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 چکیده

 مدارکی و شواهد که ستا ایران در شده شناسایی نمک معدن تنها و دنیا باستانی نمک معادن معدود  از یکی چهرآباد نمک معدن

 میدانی هایپژوهش طبق. داراست را معاصر عصر تا میالد از  پیش 500 حدود از طوالنی زمانی محدوده یک در نمک استخراج از
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 استخراج ابزارهای و مراحل ها،تکنیک از توجهی جالب نتایج شناسیباستان هایپژوهش. است یافته انجام آن پیرامون و معدن

 نمک ایصخره هاینهشته داخل در عمیق هایتونل حفر. است ساخته وشنر را نمک معدن با پیرامون هایمحوطه ارتباط و نمک

 در برداری،بهره جزئیات در تفاوت با شده یاد ادوار همه در استخراج متنوع ابزارهای از استفاده با مختلف هایاندازه و ابعاد در

 هایالیه گیریشکل موجب معدن، ایهدور چند ریزش و نمک استخراج مدت طوالنی فعالیت. شودمی دیده شده کاوش ناحیه

 بر. است شده آن هایتونل از بسیاری پرشدگی و نمک معدن مختلف هایبخش در فرسایشی و معدنی استقرای، آواری، مختلف

 جریان در که بودند ساسانی و هخامنشی دوران از بومی غیر کارانیمعدن مکشوفه، انسانی بقایای بیشتر موجود، مستندات اساس

.اندشده مومیایی طبیعی بصورت و شده کشته معدن هایتونل ایدوره چند زشری
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 مقدمه. 1

شناسی است که در چند دهه اخیر در برخی های نسبتاً جدید در باستانشناسی معدن یکی از شاخهباستان

ونگی استفاده گشناسی به تاریخ و چوپایی و امریکا توسعه بسیار داشته است. این شاخه از باستانکشورهای ار

شناسی معدن مطالعه و درک فرآیند استخراج، فرآوری و هدف از باستان درواقعپردازد. از مواد معدنی می

موضوع اصلی در تزئینی و نمک سه   هایسنگمعدنی فلزات،  هایسنگتجارت مواد خام معدنی است. 

متنوعی  هایاقلیمشناسی شامل شود. محدوده فعالیت این شاخه از باستانشناسی معدن محسوب میباستان

-فعالیت بسیار باستانبرخالف  ، نواحی ساحلی و غیره است.هابیابان، هادشتمرتفع،  هایکوهستانهمچون 

شناسی در ایران سابقه چندانی ندارد و از باستان ، این شاخهشناسی معدن در اروپا و برخی از نقاط دیگر جهان

در  مشترک محققان ایرانی و آلمانی هایپژوهش جزبهنیست.  شدهشناختهشناسی ایران خیلی برای باستان

های باستانی کاری کهن در محوطهگزارش مقدماتی مطالعات فلزکاری و معدن)وشنوه و اریسمان در منطقه مرکزی ایران

معدن شناسان و باستان وگریختهجستهو مطالعات  هابررسیو برخی  (1381، ، اریسمان و وشنوه ازتاریخپیش

اخیر،  هایمهروموممطالعات معادن تاریخی در  حوزهدر چند دهه گذشته، تنها پژوهش جدید در  شناسان

دوزالخ یا  ،یک شمارهکه با کشف تصادفی مرد نمکی  1372معدن نمک چهرآباد است. از سال  هایپژوهش

برنامه  دوشناسی و کاوش باستان فصل پنج ،شناسی ایران شناخته شدمعدن نمک چهرآباد زنجان در باستان

 هایپژوهش. همچنین در این مدت (1)است یافتهانجامبررسی و شناسایی در معدن چهرآباد و پیرامون آن 

ها و . حاصل پژوهشصورت گرفته است آن هایای نیز در ارتباط با این معدن و یافتهرشتهگوناگون میان

منجر به بازسازی بخشی از تاریخ  تاکنونمذکور، تولید اطالعات ارزشمندی است که  یافتهانجام هایفعالیت

 کاویمعدن هایفعالیت، امروزه آگاهی ما از یافتهانجامتحقیقات  درنتیجهایران باستان شده است.  کاویمعدن

 بازگوکننده درواقعافزایش بسیار داشته است. این اطالعات  چهرآباد در معدن م ان پیش و پس از اسالدور

ترین بقایای تاکنون قدیمی یافتهانجاممطالعات  بر اساسبخشی از امور معدنی ایران در دوران باستان است. 

ساسانی و  دورههخامنشی،  دورهاست. همچنین در تمام  IIIمکشوفه از معدن نمک مربوط به اواخر عصرآهن 

-Stollner et al., 2105: 49)در بخش کاوش شده وجود دارد کاویمعدننیز دوران قاجار و پهلوی شواهدی از 

 ازجملههای بسیاری یافته هاآناست که در داخل  کاویمعدنهای مختلف گفته شامل الیهشواهد پیش .(52

دن نمک حفظ و نگهداری اشیا، مواد شمار زیادی اشیاء از جنس مواد آلی وجود دارد. ویژگی خاص مع

های طبیعی معروف به مردان نمکی است. این ویژگی مهم که به دلیل وجود از مومیایی ترمهمارگانیک و 

آمده، در کمتر محوطه باستانی در ایران و سایر نقاط  به وجودموادِ داخلِ نمک  فسادناپذیری و خاصیتنمک 

بوده و اطالعات  فردمنحصربهشناسی ای معدن نمک از دیدگاه باستانشود. به همین دلیل اشیجهان دیده می

های مربوط به دوره هخامنشی فقط و ها یا بافتهها همچون مومیاییدهند. برخی از یافتهذیقمتی را ارائه می

معدن در  یافتهانجام هایپژوهشدر این نوشتار ضمن توصیف کوتاه از . اندآمدهدستبهفقط از معدن دوزالخ 

 شناسی خواهیم پرداخت.باستان هایپژوهشطی چند فصل، به تحلیل نتایج  نمک چهرآباد
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 موقعیت جغرافیایی. 2

غرب ایران واقع است. غرب شهرِ زنجان در ناحیه شمالکیلومتری شمال 75چهرآباد یا دوزالخ در معدن نمک 

متر  1350هکتار است که در بلندی  د این معدن بخشی از یک گنبد نمکی نسبتاً بزرگ به مساحت حدو

کوه معدن در . (1شکل)قرار دارد N 36 54 52 ,E 47 51 25آزاد و در مختصات جغرافیایی  هایآباز سطح 

رودخانه  ةبخشی از رشته ارتفاعاتی قرار دارد که دو در الیهمنتهی دردو رودخانهِ مهرآباد و چهرآباد و  حدفاصل

رود یکی از شعبات تلخه رودخانه حوزهجغرافیایی این ناحیه در  ازنظر کندمیهم جدا  مهرآباد و چهرآباد را از

 .دارد قراررودخانه استان زنجان  ترینبزرگ، اوزنقزل
 

  
 1383-84 هایوموممهر در شده کاوش محدوده: 2شکل نمک در استان زنجان : موقعیت معدن1شکل

 

 پژوهشی در معدن نمک هایفعالیتپیشینه . 3

 کامالًشناسی خورشیدی معدن نمک چهرآباد و منطقه پیرامون آن از دیدگاه باستان 70 دههپیش از  

شد و استخراج میروستائیان منطقه مالک و توسط پیش  هامدتناشناخته بود. معدن نمک به شیوه سنتی از 

پس از  1372شناسان از وجود چنین اثری در زنجان اطالعی نداشتند. در سال هنگی و باستاناداره میراث فر

آالت سنگین مکانیکی در استخراج نمک و ماشین کارگیریبهواگذاری معدن به شرکت خصوصی نصر زنجان و 

 توجهجلبموجب  وکشف  انگیزیشگفتتاریخی جنوب معدن، آثاری  محدودهشدن بخش بزرگی از  زیرورو

چهرآباد به  معدنکاران 1372سال  ماهدی. در شد شناسیباستانپژوهشگران به منطقه و شروع مطالعات 

عدم آگاهی مردم محلی و  باوجودهنگام استخراج نمک با بقایای یک مومیایی طبیعی انسانی برخورد کردند. 

به اداره  شدهکشفبردار در تحویل آثار رهبردار از قدمت تاریخیِ بقایای انسانیِ مکشوفه، اقدام شایسته بهبهره

دوران باستان و زندگی مردمان پیش  کاویمعدنای تازه به میراث فرهنگی زنجان موجب گشوده شدن دریچه

دو تن از کارشناسان شناس استان زنجان به همراه از اسالم در منطقه زنجان گردید. هوشنگ ثبوتی باستان

میرفتاح در  اصغرعلی ازآنپسمدت کوتاهی  .کردناسی را در معدن نمک آغاز شبرای اولین بار کاوش باستان

بقایای پای  1372 مدتکوتاهکاوشِ  درنتیجۀ دیگر در دوزالخ کاوش نمود. مدتکوتاه فصلیک 1373سال 

چرمی و شماری اشیای دیگر کشف شد که همگی جهت انجام مطالعات به  چکمهیک انسان در داخل 

. با انتقال مرد نمکی (1376)ثبوتی  یقات مرکزی سازمان میراث فرهنگی در تهران منتقل شدندتحق آزمایشگاه

مرکزی سازمان میراث فرهنگی، دکتر وطندوست و همکارانش مطالعات اندکی روی تحقیقات به آزمایشگاه 
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منتشر گردید  نتایج مطالعات در کتابچه مرد نمکی و یک مقاله اشیا انجام دادند. بقایای انسانی و برخی

فعالیت  گونههیچ 1383تا سال  1373سال . از Vatandoust and Hadian, 2005 ،(1377 ،کاتالوگ مرد نمکی)

سال با استخراج  10. شرکت خصوصی نصر زنجان به مدت صورت نگرفتپژوهشی در معدن نمک چهرآباد 

 و در 1383از بین برد. در پائیز سال  تاریخی جنوب معدن را تخریب کرده و محدودهزیادی از  ایبخشهنمک، 

آمد که به مرد  دست بهدیگری  برداری در یک بخش کار نشده در جنوب معدن، بقایای انسانیِجریان باطله

شناسی باستان هایفعالیت ازسرگیریاشیا موجب  و شماری ابزار و دو معروف شد. کشف مرد نمکی  دونمکی 

آغاز شد. کاوش  چهرآبادکاوش نجات بخشی معدن  پروژههمان سال در معدن دوزالخ گردید. در زمستان 

و شمار زیادی ابزار و اشیای مربوط به  چهارمرد نمکی  آن درنتیجهانجامید و  طول بهروز  30حدود 

 شناسیفصل دیگری از پژوهش باستان 1384دوران باستان کشف شد. در پائیز سال  کاویمعدن هایفعالیت

همراه بود،  5 شمارهبقایای مومیایی  ازجمله توجهیجالباین فصل نیز که با کشفیات ت.در معدن انجام یاف

شناسی شهر باستان ةدو فصل کاوش به موزحاصل از های . یافته(1385 )عالی، انجامید طول بهروز  45دود ح

ها و چند نمونه از میاییاز مو 14کربن  یابیسال نتیجهآغاز شد.  هاآنزنجان انتقال یافت و مطالعه بر بخشی از 

 درنتیجههخامنشی و ساسانی تائید نمود و  دورهیافته شده را به دو  تعلق مجموعه، هاآنهای همراه یافته

شناسان موزه و دانشگاه بوخوم ها شدند. حضور باستانبه مطالعه بر روی یافته مندعالقهمحققان بیشتری 

 واز معدن نمک موجب شد یک همکاری علمی  هاآنازدید قبلی آلمان در سمینار مردان نمکی در زنجان و ب

 هرچندبعد شکل بگیرد.  هایمهروموممیراث فرهنگی زنجان و موزه و دانشگاه بوخوم آلمان در  مابین پژوهشی

 ، اما در این مدت برخی مطالعات برصورت نگرفتنمک پژوهش جدیدی در معدن خورشیدی  1389تا سال 

مابین  امضاشده نامهتفاهم بر اساس 1389سال ز معدن همچنان ادامه داشت. در های مکشوفه انمونه

هیئت مشترک  هایپژوهشفصل  نخستینپژوهشگاه میراث فرهنگی کشور و دانشگاه و موزه بوخوم آلمان، 

جدید و حضور پژوهشگران مختلف در پروژه، موجب  پروژهدر معدن چهرآباد آغاز شد. آغاز  آلمان وایران 

شناسی باستان هایپژوهشها شد. فصل دوم یافته جانبۀهمه مطالعهپژوهشی معدن و  هایفعالیتیع در تسر

 .(Aali, 2015: 11 انجام یافت 1395و فصل سوم آن در سال  1390تیم مشترک ایران و آلمان در سال 
 

 1372-73شناسی باستان هایپژوهش. 4

در  یک شمارهمرد نمکی  هرآباد به دنبال کشف تصادفی سرِشناسی در معدن چباستان هایپژوهش نخستین

 1373ابتدا به سرپرستی ثبوتی و سپس میرفتاح انجام یافت. کاوش در بهار سال بعد یعنی  1372زمستان 

از چگونگی کاوش در معدن  یشناسان مذکور گزارشیک از باستانهیچ متأسفانه .میرفتاح ادامه یافت وسیلهبه

بسیار اندک  یافتهانجامکاوش  نحوهو  هامهروموماطالعات ما از اوضاع معدن نمک در آن  ،بنابراین ارائه ندادند.

معدن نمک  هایپژوهششوش تنها گزارش موجود از  شناسیثبوتی در یادنامۀ گردهمایی باستان مقالهاست. 

-های تصادفی، یافتهیافتهاست که در آن اطالعات چندانی از معدن و حفاری آن ذکر نشده و بیشتر، توصیف 

ها، بخصوص مرد نمکی انجام داده و نتایج مطالعاتی است که روی یافته شناسیباستان کاوش روزهای چند 

های نمک دارد. وی در داخل صخره شدهکنده هایتونلبه وجود  کوتاهی بود. ثبوتی در نوشتار خود اشاره

 :1376 ،) ثبوتیداندمتر می 45 طول بهقدیمی  هایونلت ازیکی  وسطرا در  یک شمارهکشف مرد نمکی محل 
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، پای یکشماره  سر مرد نمکی 73-72سال  هایکاوشو  72های کشف تصادفی سال یافته ترینمهم (.64

 چندتکه، )شورت(پشمیاستخوانی، شلوارک دستهداخل چکمه چرمی، دو چاقوی آهنی با در  قرارگرفتهانسان 

 (.67-65: 1376 )همان، دو و مقادیری استخوان انسانی بودپارچه، طناب، سفال، یک گر


  1383-84شناسی باستان هایپژوهش. 5

های دارای گهر بردار در بخش جنوب معدن )محل اصلیفعالیت بهره شماره یک، کشف مرد نمکی از بعد

استخراج اصولی  عدم لیدل به شمال برداری به سمتبهره ادامه وجودباایننمک(، پیشروی به سمت شمال بود. 

 عمالً بخش نیا در استخراج و نشد پذیرامکان بعد هایمهروموم در بلند یعمود دیواره جادیا و و صحیح

 یهارگه به دنیرس یبرا و نموده محدوده غربِ بخشِ متوجه را خود تیفعال برداربهره ؛جهیدرنت. شد متوقف

مارنی فوقانی و  -رسی الیهآغاز نمود. پس از برداشتِ  را نی کوه معدفوقان ایخاکه یبردارباطله اتیعمل نمک

از بافت نرم و موهای سر و  هاییقسمتهای زیرین، بقایای اسکلت انسانی که با شروع استخراج نمک از نهشته

شد، همراه با  گذارینام دو بود کشف شد. بقایای انسانِ مکشوفه که به مرد نمکی شماره ماندهباقیریش او 

 موزهبعدی به کل میراث فرهنگی زنجان منتقل شد و جهت انجام مطالعات  ادارههای دیگر به ه یافتهمجموع

سال  11ای از اشیا در معدن نمک بقایایِ انسانی و مجموعه دوبارهبا کشف شناسی زنجان انتقال یافت. باستان

های رفته شد. کشف یافتهشناختی در معدن نمک از سرگباستان هایفعالیت، 1372یات سال پس از کشف

داشت، میراث فرهنگی زنجان را بر آن داشت تا  1372-73 هایمهرومومهای هایی با یافتهجدید که مشابهت

در همان روزهای نخستِ شروع جستجوی اشیا  عملیات نجات بخشی جدیدی را در معدن چهرآباد آغاز نماید.

آالت سنگین برداری مدرن با ماشینادامه بهرهشناسی، نسطحی و پیش از آغاز کاوش باستا آشفته ایخاکهدر 

           .متالشی شده گردید کامالً صورتبهی مکانیکی موجب کشف بقایای انسانی دیگر

شد.  آغاز 3و2نمکی کاوش نجات بخشی در محل کشف مرد  سه، شمارهبالفاصله پس از کشف مرد نمکی 

ش انتخاب شد و سپس با گسترش آن تا انتهای فصل سه کوچکی برای کاو محدودهبدین منظور ابتدا 

ها بر سطحِ فوقانیِ یک نهشتۀ نمکی بزرگ ترانشه درواقع شد. متر باز 10×10به ابعاد هر یک  A,B,Cۀترانش

 نهشتۀ نمکی مذکور یرو .(2شکل)بودند فروریختههایی در آن حفر شده و سپس باز شد که درگذشته تونل

 به دنیرس یبرا کارانمعدن که داشت وجود متر 30 حدود بلندی به گچی -یرس یهاصخره و خاک از یاهیال

. عالوه بر بخش روباز، کاوش در داخل دو بخش رو بسته یا بودند برداشته بولدوزر و لودر با آن را نهشته نیا

 .بودند، نیز انجام یافت پرشدههای معدنی تونل که تا حدودی با آوار و واریزه

 :Aali et al., 2012)قرار داشت B غرب ترانشۀ جنوب گوشهدر  دوو تونل  Aشمال ترانشۀ  در یکتونل 

 هایفعالیتشناسی معدن نمک، در هر سه ترانشۀ کاوش شده شواهدی از در اولین فصلِ کاوش باستان (65

گی متعلق به برخی موادِ فرهن استثنایبهآمد.  دست بهزیرزمینی  هایتونلمعدنی گسترده و نیز فروریزی 

مواد قابل  بودیافت شد، به دلیل کم Aهای باالیی ترانشۀ اسالمی که در بخشی از الیه متأخر دوره

بود. سفال  پذیرامکان سختیبههای باستانی مشخص نمودن قدمتِ الیه 1383، در کاوش سال گذاریتاریخ

تکه  یافت شد. Cو  Aو سپس ترانشۀ  Bدر فصل اول بود که بیشتر از ترانشۀ  گذاریتاریخقابل  مادهتنها 

مشکل عمده در  بودند. قرارگرفته مورداستفاده سوزپی عنوانبهمکشوفه عمدتاً یا پی سوز بوده و یا  هایسفال
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قطعات سفال  جزبههای شاخص و نیز لبۀ ظروف سفالی بود. مکشوفه نیز کم بودن فرم هایسفال گذاریتاریخ

از مواد آلی اختصاص داشت. همچنین  شدهتهیههای فصل اول به اشیای افتهو چند ابزار فلزی، مابقی ی

 .(Aali et al., 2012: 73) بود 4یافته فصل اول کاوش نجات بخشی کشف مرد نمکی شماره  ترینمهم

موجب شد تا جهت روشن  های بسیارو وجود پرسش کاوش نجات بخشی فصل اول توجهجالبنتایج 

کاوش دیگر در دوزالخ انجام یابد. فصل دوم کاوش در  فصلیکمعدن نمک،  راوانفهای ساختن ناشناخته

های شناسایی محوطه باهدفانجام یافت. همچنین در همان زمان مناطق پیرامون معدن  1384پائیز سال 

وش کا و شناسایی قرار گرفت. موردبررسی کاویمعدن هایفعالیتبا  هاآنو ارتباط با معدن دوزالخ  زمانهم

 عمدهها سه هدف نگاری و پی بردن به ارتباط بین فضاای احتمالی، الیهدر عمق جهت رسیدن به بسترِ صخره

حفاری شد و یک قسمتِ   CوA از ترانشۀ هاییبخشفصل دوم  مدتکوتاهدر کاوش  کاوش فصل دوم بود.

و  شمالیبیشتر در بخش  A کاوش در ترانشۀ .(3شکل)کاوش اضافه شد محدودهبه   Dجدید با عنوان ترانشۀ

 ترانشه انجام یافت. غرباز  هاییقسمت
 

  
 1دوران اسالمی و تونل  کاویمعدن: محدوده فعالیت 4شکل محدوده کاوش شده : پالن3شکل

 

یز کاوش در دو گمانۀ شرقی و غربی این و ن  Aدر شمال ترانشۀ 4ادامه حفاری در محلِ کشف مرد نمکی 

تصور  ترپیشکه  بودچیزی  بسیار بیشتر از آن  Aهای تاریخی در ترانشۀترانشه نشان داد که عمقِ الیه

همچنان  هاآنپائین  هایقسمتهای آواری بسیار بزرگ نمک که علیرغم دو فصل کاوش داشتیم. وجودِ صخره

هخامنشی داشت.  دورهبزرگ و بلند در  هایتونلار داشت، نشان از وجود مختلف قر هایالیه ودر زیر آوار 

زمانی طوالنی استخراج نمک در زمان  دوره نشان ازنیز  کاویمعدنهای مرتبط با همچنین تداومِ الیه
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هخامنشی و ساسانی یکی از  دورههای مربوط به جداسازی الیه وجودبااین. داشتهخامنشی و ساسانی 

-پائین به دلیل وجود صخره هایقسمتدر  کاوش برای بود. فضای اندک 1384ی کاوش فصل مشکالت اصل

در  گذاریتاریخمواد فرهنگی قابل  کمبود و بود پذیرامکان سختیبهها در آن دقیق الیه مشاهدهکه  های نمک

نمود. ز هم مشکل میاصلی را ا دورهها و جداسازی دو الیه گذاریتاریخدو عاملی بود که  ،های مختلفالیه

 یافتههخامنشی بود، با  دورهآواری  -آواری ساسانی و الیه معدنی الیهکه شامل   Aکاوش در جنوب ترانشۀ

 همراه بود. 5ارزشمند مرد نمکی 
 

 )هیئت مشترک ایران و آلمان(1395و  1390-1389سال  شناسیباستان هایپژوهش. 6

موزه و دانشگاه بوخوم آلمان و  و مشارکت نمک با همکاری معدن پروژه پژوهشی، 1394 پس از کاوش سال

 نگرکلی مطالعات جدید، انجام هایپژوهش عمده اندازچشم. انجام یافت ناداره کل میراث فرهنگی استان زنجا

 مطالعه ضمن اینکه. بود آن با مرتبط متعدد موضوعات و گذشته دوران در نمک استخراج نحوه بر جانبههمه و

 زیستمحیط ازجملهای مرتبط رشتهمیان هایپژوهش نیز معدن، اقتصادی و نگاریگاه نولوژیکی،تک تحول

 هایویژگی مطالعه درنهایت و معدنکاران اجتماعی وفیزیکی، بهداشتی  هایجنبه مطالعه چهرآباد، منطقه کهن

اولین فصل پژوهش مشترک . در قرار گرفت موردتوجه نمک هایالیه زیر در شدهحفظ ارگانیک مواد گوناگون

 هایمهرومومدر  آمدهدستبهتالش شد تا اطالعات  انجام یافت، 1389که در سال  در معدن نمک چهرآباد

ها و چگونگی انباشت و قرارگیری الیه تأخر، تقدم و کاویمعدنهای پیش در خصوص ترتیب زمانی دوره

ریزش معدن افزایش یابد. در این راستا تصمیم بر آن های و دوره کاویمعدن هایفعالیتها در جریان نهشته

بنابراین نگاری تمرکز یابد. بر الیه هافعالیتکاوش افقی به حداقل رسیده و بیشتر  کمیتشد تا در فصل جدید 

از  هاییقسمتهای پیشرو در نگاری، نیز اجرای گمانههای دو فصل اول جهت الیههای ترانشهدیواره سازیپاک

باز شد که در کاوش   D  در این فصل همچنین گمانۀ کوچکی در ترانشۀ .در فصل سوم انجام یافت Aترانشۀ 

 1390در سال ( یافت شد. 6نمکی های این فصل یعنی بقایای اسکلت انسانی )مرد یافته ترینمهمآن یکی از 

ترین ادوار یمیمشخص نمودن قدنگاری دقیق و کاوش در عمق جهت الیه ادامه ،فصل کاوش و چهارمین

کاوش  ناحیهر د نمک فروافتادههای بزرگ صخره بیشتر. در این راستا هدف اصلی پژوهش بوداستخراج نمک، 

و بیرون از محل کاوش انتقال  خردشدهبودند،  شدهحفظو در محل خود  شدهکشف 83شده که از سال 

افتاده نمک فرو هایسنگا برداشتن ند. بداشت قرار B و Aهای نمک مذکور بیشتر درترانشه هایسنگیافتند. 

های مختلف و دید مناسبی نیز برای مشخص نمودن الیهآمدن فضای کافی برای کاوش،  به وجودعالوه بر 

تری نسبت به متفاوت تقریباًهای نیز که دارای الیه Cحفاری ترانشۀ  آمد. به وجوددر کاوش  هاآن پیگیری

طی دو فصل از دوران ساسانی بودند.  هاییانباشتهای این ترانشه، بیشتر الیه .بود ادامه یافت A,Bهای ترانشه

نگاشتی نیز در انجام یافت و کاوش الیه شده نسبتاً دقیقی از محدوده کاوش نگاریالیه 1389-1390

نیز و  هادیواره سازیپاککاوش دو فصل به  زمانبیشتر  کهاین. با توجه به صورت پذیرفتمختلف  هایقسمت

اختصاص یافت، کاوش در عمق با اهداف از پیش  هابه بیرون از ترانشه های نمکخرد کردن و انتقال صخره

سال  5 تقریباًو  1395در سال  پیشین، هایپژوهشاجرا نشد. بنابراین جهت تکمیل کامل  طوربه شدهتعیین

شناختی در معدن چهرآباد از انتباس مشترک، تصمیم بر آن شد تا تحقیقات پس از آخرین فصل کاوش هیئت

-در خصوص معدن و جنبه و ابهامات سؤاالت. هدف از کاوش فصل پنجم یافتن پاسخ به برخی گرفته شودسر
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و ما  آشکارنشده هاتونلای فصول گذشته بسترِ صخره شدهکاوش  محدودهدر که طوریه. ببودهای مختلف آن 

وسعت اندک محدوده کاوش شده  دلیل بهوره هخامنشی نداشتیم. تر از دهای احتمالی قدیمیاطالعی از الیه

هخامنشی و  دورهمختلف معدن در  هایقسمتمعدن، اطالعات ما نسبت به چگونگی ارتباط  کلبهنسبت 

تاریخی معدن  محدودهاشکانی در  دوره ازجملهساسانی بسیار اندک بود. همچنین وجود ادوار تاریخی دیگر 

یک بخش  ،کاوش شده پیشین محدودهبهام قرار داشت. در این فصل عالوه بر کاوش در ای از انمک در هاله

دیگر در جنوب کوه  ناحیهو یک  شمالی دیوارهجدید دیگر در مجاورت ناحیه کاوش شده و در شرق آن با نام 

ام یافت. غربی و جنوبی انج ایبخشهکاوش در   Aۀدر ترانش حفاری شد. چهرآباد رودخانهمعدن و در مجاورت 

حائز  نکتههخامنشی و ساسانی بود.  دورهمعدنی  هایفعالیتهای متعدد مربوط به دارای الیه یادشده محدوده

 هایقسمتدر  ترپیشساسانی و هخامنشی بود که  دورههای مربوط به فعالیت معدنی اهمیت تفکیک الیه

 دورههای نیز مرز بین الیه یغربی و جنوب ایخشهبدر  تقریباً 95بود. در حفاری سال  یافتهانجامشمالی ترانشه 

مشخص شد. کاوش در این ترانشه برخالف حفریات گذشته بیشتر در  تا حدود زیادی هخامنشی و ساسانی

از  ترپایینهای کاوش شده در سطوحی که الیه بدین معنی .هخامنشی انجام یافت دوره کاویمعدنهای الیه

 هایفعالیتباید مربوط به می و طبیعتاً بودندپیش از میالد  350سال حدود ر های فاجعه ریزش معدن دالیه

بسیار فشرده و محکم و شامل  هابخشهای معدنی در این . الیه(2)پ.م باشند 350پیش از سال  کاویمعدن

 باشت شدهانها همچون گچ و رس بود که روی یکدیگر همراه با دیگر نهشته های نمکواریزهمقادیر بسیار زیاد 

 صخرهبا  دارنمک الیهبود که گاهی تشخیص  به حدیهای نمک در برخی نقاط بودند. فشردگی و حجم واریزه

و  برداریخاکنیز مورد  B,Cهای از ترانشه هاییبخشیافت. همچنین در این فصل انجام می سختیبهنمک 

و استقراری بود.  کاویمعدنی، الیه فعالیت ی، پرشدگآوار متعددهای کاوش قرار گرفت. این ناحیه دارای الیه

شکار شد. بر اساس شواهد موجود آ C ۀترانش محدودهای در از بستر صخره هاییبخشدر کاوش این فصل 

معروف به دیوار شمالی  ناحیه .بودندساسانی  دورههای کاوش شده در این بخش مربوط به احتماالً بیشتر الیه

 ناحیهدر بخش شرقی  شدهتخریب هایتونلبود. این محدوده بقایای  95ال جدید در کاوش س هایقسمت زا

نگاری در دیوار شمالی مشخص نمودن چگونگی ارتباط کاوش شده و متصل به آن است. هدف از کاوش و الیه

های شرقی آن در دوران پیش و پس از اسالم بود. در کاوش این بخش الیه هایقسمتبخش کاوش شده با 

های آواری و ، نهشتهشدهثبتهای بیشتر الیهمعدنی کشف شد.  هایفعالیتمتعدد مربوط به مختلف و 

اخیر در این بخش از معدن  دههچند  کاویمعدن هایفعالیتو  هاتونلفرسایشی هستند که پس از ریزش 

د. ضمن اینکه در قاجار و پهلوی بودن دورهکاری مربوط به معدن یادشدههای بسیاری از الیه. اندگرفتهشکل

با توجه به  آمد. به دستهخامنشی و ساسانی  دورهکاری نیز شواهدی ضعیف از معدن ترپایین ایبخشه

اخیر، شواهد قطعی از ارتباط  هایمهرومومدر جریان استخراج مدرن نمک در  یافتهانجامهای گسترده تخریب

 خامنشی و ساسانی یافت نشد.غربی کاوش شده در دوارن ه هایقسمتبخش دیوار شمالی با 
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برداری بهره چگونگی درکی از تا حدودیتوانمی از پنج فصل کاوش آمدهدستبههای بر اساس تحلیل داده

-نهشته انباشتچگونگی ، ارانکمعدن فعالیتمحدوده داشت و  نمک در دوران هخامنشی، ساسانی و اسالمی
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نیز گفته شد،  ترپیشکه  گونههمان .بازسازی نمود بااحتیاط معدن را هایتونلفروریزی  نحوهو  های مختلف

دوران که در  بزرگی بودای بسیار کاوش شده در معدن نمک چهرآباد نهشتۀ نمک صخره محدودهبخش اصلی 

و در برخی ادوار ریزش کرده بودند. این بخش پیش از  حفرشدههایی در آن پیش و پس از اسالم تونل

متری از رس و مارن  30حدود  الیهیککاران شرکت نصر زنجان در چند دهه پیش در زیر معدن هایفعالیت

و ادامه آن در چهار فصل بعدی مشخص شد که این  1383با انجام کاوش نجات بخشی در سال  قرار داشت.

-ساسانی مورد بهره دورههخامنشی و  دورهاصلی شامل دوران اسالمی،  دورهبخش از معدن نمک در طی سه 

 است. قرارگرفتهبرداری 
 

 دوره اسالمی کاویمعدن هایفعالیت. 8

از  هاییانباشتها و ، دارای الیه1383کاوش شده پیش از تخریب در سال  ناحیهاحتماالً بیشتر سطح فوقانی 

محدوده در جریان استخراج  گستردهسالمی بود. در این سال تخریب ا متأخر دوره کاویمعدن هایفعالیت

 طورکلیبهو از بین روند.  شدهبرداشتهاسالمی  دورههای کوچک مابقی الیه هاییقسمت جزبهنمک موجب شد 

، تونل Aشمالی ترانشۀ  هایقسمتاسالمی در بخش کاوش شده برجا مانده شامل  دورهکاری آنچه از معدن

عمودی کوه معدن محدود  دیوارهاز سمت شمال با  Aترانشۀ است.  Dهای سطحی ترانشۀ و الیه یک شماره

 شمارهمنجر به کشف تونل   Aبزرگ در بخش بیرونی شمالِ ترانشۀ حفرهآشکار شدن یک  83است. در سال 

چند متر اول  جزبهو کاوش در آن به دلیل خطرِ ریزش  پرشدهاسالمی  متأخر دورهشد. تونلی که با آوار  1

های معدنی که این بخش از الیه نشان داد 1تونل  در بخش شرقیِ 1390سال نگاری . الیهنشد پذیرامکان

 .شد 1آن ناحیه منجر به شناسایی دیوار شرقی تونل  سازیپاک و شدهتشکیلاسالمی  متأخر دورهد متعد

-با آوار و الیه کامالً فوقانیِ تونل بزرگی است که بخشِ 1دهد که تونل تا به امروز نشان می یافتهانجاممطالعات 

آمدن مواد  به دستو  1است. وجود چند حفره در قسمت باالی تونل  پرشدهاسالمی  دورهکاری های معدن

باید دهد که این تونل میاخیر نشان می هایمهرومومارگانیک مثل کاه، پارچه و ... در جریان ساخت تراس در 

های مکشوفه از نمونه 14انجام آزمایش کربن که گفته شد  گونههمانامتداد داشته باشد.  شمال غرب طرفبه

مثل کبریت و پاکت  گذاریتاریخو تونل یک و همچنین کشف برخی اشیای قابل  Aاز بخش فوقانی ترانشۀ  

های بر الیه عالوه .(4شکل)قاجار و پهلوی است دورههای دوره اسالمی مربوط به سیگار نشان داد که بیشتر الیه

 ایبخشهعالوه بر  صفویه بود. دورهدر این محدوده، مربوط  شده یابیسالهای دوره قاجار، یکی از نمونه

ای که به دیوار شمالی و ناحیه 1در یک قسمت بسیار بزرگ در شرق تونل  1395، کاوش در سال یادشده

ای در استخراج نمک ی فعالیت بسیار گستردهاسالم متأخرکاران دوران معروف شد، نشان داد که معدن

 پرشدهو تخریب  هایتونلشمالی، شواهدی از  دیوارهنگاری در جریان کاوش و الیه آمدهدستبهآثار  .داشتند

بزرگ استخراج نمک در دوران  هایتونلنمود. درمحدودة دیوار شمالی  اثباتاز دوران قاجار و اوایل پهلوی را 

های آواری و انباشت الیه هاتونلد داشته که در هر دو دوره ریزش کوه موجب تخریب قاجار و پهلوی وجو

قاجار در چه بازه زمانی  دورهمشخص نشده که فعالیت معدنی  درستیبههنوز  متعدد در این بخش شده است.

های ش در الیهیافته است. شواهد فعلی بیشتر متعلق به اواخر این دوره است. به دلیل محدودیت کاوانجام می

مذکور آگاهی زیادی نداریم. مردم محلی  دورههای استخراج نمک در قاجار هنوز از چگونگی و تکنیک دوره
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-معدن 7کنند. ریزشی که منجر به کشته شدن اواخر قاجار صحبت می دورههمواره از ریزش مجدد معدن در 

  کار اهل روستای چهرآباد شده است.
 

 دوره ساسانی یکاومعدن هایفعالیت. 9

ساسانی  دورهکه اولی مربوط به اوایل  1383و  1372 هایمهرومومدر  2و  1نمکی تصادفی بقایای مرد کشف 

ن دوزالخ ددر مع مدتطوالنیساسانیان حضوری که  هدد، نشان میهستندو دیگری متعلق به اواخر این دوره 

کاران ئید این موضوع نشان داد که معدنضمن تا 1383شناختی پس از سال باستان هایکاوش. داشتند

-مطابق با الیه در سرتاسر این دوره و در بیشتر محدوده کاوش شده فعالیت و حضور داشتند. تقریباًساسانی 

و نیز   Aشرق ترانشۀشمال گوشههای اسالمی در مستقیماً در زیر الیه 1390در سال  یافتهانجامنگاری 

شامل قطعات   Aساسانی در ترانشۀ دورهآواری  الیه. (5شکل)ساسانی قرار دارد دورههای آواری الیه Dترانشۀ

نمک در  ترکوچکهای رس و نمک همراه با خرده ترکوچکهای بزرگ و متوسط نمک، گچ، رس و نیز تکه

مواد ارگانیک و به میزان کمتر مواد غیر ارگانیک وجود داشت.  هاآناست که گهگاه درمیان  هاقسمتبرخی 

بخش زیادی از ترانشه را در  ،نامشخص یک حادثه درنتیجهتونل  فروریزیآواری با شکست و  الیهاین  رواقعد

بولدوزر مصون مانده بود،  تیغهبخش غربی که از  ویژهبه Aسطوح باالی ترانشۀ  1383برگرفته است. در کاوش 

نداشت و بدون شک بقایای آوار  با قطعات بسیار بزرگ رس و گچ پوشیده شده بود. قطعاتی که شکل طبیعی

نمک بسیار بزرگ بوده و  هایسنگهای بزرگ و متوسط رس، مارن و گچ، برخی از بودند. برخالف تکه

در بیشترِ  تقریباًساسانی  دورهسطحی و آواری  الیهبودند.  فرورفتههای معدنی تعدادی در اعماقِ الیه

-پیش می Aهر چه به بخش شرقی و جنوبی ترانشۀ  شد.شمال، غرب و مرکز ترانشه دیده می هایقسمت

آواری اصالً وجود  الیهشرقی، احتماالً این  هایقسمتکه در طوریهشد. بآواری کم می الیهرفتیم، میزان 

در  Aساسانی عالوه بر ترانشۀ  دورهآواری  الیهد. نداشت و یا به دلیل فعالیت بولدوزر برداشته شده بو

ای از آوار و ، الیه R3و  R5صخره حدفاصلهای نیز وجود داشت. بیشترِ نهشته Bاز ترانشۀ  هاییقسمت

 حدفاصلآواری عظیمی در هایالیه 1395و   1390ساسانی است. در کاوش سال  دورهپرشدگی مربوط به 

هر  ساسانی در دورهآواری بزرگ  الیهاحتماالً  یافتهانجاممطابق با مطالعات  مشخص شد. B-C- Aهای ترانشه

 زمانیکمربوط به (  Dو Cهای ترانشۀو ترانشه BوAهای )ترانشه کاوش شده محدودهدو بخش شرق و غرب 

آواری ساسانی در  الیهساسانی است. اما نکته حائز اهمیت در نوع و ماهیت این الیه است.  دورهیعنی اواخر 

غربی یعنی  ناحیهبخشی از آوارِ و ثابت است اما  نخوردهدستانباشتی  Bو بخشی از ترانشۀ  Aترانشۀ 

احتماالً نوعی پرشدگی است. بدین معنی که احتماالً پس از  Bغربی ترانشۀ هایقسمتو نیز   Cو   Dترانشۀ

 هایفعالیتطبیعی و نیز با  طوربهاز معدن  هاییقسمتریزش معدن در اواخر ساسانی در زمان دیگری آوار در 

کاوش  محدوده هایقسمتدر بیشتر  تقریباًساسانی که  دورهآواری  الیه جزبهاست.  پرشدهانسانی جابجا و 

های مربوط به فعالیت معدنکاران ساسانی نیز در طی چندین فصل کاوش کشف و شده وجود داشت، الیه

با شمار زیادی موادِ  الیهیک  Aآوارِ ساسانی ترانشۀ الیهاز زیرِ  هاییقسمتدر  1383شناسایی شد. در سال 

دارای  الیهادامه داشت.  4این الیه تا سطحِ کشف مرد نمکی کاه و بقایای گیاهی یافت شد.  ازجملهانیک ارگ

. (6شکل)گسترده شده بودS4,S5,S6 S3,های صخره حدفاصلدر بخش شمالی و غرب ترانشه و  مواد ارگانیک
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مرکز داشت. در کاوش ت R4نمک  صخرهبیشتر در قسمت غرب و در نزدیکیِ   Aدر ترانشۀ 1384کاوش سال 

نسبتاً بزرگی  محدودههای استقراری با های این بخش شامل الیهنهشتهزده شد.  A1  بانامای این بخش گمانه

معدنی با شماری مواد  هایفعالیتهای مربوط به از محل روشن نمودن آتش و مقادیری خاکستر و الیه

نگاری و الیه موردبازنگری دوبارهاین بخش  1395و همچنین سال  1390بود. در سال  هاآنمیان ارگانیک در

چندین  A1ها با دقت بیشتری ثبت و مستندسازی شدند. بر این اساس داخل گمانهقرار گرفت و جزئیات الیه

ساسانی بود. پیش از نتایج  دوره هاآنقدمت  14کربن  یابیسالکشف شد که طبق  کاویمعدنفعالیت  الیه

 های مذکور بود.، تصور بر هخامنشی بودن الیهاخل گمانههای د، به دلیل عمق زیاد الیه14کربن  یابیسال

 دوره کاویمعدنمربوط به فعالیت  هایالیه وهای آواری داد انباشتِ الیه نشان 1395مطالعات تکمیلی سال 

 محدوده .شرق به غرب است در جهت دارشیب صورتبههای آواری زیرین هخامنشی ساسانی به تبعیت از الیه

و   Cنیست. در کاوش ترانشۀ A، فقط محدود به ترانشه های کاوش شدهفعالیت معدنکاران ساسانی در ترانشه

های آواری، معدنی و الیه بخش بزرگی از  1384و  1383سال  در B,Cهای ترانشه حدفاصل محدوده

در  کاویمعدناخیر نشان داد که فعالیت  هایوموممهرساسانی مورد کاوش قرار گرفت. کاوش  دورهاستقراری 

از  14کربن  یابیسالنتایج  وجود داشته است B,C محدودهو   Cترانشۀ ترپایینهای ساسانی درالیه دوره

-1383های کاوش شده در سال تمامی الیه تقریباًنشان داد که  1390 تا سال Cهای ترانشۀ تمامی الیه

های سطوح فوقانی؛ بخشی از الیه. (7کلش)ساسانی است دورهناحیه مربوط به  نای در 1390و  1389 -1384

 دورهاز اواخر  اصطبلبقایای یک  احتماالًکاهِ ضخیم که در هر دو ترانشه وجود دارد،  الیههای آواری است. الیه

در داخل . شودمعدنی ساسانی دیده می هایفعالیتهای مربوط به شدگیاسانی است و در زیر آن دوباره پرس

های مذکور شمار زیادی اشیای ارگانیک وجود دارد. بیشتر اشیا شامل بقایای چوبی و سپس پارچه و چرم الیه

در داخل تونل بسیار بزرگی بوده که دیوار جنوبی آن   Cساسانی در ترانشۀ پرشدههای دوباره است. الیه

فراوانی اشیای  هرچند . ش شده اثری یافت نشده استو از دیوار شمالی و یا غربی آن در بخش کاو ماندهباقی

های ساسانی در این بخش است،  اما کم بودن میزان واریزه دورهکاران مکشوفه نشانگر فعالیت شدید معدن

در این  کاویمعدن غیرمعمولنشان از فعالیت  Cهای فوقانی ترانشۀ انباشت ازجملهها نمکی در برخی الیه

فوقانی است و دلیل  هایقسمتهای آواری در الیل این مسئله پرشدگی و جابجایی الیهبخش دارد. یکی از د

بیشتر اشیای ارگانیک  چراکهساسانی است.  دورهدان در اواخر یک زباله عنوانبهدیگر استفاده از این محل 

های شکسته یاد دستهتوان به تعداد زمی ازجملهاستفاده هستند.  غیرقابلمکشوفه از این ناحیه غیرکاربردی و 

در عمق،  1390متفاوت است. کاوش در سال  Cترانشۀ  ترپایینهای اوضاع در الیه وجودبااینابزار اشاره کرد. 

-برداری از الیهجنوبی وجود دارد، ادامه یافت. نمونه دیوارهای )پله( در تا سطحی که یک بیرون آمدگی صخره

ها تا باالترین قسمت در این محدوده مربوط به الیه ترینپایینز های مختلف تا سطح مذکور نشان داد که ا

های مختلف ای منجر به کشف الیهصخره پلّهاز  ترپایینو  1395کاوش در سال   ادامهساسانی است.  دوره

ای تونل نمایان شد، کاوش بخشی از بستر صخره ادامهشد. نیز با  Cترانشۀ  هایقسمتدر بیشتر  کاویمعدن

نمک آشکار  صخرهغرب ترانشه بقایای یک تونل فروریخته در دل جنوب گوشهدر  1390ین در سال همچن

 کاویمعدنهای مربوط به الیه خصوصبهها و الیه ترینپایینهنوز از  هرچندمتر از آن مشخص بود.  6شد که 
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آمدگی کرد که پیش یست. شاید بتوان تصورمطلق در دست ن یابیسالای، صخره آمدگیپیشاز  ترپایین

 . (Stollner et al. 2015:43)کرده استرا از هم جدا می کاویمعدن دورهنمک دو  صخره

ای در آن ستر صخرهتنها بخشی کاوش شده در معدن نمک است که در آخرین فصل کاوش ب B,Cناحیه 

آمد. این  به دستنیز   Dهمچنین در ترانشۀساسانی  دوره آثار 1390و  1384کاوش مشخص شده است. طی 

 R4نمک صخرهالیه شرق ترانشه ایجاد شد. منتهی Cو شمال ترانشۀ  Aدر غرب ترانشۀ  1384ترانشه در سال 

در بخش کوچکی از ترانشه انجام یافت. در  84کرد. کاوش در سال جدا می  Aاز ترانشۀ آن راقرار داشت که 

بخش کوچکی  1390شد و در سال  سازیپاکنگاری های شمالی و غرب آن برای الیهابتدا دیواره 1389سال 

یک انسان در آن آشکار شده بود، حفاری شد. این ترانشه پیوستگی  جمجمه ترپیشکه  D1از آن با عنوان

 Cمشترک با ترانشۀ تقریباًدر آن  کاویمعدنهای آواری، استقراری و که الیهطوریهدارد. ب Cکاملی با ترانشۀ 

 دورهای از استقراری شامل کاه و فضوالت حیوانی مربوط به مرحله دوالیهاین ترانشه نیز شکل گرفته است. در 

 است. شدهشناساییساسانی 
 

 
 محدوده فعالیت معدنکاران ساسانی :7شکل A  شمالی ترانشه : دیواره6 شک
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برداری نمک در زمان هخامنشی را باید ساسانی، بهره دورهالمی و اس متأخر دوره کاویمعدن هایفعالیت جزبه

 های آواری وپس از برداشتن الیه  Aزمانی بسیارفعال در معدن دوزالخ محسوب نمود. در ترانشۀ دورهیک 

یافت   S3وS4های نمکیدر بخش شمالی ترانشه و حدفاصل صخره 4ساسانی، بقایای مومیایی  دورهمعدنی 

امنشی است. پیش از کشف مومیایی هخ دورهبه  متعلقپس از کاوش نشان داد که این مومیایی  یابیسالشد. 
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؛ یافتهانجام یابیسال بر اساسدر بخشِ شرقیِ ترانشه یافت شده و قدمت آن نیز  3، بقایای انسانی شماره 4

از  5به مرد نمکی  بقایای انسانی دیگری موسوم  1384سال کاوش در  ادامهدوره هخامنشی تعیین شد. در 

یافت شد. بنابراین مطابق با کاوش فصول اول و دوم و   Bآن با ترانشۀ حدفاصلو در  Aجنوبِ ترانشۀ بخش

 هایسفالها، نیز قطعات محدود مومیایی یابیسال بر اساس، 1389-90سال های پیش از شروع بازنگری

-از ترانشه هاییبخشکارانِ هخامنشی در معدن فعالیت محدودهبود که  شدهمشخصها، مکشوفه از برخی الیه

در سطحِ اندکی   Aدر بخش شرقیِ ترانشۀ S7,S8های در باالی صخره 3 بوده است. مرد نمکی Bو  Aهای 

 الیهباالترین در بخش شمالی ترانشه  4 کشف مرد نمکی الیهشد.  کشف 5و 4نمکی باالتر نسبت به مرد 

-های معدناست. مستقیماً روی این الیه، الیه  Aشمال ترانشۀ نگاشتیالیههخامنشی در توالی  دورهمربوط به 

متر  1، حدود شدهکشف  Aدر شرقِ ترانشۀ که 3مرد نمکی ای قرار دارد. ساسانی بدون هیچ فاصله دورهکاری 

توان رند، میهر دو مومیایی به یک بازه زمانی تعلق دا کهایناست. با توجه به  4کشف مرد نمکی  الیهباالتر از 

-کاران در آن فعالیت داشتند در یک سطح نبوده و انباشت الیههخامنشی که معدن الیهنتیجه گرفت آخرین 

 ایبخشهشرقی، باالتر از  هایقسمتهخامنشی در یک سطح انجام نیافته است.  بطوریکه  دورههای آواری 

در سطحی مشابه با مرد  تقریباًجنوب ترانشه نیز در  5بوده است. اما مومیایی    Aترانشۀ محدودهدیگر در 

شدن تعدادی  آشکار برشرقی و مرکزی ترانشه عالوه  هایقسمتدر  1383یافت شد. درکاوش سال  4نمکی 

ای که هخامنشی نیز کشف شد. در محدوده دوره کاویمعدنسنگ نمک بسیار بزرگ، برخی اشیا و لوازم 

و یک پوستین و مقادیری سفال  خردشدهچرمی حاوی نمک  کیسهقرار داشتند   S9تا   S6های نمک صخره

هخامنشی در بیشتر  دورهکاران آمد. همه شواهد موجود نشانگر فعالیت معدن به دستو اشیای ارگانیک دیگر 

شده و فضای  ترنزدیکک به همدیگر های بزرگ نمبود. با ادامه کاوش در عمق، صخره  Aترانشۀ هایقسمت

تر های عمیقبرای کسب اطالعات بیشتر از الیه 1390در فصل  بنابراین. ه کاوش باقی نماندبرای ادامکافی 

برداشته شد. این اقدام موجب شد  Aدر سطح ترانشۀ  فروافتادههای نمکی تمامی صخره تقریباًهخامنشی  دوره

 ایبخشهها در رتباط الیهو ا ترپایینهای آمدن فضای کافی برای کاوش، آگاهی از الیه به وجودتا عالوه بر 

کاوش در عمق   Aترانشۀ هایقسمتدر بیشتر  تقریباًهای نمک مختلف افزایش یابد. پس از برداشت صخره

 دورههای آواری و معدنی مشخص نمود که شیب الیه 1395در سال  هاکاوشهمچنین ادامه . انجام یافت

کاران هخامنشی در یک سطح صاف و یکنواخت نهخامنشی از شرق به غرب و بسیار تند است. مشخصاً معد

از آن یافت شد، نسبت به بخش غربی در سطحی  3 یکه مرد نمک  A فعالیت نداشتند. بخش شرقی ترانشه

شرقی بوده  ایبخشهاز  ترپایینمتر  2در زمان هخامنشیان حدود  Aباالتر قرار داشته است. نیمه غربی ترانشه

شمالی،  ایبخشههای آواری هخامنشی با شیب تند از شرق به غرب در الیهاین مسئله موجب شده که  است.

معدن  هایتونلپ.م که  350سال  حدود رسد درمی به نظر  .(8شکل) انباشت شوند A ربی و جنوبی ترانشهغ

-باالتر محدوده هایقسمتدر ( 5و4و3)شوند، هر سه معدنکار هخامنشی کاران کشته میریزش کرده و معدن

های بسیار بزرگ نمک مربوط به کردیم، فعالیت داشتند. با ریزش معدن صخره گذارینام  Aکه ما ترانشۀای 

های نمکی و اشیای ارگانیک نمک و رس و همچنین واریزه ترکوچکسقف و دیوارهای تونل همراه با قطعات 

 شوند.در جهت شرق به غرب فرو غلطیده و انباشت می
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 های هخامنشی و ساسانیشیب الیه   A: ترانشه8شکل

 

و  دارشیب صورتبههخامنشی نیز  دورهغربی موجب شده که انباشت آوار بخشتر بودن طبیعی است عمیق

بر آن بود که هخامنشیان در یک بازه زمانی  تصور 1384و  1383در جهت شرق به غرب باشد. در سال 

عالیت داشتند و درهمان زمان نیز ریزش معدن موجب کشته شدنشان شده است. اما در معدن ف مدتکوتاه

های مربوط به فعالیت معدنی هخامنشیان بسیار غنی بوده و بعد نشان داد که الیه هایمهروموم هایکاوش

کاران محدوده فعالیت معدن. بسیار طوالنی در معدن نمک فعالیت داشتند زمانمدتکاران این دوره در معدن

فعال در  ایبخشهشده، یکی از  گذارینامنیز  B ای که ترانشۀمنحصر نبود. ناحیه Aهخامنشی فقط به ترانشۀ 

های نمکی ای بود که با صخرهمحدوده درواقع  Bزمان هخامنشیان بوده است. محل اصلی کاوش در ترانشۀ

R2   و R3  .های متعدد معدنی و و الیه روافتادهفهای نمک بزرگ در این بخش نیز صخرهمحصور شده بود

با بود که R5 های نمک در این ترانشهصخره ترینبزرگاشت. یکی از دهخامنشی وجود  دورهآواری مربوط به 

یک صخره ثابت نبوده و احتماالً بخشی از  ؛مشخص شد که برخالف تصور اولیه 1390در سال  آنبرداشت 

همچنین بعد  و آنجا افتاده است. شدهتخریبهخامنشی است که  هدورهای یک تونل بزرگ در سقف یا دیواره

از سطح   R2 صخرههخامنشی در مجاورت  دوره کاویمعدنهای مشخص شد که الیه R5صخرهاز برداشتن 

بخش شمالی در  رق به غرب انباشت شده است.و با شیب زیاد از سمت ش شدهشروع 5کشف مرد نمکی 

بزرگ نمک وجود داشت که با برداشتن یکی از  صخرهنیز چندین   Aنشۀبا تراو مجاورت آن  Bترانشه 

از سمت غرب با  Bترانشۀ همچنین یافت شد.  S10 صخرهدر زیر آن و روی  5مرد نمکی  هاآن ترینبزرگ

 2تونل  یافتهانجامبر اساس مطالعات  راه داشت. 2مجاور بود و در جنوب غرب نیز به تونل شماره  Cترانشۀ 

مربوط به  2های باالی تونل الیههخامنشی بوده است.  دورهفرعی استخراج نمک در  هایتونل یکی از

بنابراین از  .داشتقرار هخامنشی کاویمعدنهای در زیر آن الیه ساسانی است و دورهها و آوار پرشدگی

هخامنشی بیشتر  هدورکاران توان نتیجه گرفت که محدوده فعالیت معدنکنون میتا یافتهانجام هایکاوش

 . به دلیل(9)شکلبوده است  Aترانشۀ هایقسمتتمام  تقریباًو   Bشرقی و جنوب غرب ترانشۀ ایبخشه

در جهت  دارشیب صورتبههای آواری های معدنی و نیز الیهاستخراج نمک در سطوح متفاوت انباشت الیه

کاران هخامنشی در دیگر با فعالیت معدن است. اما در ارتباط یافتهانجامشرق به غرب در هر دو ترانشه 
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 اظهارنظرتوان مطلق نمی یابیسالای بلند آن به دلیل نبود مدارکی صخره دیوارهو   Cترانشۀ ازجمله هاقسمت

ساسانی است.  دوره، مربوط به C ترانشهای در های باالتر از بستر صخرهقطعی نمود. آنچه مشخص است الیه

هخامنشی در یک  دورهکشف چند قطعه سفال هخامنشی باشد.  دورهتواند مربوط به از آن می ترپاییناما 

کاران ای ، معدناز بستر صخره ترپایین دهدنشان می Cای ترانشهبخش کاوش شده در زیر کف صخره

صاف و یکدست و  کامالً آمدهدستبهای کف صخرهالزم به توضیح است . (10)شکلیت داشتندهخامنشی فعال

-های معدنی در عمق ادامه دارد. کاوش در یک بخش غیر صخرههمچنان الیه هاییقسمتارچه نیست و از یکپ

های هخامنشی ادامه دارند و احتماالٌ با غرب الیه Cای ترانشۀ از سطحِ کف صخره ترپایینای نشان داد که 

 .مرتبط هستند Aترانشۀ 
 

  

 ایهای هخامنشی در زیر کف صخره: الیه10شکل معدنکاری دوره هخامنشی : محدوده9شکل
 

 نتیجه. 11

معدن چهرآباد مشخص نشده،  مختلف هایقسمتدر برداری نمک های بهرهتوالی دقیق دوره تاکنونهرچند 

ود دوره وجهخامنشی تا اواخر این  دورهاستخراج نمک از ابتدای  ؛آمدهدستبه اما طبق برخی شواهد و مدارک

سال پیش است.  2570مربوط به  Bشده مکشوفه از ترانشه  یابیسال کارشده. یک نمونه چوب داشته است

پیش را  سال  2350تاریخ اواخر این دوره یعنی حدود  5و4و3های مومیایی یابیسال ازجملههای دیگر نمونه

کاوش قرار  مورد A,B,C هایترانشهشده در کاوش  محدودههای هخامنشی تمام الیه کهایندارند. با توجه به 

ساله  220 دورهتوان با قطعیت درخصوص حضور و فعالیت هخامنشیان در تمام اند، در حال حاضر نمینگرفته

هخامنشی در معدن  دورهکمی پیش از آغاز  تقریباًتوان احتمال داد که استخراج نمک آن صحبت کرد. اما می

زمان حکمرانی اردشیر  پ.م یعنی 350سال  حدود در هاتونلزمان فاجعه ریزش یافت و تا دوزالخ انجام می
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و  B و A  کاوش شده، ترانشۀ محدودهکاران هخامنشی در سوم ادامه داشته است. محل اصلی فعالیت معدن

 هایمهرومومکاری مدرن در معدن هایفعالیتدر جریان  A,B است. بخش شرقی و جنوبی دو ترانشۀ 2تونل

کاران هخامنشی در بخش شرقی و جنوبی و از بین رفته است. بنابراین ما از فعالیت معدن شدهتخریبر اخی

کاران هخامنشی در تمام دهد معدننشان می یافتهانجاممحدوده کاوش اطالعاتی نداریم. چندین فصل کاوش 

 2و نیز تونل   Bاز ترانشه یهایقسمتکردیم، فعال بودند. همچنین در  گذارینام  Aای که ترانشۀمحدوده

ای صخره زدهایبرونآهن از طریق کاران هخامنشی یا عصرتوان حدس زد معدنکردند. مینمک استخراج می

و شروع به حفر  های نمک در این کوه آگاهی یافتهنمک در جنوب گنبد نمکی دوزالخ از وجود نهشته

ای نمک های صخرهگچی نموده تا به نهشته-های رسیافقی و احتماالً عمودی جهت عبور از الیه هایتونل

کاران در آن فعالیت داشتند، تونل یا تاالر بزرگ و مرتفعی که معدن  Aبرسند. شاید بتوان گفت محل ترانشۀ

کرد که داد. البته نباید تصور تشکیل می آن راهای بخشی از دیواره R1,R2نمکی  صخرهبوده که از شرق 

 یافته است.انجام می 1شمارههایی با سقف قوسی همچون تونل با حفر تونل هاقسمتدر همه  کاویمعدن

در داخل نیز  2همچون تونل  ترکوچک هایتونل و  Aهمچون محل ترانشۀ تربزرگاحتماالً تاالرهای بسیار 

و فضاهای مختلف با همدیگر ارتباط داشتند. واضح است که هخامنشیان در  شدنهشتۀ نمک کنده می

کردند. تاکنون های چوبی استفاده نمیو فضاهای مختلف از تیرها و داربست هاتونلنگهداری دیوارها و سقف 

نیامده است.  به دستهای چوبی و غیر آن های هخامنشی تیرها و پشتیباناز الیه یافتهانجام هایکاوشدر 

-نگهدارنده سقف استفاده می هاینستو عنوانبههای نمک کاران هخامنشی از برخی صخرهاحتماالً معدن

خالص نمک نبوده و در برخی  صخره، نمک نهشته هایقسمت همهدهد که کردند. شواهد موجود نشان می

 هاآن ادامهو  هاتونلگیری های رسی و گچی نیز وجود داشته است. این مسئله در شکلها و الیهگهر هابخش

 احتماالًها ابزارهای استخراج نمک در این دوره عالئم روی صخرهبر اساس رد و  مستقیمی داشته است. تأثیر

های کاریکنده صورتبهابزارها در این دوره  ردهای فلزی و نیز چکش بوده است. سنگین و قلم هایکلنگ

یک نقطه مدور  صورتبهمتری است که معموالً انتهای آن سانتی 15تا  10نامنظم و گاهی خطوط حدود 

یافت شده دارای یک بخش کوبشی است که احتماالٌ در خرد کردن  3ه همراه با مرد نمکی است. چکشی ک

-و در داخل کیسه شدهآوریجمعهای کوچک اندازه و ابعادکاربرد داشته است. نمک در  شدهکندههای نمک

گری روی دی وسیلهو احتماالً بدون هیچ  درآمدهها در حالت جمع شده کیسهشد. سرِهای چرمی ریخته می

کاوش  محدودهچرمی از  کیسهشد. تاکنون یک نمونه کاران قرارگرفته و به بیرون حمل میپشت معدن

-های چرم و پوست و احتماالً گوهاست. برای محکم نمودن دسته چوبی در قسمت فلزی از تکه آمدهدستبه

طناب و ریسمان جهت  نوانعبهتوانسته کردند. همچنین نوارهای نازک چرمی میهای چوبی استفاده می

ها نبوده ریسمان دوخت و دوز استفاده شود. دوخت و دوز منحصر به کیسه عنوانبهبستن اشیا به همدیگر، یا 

-شده است. تعداد فراوان طنابچرمی نیز می هایکفشو احتماالً شامل مرمت برخی لوازم شخصی همچون 

کاران دهد که طناب از ابزارهای اصلی معدنیز نشان میاز الیاف گیاهی و جانوری مکشوفه ن شدهتهیههای 

های نمک، بستن ابزار و های با الیاف گیاهی و جانوری برای باال کشیدن کیسههخامنشی بوده است. از طناب

داخل معدن  یا عمیق مرتفع هایقسمتاشیا به همدیگر، و شاید برای باال و پائین رفتن افراد در برخی 

 دوز واز پشم و موی جانوران نیز برای دوخت  شدهتهیهتر های نازکاست. همچنین ریسمانشده استفاده می
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کاران -کاران کاربرد داشته است. معدنهای پاره شده معدنهای پشمی و شاید مرمت و دوخت لباسکیسه

سوزهای اد پیکردند. تعداد بسیار زیسفالی استفاده می سوزهایپیاز  هاتونلبرای روشن کردن فضای داخل 

بدین روش را اثبات  هاآنسالم و شکسته، تاریک بودن فضاهای داخل معدن و نیاز به روشن نمودن  مکشوفه

-مدور بدون پایه و دسته تهیه می تقریباًو با فرم  سازدست صورتبهسوزها بسیار ساده بوده و نماید. پیمی

 هاآنسوز کافی در اختیار نداشتند. بنابراین مختلف؛ پیکاران برای روشن نمودن فضاهای شدند. احتماالً معدن

توانست شکسته برای این منظور می هایسفالمنحنی  بدنهاند. سفال نیز بهره گرفته شکستههای از تکه

مناسب باشد. بدون شک در بیرون از معدن در نزدیک کوه دوزالخ یا پیرامون آن کمپ استقراری برای 

بود. تپه کوچکی که در  شدهگرفتهکاران در نظر اماندهی ابزارها و اقامت موقت معدناستراحت، غذا خوردن، س

 معدنی هایفعالیتاخیر در جریان  هایمهرومومدر جنوب کوه معدن به نام کول تپه یا کولوک وجود داشته و 

قطعات سفال و هخامنشی بوده است. کشف  دورهکاران تخریب شده، یقیناً یکی از مراکز اقامتی موقت معدن

هایی در داخل نامنظم و اجاق هایچینسنگهای محصور با ای که شامل اتاقاستخوان در فضاهای بسیار ساده

کولوک استفاده  محدودهاز  تجدیدقواکاران جهت استراحت، غذا خوردن و دهد که معدناست، نشان می هاآن

هایی های خاکسترِکولوک نشان از وجود کارگاهفلز در داخل الیه سربارهکردند. همچنین کشف قطعات می

کاران هخامنشی معدن باوجودآنکهدر این دوره دارد.  کاویمعدنکوچک جهت تعمیر و ساماندهی اشیای فلزی 

 شدهبزرگعمیق و تاالرهای  هایتونلدوزالخ در کار استخراج نمک مهارت زیادی داشتند و موفق به حفر 

هخامنشی به دلیلی نامشخص، شاید زلزله و شاید عدم رعایت اصول ایمنی،  دورهخر در اوا تقریباًاما  ،بودند

 ازجملهکارانی و معدن شدهتخریب هاتونلگرفتار فاجعه ناگواری در دوزالخ شدند. در جریان ریزش معدن، 

یز کاران دیگری در بخش شمالی و غربی محدوده کاوش شده نکشته شدند. شاید معدن 5و4و3نمکی مردان 

و  هاتونلدر جریان ریزش گرفتار ریزش معدن شده و درمیان آوار ناشی از تخریب کشته و مدفون شده باشد. 

آواری  الیه صورتبهو  فروریختهپیش از آن  سدههای معدنی دو روی نهشته هاتونلتاالرها، سقف و دیوارهای 

کردیم، همراه با قطعات  گذارینام S12 تا S2را  هاآنهای بسیار بزرگ نمک که ما انباشت شده است. صخره

های همراه با خاک و واریزه ترکوچکهای و تکه فروریختهرس و گچ درفضای مرکزی تاالر یا تونل  تربزرگ

انباشت شده است.  هاآندر پیرامون  کاویمعدنریزتر نمک، رس و گچ و همچنین برخی اشیا و لوازم 

برداری هخامنشیان بسیار بلندتر از بهره دورهدر   A,Bترانشۀ شدهکاوش  محدودهشرقی در  هایقسمت

پ.م  350در حدود سال  فروریختهغربی بوده است. این بلند بودن بخش شرقی موجب شده که آوار  ایبخشه

مردان نمکی  همهدر یک شیب بسیار تند از شرق به غرب انباشت گردند. احتماالً در جریان ریزش معدن 

در حال کار بودند که با ریزش معدن،  همگی در همان بخش بلندتر  محدودهبلندتر شرق  مکشوفه در قسمتِ

هیچ سند و  سلوکی و اشکانی دورهشوند. از تمام های نمک و آوار کشته و مدفون میشرقی در زیر صخره

اشکانی و  دورهاز اواخر  تقریباًنیامده است.  به دست کاوش شده محدودهمعدنی در  هایفعالیتمدرکی از 

 1شود. بقایای مرد نمکی در دوزالخ آشکار می کاویمعدن هایفعالیتساسانی است که شواهدی از  دورهاوایل 

کاوش شده ما بوده، مربوط به این  محدودهجنوب شرق  متری 60تا  50حدود که محل کشف آن جایی در 

 در معدن حضور داشتند که بقایای فک احتماالً فرد یا افراد دیگری نیز 1دوره است. همراه با مرد نمکی 

 دورهطبق شواهد و مدارک موجود از اوایل  نمایداثبات می آن رامکشوفه همراه این مومیایی  جداگانه انسانی
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 های مختلفکربن از الیه یابیسالشود. می از سرگرفته کاویمعدنساسانی در محدوده کاوش شده فعالیت 

ششم  سدهدوم میالدی تا اواسط  سدهآخر ساسانی از  دورهانیان در تمام کاری ساسفعالیت معدن نشان از

کاوش  محدوده هایقسمتدر همه  تقریباًکاران ساسانی . هرچند حضور معدنداردمیالدی در معدن دوزالخ 

استخراج موضوعی است که با  نحوهکاران، بازه زمانی و شده به اثبات رسیده، اما چگونگی فعالیت معدن

، (3)های استقراری، الیهکاویمعدنهای مربوط به الیه ،مدتطوالنی دورههمراه است. از این  سؤاالتیات و ابهام

های آواری، استقراری و الیه  Aاست. در ترانشۀ آمدهدستبههای پرشده و جابجا شده های آواری و الیهالیه

های مربوط به الیه Bو حدفاصل آن با   Cترانشۀ زیرین ایبخشهمشخص شده است. در  کاویمعدنهای الیه

های آواری و دوباره ُپرشده وجود دارد. اینکه الیه  Dآن همچنین ترانشۀ باالییهای و درالیه کاویمعدن

ریخته را  هایتونلو  یافتهراههخامنشی  دورهکاران ساسانی از چه راهی و چگونه به بخش فروریخته معدن

 صورتبهجدیدی حفر نموده و  هایتونل هاآن. شاید نیامده است به دستارکی مد تاکنونبازگشایی نمودند، 

هخامنشیان در  هایتونلکار هخامنشیان شده و یا شاید فضای بازی پس از فروریزی  محدودهتصادفی وارد 

است  تأملقابلسطح کوه باقی مانده بود که موجب هدایت ساسانیان به این محل شده است. این موضوع 

 بر اساسهخامنشی احتماالً نهشتۀ نمکی دیگری وجود نداشته است. آنچه  دوره هایتونلباالتر از سقفِ  کهچرا

های کردیم، با نهشته گذارینام A,Bای که ما ترانشۀدر محدوده هاآنشواهد موجود محتمل است اینکه 

کشانده بود، قطعات بسیار بزرگ را به این محل  هاآنیکپارچه نمک همچون هخامنشیان مواجه نبودند. آنچه 

-هخامنشی بوده است. می هایتونلسال پیش بخشی از دیوارها و سقفِ   500ای بوده که حدود شکسته شده

مدفون شدن مردان نمکی شروع  الیه از باالتراندکی   Aترانشۀ محدودهکاران ساسانی در توان حدس زد معدن

نمایند. های بزرگ فروریخته هخامنشی میخراج نمک از صخرهاست منظوربههایی به ایجاد فضاها و تونل

 دورهکاران مدفون شدن معدن الیههای نمک باالی رسد ساسانیان با برداشتن آوار و صخرهمی به نظربنابراین 

شکل را در جهات دیگر  تریبزرگفضاهای  هاتونلآورده و سپس با گسترش  به وجودهخامنشی فضایی را 

ای بزرگ دیوارِ بلندِ صخره متفاوت است. کامالًدر این دوره  Cا وضعیت استخراج نمک در ترانشۀ ام. اندداده

دیوار جنوبی یک تونل بسیار  درواقعوجود دارد،  کاویمعدنکه در سرتاسر آن عالئم و رد ابزارهای   Cترانشه

تصور بر آن بود که کاوش  نخست فصول دراست.  حفرشدهای بزرگ است که در داخل نهشتۀ نمک صخره

کاران هخامنشی با ایجاد یک تاالر بزرگ و مرتفع بخش هخامنشی است و معدن دورهتونل در اصل مربوط به 

هخامنشی فقط بخشی از آن  هایتونلریزش  درنتیجهاند و عظیمی از نهشته نمکی را استخراج نموده

-انباشت و یافتهکه از  فصول بعد نشان داد هایکاوشاست. اما  شدهآوریجمعکه توسط ساسانیان  فروریخته

هخامنشیان شاید در  کاویمعدنو  ساسانی است دورهای مربوط به باالترین نقطه تا بستر صخرههای تونل از 

 دوره آخر درکه شواهدی از آن نیز یافت شد. فضای خالی موجود در این محل  باشدای تونل زیر بستر صخره

تبدیل شده است. همچنین در  کاویمعدنهای حاصل از و زباله هاخاکی دپوی محلی برا عنوانبهساسانی 

بل و محل نگهداری حیوانات صطا عنوانبهبا خاک و آوار  پرشدهساسانی بخشی از این ناحیه  دورهاواخر 

شاید   Cدر ترانشۀ R3آمدگی تاقچه مانند در وسط صخره مقعر است. پیش قرارگرفته مورداستفادهبارکش 

دو بازه زمانی  دهندهنشانباالتر و یا  هایقسمتای از تکنیک استخراج نمک جهت سهولت دسترسی به نهگو

کاران ساسانی نیز احتماالً همچون هخامنشیان نمک معدن درهرصورت. باشداستخراج نمک در دوران ساسانی 
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البته این موضوع در حد یک  کردند.هایی ریخته و به بیرون حمل میدر کیسه خردشدهرا در قطعات کوچک و 

های نیامده است. اما وجود خرده به دستهای حمل نمک فرضیه است و هنوز هیچ مدرکی از وجود کیسه

توانسته نمک را در ابعاد کوچکی خرد و کشف برخی ابزار مثل تیشه که می هاقسمتکوچک نمک در برخی 

نمک را  تربزرگساسانی قطعات  دورهرد شاید در اواخر توان تصور کنماید. مینماید، این فرضیه را تقویت می

-قرارگرفته روی حیوانات بارکش قرار می هایخورجینهای چرمی، در نیز مستقیماً و بدون ریختن درکیسه

هایی از کردند که نمونههای بزرگ و سنگین استفاده مینمک از کلنگ تربزرگهای دادند. برای جدا کردن تکه

هخامنشی بیشتر از  دورهاغلب دسته چوبی داشته و برخالف  کاویمعدناست. ابزارهای  شدهکشف ترپیشآن 

کردند. کشف تعداد بسیار زیاد قطعات شکسته ابزار استفاده می دستهبرای  ترسبکهای با قطر بیشتر و چوب

استخراج نمک در  مدتیطوالنبازه زمانی  دهندهنشان  Cهای مختلف در ترانشۀابزار در ابعاد و اندازه دسته

هخامنشی از ابزارها و وسایل  دورهاز الیاف گیاهی و حیوانی نیز همانند  شدهتهیههای . طناباستاین دوره 

کاربرد داشته است.  هاانسانها و شاید ها برای باال کشیدن ابزار، کیسهبوده است. این طناب کاویمعدناصلی 

 مورداستفادههای شکسته ظروف سفالی را فضاهای تاریک معدن تکه کاران ساسانی نیز برای روشناییمعدن

، شاید روش هاسفال توجهقابلکردند. با توجه کمتر بودن استفاده می هاآنسوز از پی عنوانبهقرارداده و 

اخر او تقریباًساسانی تا  دورهاز اواخر است. دیگری همچون استفاده از مشعل نیز برای روشنایی کاربرد داشته 

از  یاخیر شواهد هایمهرومومکاوش شده ما متوقف بوده است. اما در  محدودهقاجار فعالیت معدنی در  دوره

است. وجود  آمدهدستبهدر دوران میانی اسالم در بخش دیگری از معدن چهرآباد  حفرشده هایتونلوجود 

و فعالیت روستائیان و ساکنان دوران میانی اسالم در پیرامون معدن نمک، احتمال حضور  محوطهچندین 

  Aهای شمال شرق ترانشۀدوزالخ را افزایش داده است. در الیه کاویمعدن هایفعالیتاستقراهای مذکور در 

پهلوی از ادوار بسیار  دورهآن  دنبال بهقاجار و  دورهاما صفویه است.  دورهمربوط به شده  یابیسالیک نمونه 

قاجار در چه بازه  دورهمشخص نشده که فعالیت معدنی  درستیبهت. هنوز مهم استخراج نمک در چهرآباد اس

یافته است. شواهد فعلی بیشتر متعلق به اواخر این دوره است. به دلیل محدودیت کاوش در زمانی انجام می

دم مذکور آگاهی زیادی نداریم. مر دورههای استخراج نمک در قاجار هنوز از چگونگی و تکنیک دورههای الیه

 7کنند. ریزشی که منجر به کشته شدن اواخر قاجار صحبت می دورهمحلی همواره از ریزش مجدد معدن در 

های پهلوی معدن دوزالخ تحت مالکیت یکی از فئودال دورهکار اهل روستای چهرآباد شده است. در معدن

شده است. به گفته انجام میسنتی و دستی  صورتبه دورهمنطقه قرار داشته و استخراج نمک در اوایل این 

 هایتونلپهلوی و استخراج نمک با حفر  دورهکارگران معدن استفاده از ابزارهای سنتی قدیمی در ابتدای 

از  هاییبخششمسی  40شده است. در دهه قدیمی انجام می هایتونلنمک از  آوریجمعجدید و نیز 

که کارگران در معدن  درزمانی ،تا آن زمان باز بودهقدیمی که  هایتونل ازجملهاستخراج نمک و  هایتونل

اتفاق، حفر تونل به شیوه قدیم  ازاینپس. شده استبا آوار انباشت  هاآنحضور نداشتند، ریزش کرده و داخل 

روباز  هایقسمتو کارگران معدن دست به استخراج نمک در برخی  شدهگذاشتهو سنتی تا حدود زیادی کنار 

زنند. وقوع انقالب اسالمی با تغییر مالکیت معدن و نیز تغییر ز مواد منفجره در اندازه محدود میو نیز استفاده ا

در  تقریباًر همراه بود که تفاده از تجهیزات مکانیکی پیشرفتهبرداری معدن از سنتی به مدرن و استشیوه بهره
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یمی معدن و نیز شناساندن معدن از محدوده قد هاییبخشدو دهه عالوه بر استخراج فراوان نمک، تخریب 

 ایران را در پی داشت. شناسیباستاننمک به 
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