
 598- 595صفحه  ،  1399  آبان دهمین کنفرانس ژئوفیزيك ايران،  نوز مجموعه مقاالت  

با استفاده از روش    نادرستی وجود ناهنجاری مغناطیسی خاص در کوه پرديس جم 

 مگنتومتری 

 3علی رمضانی،  2آذين آهی فر  ،1محمد عباسی

 
   Mohamad.abbasi@gsi.irکارشناس ارشد ژئوفیزيك، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1

 Azinahifar@gmail.comمرکز پژوهشی پارس آرين زمین، ، دکتری زمین شناسی2
 Aliramzani@yahoo.comدکتری ژئوفیزيك، مديرعامل شرکت بارثاوا زمین کاوش، 3

 

 

 چكیده  

به وجود  مربوط  اين شايعات  از  يكی  دارد.  زيادی وجود  پرديس جم شايعات  درباره کوه  است که  های مديدی  مدت 

ناهنجاری های شديد مغناطیسی در اين کوه بوده که باعث می شود مواد فلزی به سمت آن جذب شده و يا حرکت  

در   بیفتدخودروها  اتفاق  باال  سمت  به  اسسراشیبی  با  مطالعه  اين  در  بررسی  .  به  مگنتومتری  روش  از  خاصیت  تفاده 

علت اين شايعات مربوط به  جاری غیر معمولی مشاهده نگرديد. مغناطیسی قسمتی از اين کوه پرداخته شد که هیچ ناهن

می باشد که در نتیجه ناپديد شدن افق از چشم ناظر چاله گرانی  شكل خاص اين کوه و همچنین خطای ديد موسوم به  

همچنین يك ناهنجاری مغناطیسی مشاهده گشت که به ساختار زمین شناسی مربوط است و ارتباطی با   اتفاق می افتد. 

 خاصیت مغناطیسی کوه ندارد. 
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Abstract 

There have long been rumors about Mount Jam campus. One of the rumors is that there are severe 

geomagnetic anomalies in the mountain that cause metal to be absorbed or the cars to move uphill. 
In this study, the geomagnetic properties of a part of the mountain were investigated by 

magnetometry method and no unusual magnetic anomalies were observed. And the reason for 

these rumors is the specific shape of the mountain, as well as the error of vision known as Gravity 

Hill. This is due to the disappearance of the horizon from the observer's eyes. There was also a 

magnetic anomaly that is related to the geological structure and not related to the magnetic 

properties of the mountain. 
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 مقدمه  1

اکتشافی در زمینه های    عملیات مغناطیس  برای فعالیت های  ژئوفیزيكی است که  از قديمی ترين روش های  سنجی 

ويژگی های مغناطیسی با اندازه   .( 2005)رابینسون و کوروه  می گیردمختلف و به ويژه اکتشاف آهن مورد استفاده قرار 

جم شايعات زيادی  پرديس  ه کوه  دربار  .(1395گیری مقدار پذيرفتاری مغناطیسی سنگ مشخص می شود. )سعادت،  

باشد. اين کوه می  مغناطیسی  به خاصیت  مربوط  آنها  از  يكی  دارد که  اگر    وجود  ديده شده که  تجربه  به  در گذشته 

متر از کوه يعنی تقريبا در انتهايی ترين نقطه مشخص آسفالت ايستاده و راننده    ۱۰۰ خودرويی در فاصله ای در حدود

به سمت    ترمز دستی را بخواباند، خودرو به جای حرکت به سمت پايین شیب جاده، به طور برعكس به جهتی که شیب

شد تا برخی از مردم   جهت سربااليی در واقع همان جهت به سمت کوه است. همین امر موجب.  کند باال دارد، حرکت می

تواند خودروها را به سمت  دارای خاصیت مغناطیسی است و می  )پرديس جم(،  اين ادعا را داشته باشند که کوه پدری

با همكاری دانشگاه علوم پزشكی بوشهر عملیات ژئومغناطیسی با  برای بررسی علمی اين ادعا  . بنابراين  خود جذب کند

 جام شد. کوه ان در قسمتی از اين GEM-19Tدستگاه 

 روش تحقیق      2
پرديس جم يك   ژئوفیزيك  به منظور بررسی خاصیت مغناطیسی کوه  انجام عملیات مگنتومتری،  اکیپ  در جهت 

منطقه حضور پیدا کردند. پس از نصب ايستگاه ثابت در نزديكی محدوده جهت تصحیح روزانه تغییرات میدان مغناطیسی  
  20ها، برداشت ژئومگنتیك در اين محدوده يك روز به طول انجامید. فاصله پروفیلزمین، عملیات صحرايی آغاز گرديد. 

نقطه مغناطیسی برداشت گرديد که   228متر تعیین شد. در مجموع تعداد    10تا    5متر و فاصله نقاط برداشت،    40تا  
لت محدوده مورد مطالعه از  باشد. به همین ع اين مقدار نقطه برای بررسی کلی خاصیت مغناطیسی اين کوه بسیار کم می

باشد. همچنین الزم به ذکر است که اگر  ای از مطالعات کلی احتمالی آينده مینظر ابعاد بسیار کوچك بوده و فقط نمونه
برداری شده  با مغناطیس بزرگی روبرو باشیم و کل اين محدوده کوچك بر حسب اتفاق روی اين مغناطیس بزرگ داده

ای ديگر ناطیسی شديدی مشاهده نخواهیم کرد. برای رفع اين مشكل تعدادی از نقاط در منطقه باشد، تغییرات میدان مغ
 ها با میدان مغناطیسی زمینه منطقه نیز مقايسه گرديد.  از اين کوه برداشت گرديد و کل داده

مطالعات ژئوفیزيك بدين ترتیب با توجه به نظر کارشناس ژئوفیزيك و با مشورت ناظر کارفرما محدوده مورد نظر جهت  
 تعیین گرديد.   2و  1به صورت جدول 

 
 گیری شده در محدوده : تعداد نقاط اندازه1جدول 

 فاصله نقاط )متر(  ها )متر( فاصله پروفیل تعداد نقاط  محدوده مورد مطالعه 

 5  - 10 20 - 40 228 کوه پرديس جم 

 

 محدوده مورد مطالعه  چهاگوش UTM(WGS84): مختصات 2جدول 

No Zone X Y 

A 39 R 627595 3076205 

B 39 R 627595 3075955 

C 39 R 627505 3075945 

D 39 R 627505 3076325 
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مطالعاتی مورد نظر هیچ گونه رخنمون مگنتیت يا هماتیت مشاهده نگرديد. تمامی نقاط براساس سیستم در محدوده  
ابتدا و انتهای هر   اند.طراحی و برداشت شده GARMINبا برند  Etrexاس پیتوسط جی UTM (WGS84)مختصات 

و   شود  ای شروعپروفیل از يك حد زمینه ناحیهمیدان مغناطیسی در امتداد هر    که مقدار  شدندطوری طراحی    پروفیل
 گردد. دوباره در انتهای پروفیل به مقدار زمینه بر احتمالی، پس از گذشتن از مقدار ناهنجاری

 می باشد.  19Tکانادا با مدل  GEMاز نوع پروتون مگنتومتر ساخت شرکت  مطالعهدستگاه مورد استفاده در اين 
 OASIS افزاراطالعات جمع آوری شده به کامپیوتر منتقل شد و توسط نرم حرائی،های صپس از اتمام اندازه گیری

MONTAJ های نهايی تهیه گرديدند. مورد پردازش قرار گرفت و نقشه   
برای تفسیرهای کلی   از داده های مغناطیسی فراهم می کند و  برداشت کلی  نقشه شدت کل میدان مغناطیسی يك 

استفاده از فیلتر برگردان به قطب برای دستیابی به محل واقعی بی هنجاری ها  .  (1998استفاده می شود. )لیو و ماکی  

فیلتر ادامه به سمت باال اثر بی هنجاری های با طول موج کوتاه  .  ( 1997)کالرک،  گیرد.  در مناطق مورد بررسی انجام می  

بنابراين مانند يك روش پايین گذر عمل می کند.  را حذف، دامنه بی هنجاری را تضعیف و اختالالت را کاهش می دهد. 

 نشان داده شده است. ( 1). هر سه اين نقشه ها در شكل (1997)تارلوسكی و همكاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 متر 10شدت کل، برگردان به قطب و فراسوی (: نقشه 1شكل )

 

در نهايت آنومالی ظاهری در قسمت باالی نقشه ها مربوط به نويز جاده تشخیص داده شد و آنومالی پايین نقشه مربوط  

به ساختار زمین شناسی )نزديك شدن سازند گچساران به سازند میشان( تفسیر گرديد که نیازمند مطالعه بیشتری می  

می باشد. در اين حالت    Gravity Hillجذب ظاهری خودروها به سمت کوه ناشی از خطای ديد موسوم به    علت  باشد. 

خط افق از نظر بیننده توسط کوه های اطراف پنهان می شود و يا افق وجود دارد ولی نحوه شیب طوری است که کوه را 

ای  در مطالعه  به سمت باال تصور می کند.  مبهم نشان می دهد به همین علت بیننده شیب کم به سمت پايین را شیب

تواند ديدگاه انسان را درباره جاذبه منحرف  انجام گرفت محققان نشان دادند چگونه غیاب خط افق می  ۲۰۰۳که در سال  

های رومیزی از چندين تپه جاذبه ساختند و داوطلبان را  کند. در اين تحقیق دانشمندان دانشگاه پادووا در ايتالیا مدل

ها حضور ها نگاه کنند تا زاويه ديد آنها مشابه زمانی باشد که واقعا در آن تپه ای به اين تپه دار کردند از درون حفرهوا

 .( 2003)برسان و همكاران،  .دارند

 های ظاهری مربوط به نويز جاده آنومالی

 شناسیآنومالی مغناطیسی مربوط به تغییر ساختار زمین
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 گیری نتیجه      3
 منطقه دو آنومالی مشاهده شد  های حاصل از عملیات ژئومغناطیس درشناسی و نقشههای زمینبا توجه به نقشه

 20آنومالی مغناطیسی ظاهری در قسمت شمال شرقی محدوده که مربوط به نويز جاده بوده و در اعماق باالتر از    -1
 رود. متر از بین می

تواند مربوط به نزديك شدن سازند گچساران آنومالی مغناطیسی موجود در قسمت جنوب غربی محدوده که می  -2
 باشد که برای بررسی بیشتر نیازمند ادامه عملیات با تعداد نقاط بیشتری است. شان در اين قسمت به سازند می

 
کشف منبع قوی يا غیر عادی مغناطیسی )منطبق با شايعات( در کوه پرديس جم با توجه به اين عملیات، بسیار بعید به  

 باشد. میرسد، هر چند تعداد نقاط اين عملیات بسیار کم  نظر می
اگر فرض بر اين باشد که کل نقاط برداشت شده روی يك آنومالی بزرگ انجام گرفته باشد، در اين صورت عدم ثبت  

به نظر می اين محدوده و همچنین تغییرات قابل توجه طبیعی  از  نقاط در قسمت ديگری  برداشت تعدادی  رسد ولی 
کنند که منبع مغناطیسی قوی يا غیرعادی  ینه منطقه تايید میاختالف اندک نقاط برداشت شده با میدان مغناطیسی زم

 شود. در اين منطقه مشاهده نمی
برای بررسی دقیق  آنوماللذا هر چند  به عملیتر  نیاز  نقاط  ی جنوب غربی محدوده  و تعداد  ژئومغناطیس مجدد  ات 

و شايعات پیرامون   رسد.به نظر می  باشد ولی کشف منبع غیرعادی يا بسیار قوی مغناطیسی در کوه جم بعیدبیشتری می 
 می باشد.  Gravity Hillخاصیت مغناطیسی اين کوه مربوط به خطای ديد معروف به 
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