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شخ ا ويص ديت ين واره ه اتعي ا در س ا یت باستانيعمق آنه ارت خسرو ب  عم
  یسياستفاده از روش مغناط

  
  ** یرضا اکبري ، عل١* موخریسيمحسن او

   کرمانشاهی دانشگاه رازیئت علميعضو ه* 
   کرمانشاه ی ارشد دانشگاه رازیکارشناس** 

  
  

  دهيچک
شاف اطیروش اکت نجي مغن ه روشهایس س وفی از جمل ه یکيزي ژئ ات مهندسی و از در آن از  است ک مطالع

ه  شافات جمل تان شناساکت تفاده میباس تفاده از ا. شودی اس ا اس ه روشین روش مي ب وان ب ک يع و ارزان، ي سری ت

دماتیبررس دون تخری مق تاني و ب ل باس ردیب از مح ه ک را.  را ارائ ایب تانيی شناس ارت باس ع در ی عم سرو واق  خ

سی داني ان مي کل و گرادیسيدان مغناطيم. ن روش استفاده شده است   ياز ا ) رانيغرب ا (نيريشهرستان قصرش    مغناطي

ايا تانين س تفاده از یت باس ا اس اط ب تگاه مغن ون يدس نج پروت دازه گGSM١٩س س ده استیري ان د از ترس.  ش م يبع

ده      مدفونیواره هاي، محل دیسير مغناطي و با استفاده از تفاسیسي مغناط یل ها يپربندها و پروف   ا بدست آم  و عمق آنه

  .است
 

Abstract  
One of the geophysical methods is magnetic method that has been used in archaeological 

prospecting. This method is a primary survey at low cost and very fast in viewpoint of time 

without any damage to a site. This method has been used to map the historical site (Emarat 

Khosro) in Ghasr-e-Shirin in Kermanshah province. Total magnetic field and magnetic 

gradient field were used on this site. Interpretation of magnetic data indicates the location 

and depth of the walls.  

  
  مقدمه   -١

ه               ميالدی   ١٩٤٦روشهاي ژئوفيزيكي از حدود سال       رار گرفت تفاده ق ورد اس تاني م شاف اهداف باس براي اآت

ت ف  . اس امل ال تفاده ش ورد اس وفيزيكي م هاي ژئ رين روش ومي ت ي، ب ) عم ژه الكتريك ت وي هاي ) روش مقاوم روش

دان      روشهای به نقشه د   . می باشند  )GPR( روش رادار ) اآتشاف مغناطيس سنجی، ج    ر آوردن مغناطيسي بصورت مي

رد                وفيزيكي     . کل مغناطيسی يا گراديان تقريبا در تمام مكانهاي باستاني مورد استفاده قرار مي گي اير روشهاي ژئ از س

سي   د روش الكترومغناطي سيل   ,  (EM)مانن ي سنجي   , (SP)روش خود پتان تصوير نگاري   , کراديومتري , خرد گران

  .استفاده مي شوددر اکتشافات باستانی زه اي نيز روشهاي صوتي و لر, مادون قرمز

روش معمول در باستان شناسی شامل حفر کردن مکان های تاريخی با استفاده از ابزار و وسايل بسيار 

عملی بسيار طاقت فرسا، هزينه بر ، ر در محل های باستانی بسيار وسيعابتدايي مانند بيلچه می باشد که انجام اين کا

                                                 
١Email:m_oveisy@yahoo.com 
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امکان انجام اين نوع عالوه بر اين  .می بينده و بسياری از آثار مدفون بواسطه اين نوع حفاری آسيب و وقت گير بود

 بسياری از اماکن تاريخی بواسطه درهر شرايط آب و هوايي وجود نداشته و در حفاری در تمام فصول سال و 

جه به مشکالت ذکر شده، وبا ت .دارد وجود ن سايت هادر آنها حفاری اينگونه  امکان  آنهااهميت مذهبی و سياسی

ژئوفيزيک به ياری باستان شناسان آمده و با استفاده از اين روش ها می توان به روشی سريع و ارزان، يک بررسی 

  .مقدماتی و بدون تخريبی از محل باستانی را ارائه کرد

بررسي سه بعدي , ار باالدليل استفاده فراوان از اين روشهاي ژئوفيزيكي را مي توان بواسطه سرعت بسي

نمايش و تعيين اليه بندی های , ارائه يك ديد اجمالي از پتانسل ذخاير فرهنگي انساني در محل کاوش, محل کاوش

 آشكارسازي ساختارهاي تو خالي و پوك مشابه اهرام و برج و باروهاي ، زيرسطحی با استفاده از دفينه هاگوناگون

انجام تمام اين فرآيندها بدون هيچگونه آشفتگي و . سنگي مدفون را اشاره آردباستاني و نيز ارايه ساختارهاي 

 بدون ايجاد يک سايت باستانیاگر چه توانايي آاوش . تخريبي در محل کاوش و با سرعت باال صورت مي گيرد

 سايتب تخريب و خسارت مورد توجه زمين شناسان نيست ولي باستانشناسان بخوبي به اهميت عدم آشفتگی و تخري

کرده باستانی آگاهند، زيرا مي دانند آه حفاري خود به خود راهي را براي تخريب طبيعي دفينه بوسيله آب و هوا باز 

اينرو   از،تاني مدفون را از يكديگر قطع آند حفاري هاي نادرست هم مي تواند ارتباط ميان ساختارهاي باسو

د آه بصورت سريع و بدون هيچگونه تخريبي در محل کاوش يك باستانشناسان همواره به دنبال روشی بوده و هستن

  .(١٩٨٦ ,J.W.Weymouth)ديد اجمالي را ارائه آند

روشهاي مغناطيسي اولين بار در دهه پنجاه ميالدي در اآتشافات باستاني استفاده شده است و از آن زمان          از  

رده شده است    به عنوان ستون فقرات روشهاي ژئوفيزيكي به آار رفته در اين روش    ام ب در حال  . اآتشافات باستاني ن

اني    . (١٩٨٦,Jeffry.C.Wynn)حاضر از اين روش به وفور در اآتشافات باستاني استفاده مي شود   ه زم ايي آ خاآه

 ٢خودپذيري مغناطيسي آنها افزايش يافته و اين تغيير سبب شكل گيري مگنتايت , بر روي آنها آتش بر پا مي شده است    

زان يك صدم                                 شده و مگنتومت   ه مي ي ب زان درصد مگنتايت موجود در خاك  حت رات در مي د تغيي ه آساني قادرن ا ب ره

 .درصد را ثبت آنند

ي را در                      خاآهاي فشرده ناشي از فعاليتهاي انسان و يا آشفته شده بواسطه اجسام مدفون نيز مي تواند تغييرات

ز      ا. دنميزان خودپذيري مغناطيسي از زمينه اطراف را نشان ده   د ني سيد شده ان ي اآ جسام مدفون نيز آه بصورت محل

اس     زرگ مقي دي ب شه پربن ه نق راي تهي ا ب ه ه ن مولف دانها از اي شان داده و ژئوفيزيك ت را ن زان مگنتاي آاهشي در مي

  .استفاده مي آنند

  مورد مطالعهباستانی ای از سايت  تاريخچه   ١-١
انهاي حاشيه شمالي شهرستان قصرشيرين و در مجموعه ساساني قصرشيرين در ميان نيزارها و نخلست

اين مجموعه در مسير جاده بسيار با اهميتي واقع شده است که در سده هاي . ساحل راست رودخانه الوند قرار دارد

 قصر شيرين که در کنار اين ستانشهر. مياني به جاده بزرگ خراسان و بعدها به دروازه آسيا معروف شده است

 مهم تاريخي خانقين در جنوب غربي و سرپل ذهاب در شرق قرار گرفته، بوسيله کوههاي مرتفع جاده و بين دو شهر

و ارتفاعات آقاداغ که بخشي از کوههاي زاگرس مي باشد، احاطه شده و در جبهه شمالي نيز به تپه ماهورهاي عراق  

 .می توان مکان شهرستان قصرشيرين را مشاهده کرد) ١(در شکل . منتهی می شود

                                                 
٢-Magnetite  
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از جمله قسمتهاي مجموعه ساساني قصر شيرين، بناي معروف به عمارت خسرو می باشد که در اطراف 

اکثر مورخين عمارت خسرو را جزء عجايب دنيا . آن نخلستان زيبايي که به باغ شاه معروف است، وجود دارد

اين مورخين بناي مورد بحث را . دانسته و درباره ويژگي هاي بنا، زمان ساخت و علل برپايي آن سخن ها رانده اند

 ميالدي ١٩٣٨در سال ) باستان شناس فرانسوی ( کاخي براي شيرين همسر مسيحي خسرو پرويز دانسته و رويترز 

  .استترسيم کرده های از آن پالن 

  

  
  مکان شهرستان قصرشيرين . ١شکل 

  

تانی     قسمت  آن ر روی بمی توان پالن ترسيمی توسط رويترز را مشاهده نمود که            (٢)در شکل  ی از سايت باس

ده است ز مشخص ش ده است ني ه ش وفيزيکي صورت گرفت ات ژئ ه در آن عملي ن در شکل .ک ر اي ز  (٣)عالوه ب        ني

  .می توان عکس هوايي سايت مورد مطالعه را مشاهده نمود

  
رت گرفته شده بوسيله کادر مشخص  که بر روی آن عمِلات ژئوفيزيکي صومنطقه ای .پالن ترسيمي توسط رويترز . ٢شکل 
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  . شده است

   

  
     

 
    .منطقه ای که بر روی آن عمليات ژئوفيزيکی بر روی آن انجام گرفته استعمارت خسرو و از   عکس هوائي. ٣ شکل  
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  صحرايیعمليات  -٢
دل  جی اس ام   ومتر م ون مگنت تگاه پروت تفاده از دس ا اس رداري ب ات داده ب )١٩عملي GSMصورت  (١٩ 

دان کل                . گرفته است  ري مي سی  از جمله مزاياي مهم اين دستگاه آن است که توانايي اندازه گي  و دقت    داشته  را    مغناطي

سی            شه در آوردن مغناطي ه نق وط در ب تانی   دستگاه مورد استفاده در عمليات مرب ن سايت باس سال مي  /010، اي  نانوت

ه ثبت                  . باشد از ب دان کل نيست و ني ري پيوسته مي دازه گي احتماًال عدم مزيت اين دستگاه آن است که قادر به ثبت و ان

  .زماني در حدود يک ثانيه يا بيشتر دارد

تاني  و مشخص                     شافات باس با توجه به ابعاد يک بي هنجاري باستاني براي انجام عمليات ژئوفيزيکي در اکت

ري      ي احتمالي در    کردن بي هنجاري ها    ز      آن، فاصله قرائتها را  يک مت ان خطوط قرائت را ني ر  يک  و فاصله مي  مت

ومتر                  . انتخاب کرده ايم   ون مگنت ز  ديگر   عالوه بر دستگاه مورد استفاده توسط شخص اندازه گير، يک دستگاه پروت ني

  . ن مغناطيسي زمين قرار داده شد براي اندازه گيري تغييرات روزانه ميدا)ايستگاه مبنا(  سايتی ازدر قسمت ديگر

  
نقشه سه بعدی از توپوگرافی سايت مورد مطالعه و پروفيل هايی که داده های ميدان کل مغناطيسی در راستای آنها  . ٤شکل 

  .برداشت شده اند
  

 الزم به ذکر است که بر روي دستگاه پروتون مگنتومتري که بوسيله کاربر حمل مي شود يک دستگاه جی                    

  .براي اندازه گيري طول و عرض جغرافيايي هر ايستگاه قرائت، نصب شده است) GPS(پی اس

ر يک  و بصورت   مربعی  مورد نظر بصورت   داده های مغناطيسی در سايت باستانی     شبکه برداشت      در مت

اع     مگنتومتر دستگاه   سنسورو  جنوبی صورت گرفته    _و برداشت داده ها در راستای شمالی        بوده يک متر   ٧٠ در ارتف

ورد       می توان نمايشی از) ٤(در شکل . داردسانتي متري از سطح زمين قرار    وگرافی سايت م شه سه بعدی از توپ  نق

  .مطالعه و پروفيل هايی که داده های ميدان کل مغناطيسی در راستای آنها برداشت شده اند

وم      ون مگنت اربر حمل مي شود و        بعد از برداشت داده هاي مورد نياز بوسيله پروت ه توسط شخص ک تري ک

ام داد                  داده های ميدان     سي را انج ار تصحيح داده هاي مغناطي وان ک ا  .در ايستگاه مبنا، مي ت ه آنکه داده هاي         ب توجه ب

اهمواري هاي                          ه راحتي از ن وان ب دارد، مي ت حاصل از روش مغناطيسي آنچنان تحت تاثير توپوگرافي منطقه قرار ن

سي معطوف                       موجود در محل صر    ف نظر کرده  و تنها  توجه خود را به تغييرات زماني موجود در داده هاي مغناطي
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وان گفت     .کرد رات              بنابراين ميت ال می شود در جهت حذف اث سی اعم ر روی داده های مغناطي ه ب تصحيح مهمی ک

  .يردگتعييرات آرام و گذرای ميدان ژئومغناطيسی صورت می 

  تفسير داده ها -٣
ر              آشفتگيها و بي   ارن      و   هنجاري هاي ميدان مغناطيسي کل در شکل و دامنه بسيار متغيي واره نامتق ًا هم تقريب

ر   وجود  اين پيچيدگي را مي توان ناشي از . و گاهي اوقات به صورت بسيار پيچيده اي ظاهر مي شوند           بوده   دين اث چن

سبت داد             رو   . مغناطيسي که مربوط به چندين چشمه مغناطيسي مي باشد، ن ا وجود      از اين داد نامحدودي از چشمه ه تع

د  د کنن ا را تولي اري ه ي هنج ن ب د اي ه مي توانن ل اوًال ناشي از  . دارد ک دان ک اي مي اري ه ي هنج ارن ب طبيعت نامتق

  .راستاي خطوط ميدان محلي ايجاد شده بوسيله چشمه و ثانيًا ناشي از طبيعت مولفه اي ميدان مغناطيسي است

صورت مجموعه اي از پروفيل ها و نقشه هاي پربندي مغناطيسي ظاهر مي     نتايج بررسي هاي مغناطيسي ب    

رد                         . شود سير اغلب بصورت آيفي صورت مي گي سي تف دهاي مغناطي ي پربن ده و ترکيب اغلب  . بواسطه ويژگي پيچي

ين شناسي وجود دارد                        دفون زم ز ساختارهاي م وگرافي و ني سي و توپ دهاي مغناطي ن    . ارتباط نزديکي ميان پربن ا اي ب

سي شود              دهاي مغناطي سير نادرستي از پربن ه تف . حال وجود مغناطش بازماند در داده هاي مغناطيسي مي تواند منجرب

ي                           ا در روش گران ي هنجاري ه ن ب جداسازي بي هنجاري هاي کم عمق و عميق مغناطيسي کامًال مشابه جداسازي اي

  .سنجي است

ي     مارت خسرو عي  يکي از قسمتهاي مجهول براي باستان شناسان قسمت شمال           ترسيمی   است که مطابق پالن

شکيل شده است               اقکتااز چندين   ز  توسط رويتر  ده مي شود، ت الن     ) ٢(در شکل  .  که بصورت مجموعه دي وان پ می ت

  .ترسيمی توسط رويترز را مشاهده نمود

   پربندی ميدان کل مغناطيسی نقشهسيرف ت ١-٣
ارت خسرو، تصحيح داده         بعد از برداشت داده ها با استفاده از دستگاه پروت          ون مگنتومتر از روي سايت عم

شه های                     ن نق وان اي ون می ت رم افزارهای مربوطه، اکن تفاده از ن ا اس های مغناطيسي و ترسيم پربندهاي مغناطيسي ب

رار داد                سير ق ه و تف ورد مطالع ر          .پربندی را بصورت کيفي م سي ب دان کل مغناطي دهاي حاصل از داده هاي مي پربن

  .مشاهده نمود (٥) که می توان آن را در شکل ترسيم شده اند) طول و عرض جغرافيايي(حسب فاصله 

سي شکل        دان کل مغناطي سمتهايي را     )٥(با نگاه اجمالي به نقشه پربندی حاصل از داده هاي مي وان ق مي ت

شرده         دها بصورت ف ر  مشاهده کرد که پربن ر    و    ت شيده ت يم شده    ک د   ترس انگ           ان ا بي ی ه شيدگي منحن ه ک واره های     ک ر دي

  .و به نظر می رسد که فشردگی پربندها در ديوارها شديدتر از نقاط ديگر استموجود در محل است 

الن     يم از پ ي باش سي م اظ مغناطي سرو از لح ارت خ ايت عم ه س شه درآوردن اولي ه نق دنبال ب ه ب از آنجاييک

الن در ن          ) ٢شکل  (زترسيمي توسط رويتر   ن پ ه             نيز استفاده کرده که مطابق اي شافي صورت گرفت ار اکت ه ک ه اي ک احي

است تعدادي اتاق مشاهده مي شود که با مطابقت اين دو با يکديگر مي توان گفت که اين فشردگی های شديد ناشي از                     

ه  . ديوارهاي اين اتاق ها می باشد  در نقشه پربندی ميدان کل مغناطيسي ميتوان فشردگی های شديدي را مشاهده کرد ک

  . )٥ در شکل A,B,Cقسمتهای  (ها و اتاق هاي عمارت خسرو مي باشندناشي از ديواره 

شه          (٦) در شکل    وان نق دی  نيز مي ت شاهده         پربن سي را م دان کل مغناطي سه بعدی حاصل از داده های مي

ری از                وان تصور واضح ت تفاده از آن مي ت ا اس شه در آوردن   نمود که ب ه نق ه را بدست      ب ورد مطالع تانی م محل باس

ه . آورد رای نمون سيب ل مغناطي دان ک دهای مي شه پربن ر دو نق کل (در ه شه ) ٥ش دی و نق ه بع دان س دی مي پربن
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سي  سمتهای )٦شکل  (مغناطي الن               A,B,C، ق ا پ ه در توافق ب ند ک تانی می باش واره های محل باس وان محل دي ه عن  ب

 .است) ٢شکل ( ترسيمی توسط رويتر 

 

  ان کل مغناطيسینقشه پربندی حاصل از داده های ميد. ٥شکل 

 

  ميدان کل مغناطيسيداده های  بعدی ٣نقشه پربندی  . ٦شکل 
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سي و عوامل                               ل مغناطي ه مي رات زاوي ه ناشي از تغيي شتر و حذف عوامل مختلف ک رای وضوح بي اکنون ب

طحي   ر س اس زي زرگ مقي ستر   ( ب نگ ب رات س ی از اث ل      )ناش دان ک دي مي شه پربن ر روي نق د، ب ي باش ره م  و غي

ر   مغناطيسی چندين    ال شده     فيلت ال        . است اعم ايج حاصل از اعم ا   نت ن فيلتره شه های     ، خود    اي دی را     نق دهای جدي پربن

  .پرداخته شدبه تفسير آنها اين نقشه های پربندی ترسيم  بعد از نتيجه می دهند که

  ل فيلتر سيگنال تحليلي نقشه پربندي حاصل از اعماتفسير   ٢-٣
دان                               ي مي وان دوم هاي مشتق عمودي و دو مشتق افق شه دوم مجموع ت ر ري ی براب قدر مطلق سيگنال تحليل

د           . مغناطيسي مي باشد   ه            . اين سيگنال بيشينه اي را روي تباينهاي مغناطيسي نشان مي ده ن است آ ل توجه اي ه قاب نكت

دان مغناطي          ده بيهنجاري مي                   مكان اين بيشينه مستقل از جهت مي د آورن وده پدي اطش ت ين جهت مغن سي محيط و همچن

  )(١٩٧٢،٧٤ ,Nabighianمكان اين بيشينه ها نشانگر مكان توده هاي پديد آورنده بيهنجاري مي باشد. باشد
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ی   با اعمال    سی           فيلتر سيگنال تحليل دان کل مغناطي دهای حاصل از مي ا و پربن ر روی داده ه شه  ،  ب د نق  یپربن

دها بصورت           اين نقشه پربندی    بر روی    .)٧  شکل (جديدی حاصل می شود    مي توان قسمتهايي را مشاهده کرد که پربن

تانی  سايت  که کشيدگي منحنی ها بيانگر ديواره های موجود در  ترسيم شده  تر مکا و متمر   تر فشرده ابراين  .است باس بن

ه    يي را تشخيص داد که برای نمونه         می توان ديواره ها    بر روی اين نقشه پربندی     وان ب سمتهای  می ت  اشاره  A,B,Cق

  .نمود

  
  نقشه پربندی حاصل از اعمال صافی سيگنال تحليلي بر روی داده های حاصل از ميدان کل مغناطيسي. ٧شکل 
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 ادامه فروسو ميدان مغناطيسیحاصل از اعمال فيلتر نقشه پربندي تفسير  ٣-٣
ه             ر روی نقشه پربندی ميدان کل مغناطيسی       ب  ادامه فروسو  فيلتربا اعمال    دها ب ا و پربن ال داده ه ، يعنی با انتق

اع                    سي در آن ارتف دان کل مغناطي ويي داده هاي مي ه گ ر   ارتفاع پايين تر، داده ها و پربندهايي بدست می آيند ک ايين ت    پ

دهای ح          فيلتر با اعمال اين  . جمع آوری و برداشت شده اند      ا و پربن ن            بر روی داده ه سی، اي دان کل مغناطي اصل از مي

رار          یپربندنقشه های    م ق  نويزي تر مي شوند و با توجه به آنکه در فعاليتهاي باستاني توده هاي بيهنجاري در عمق ک

  . ادامه فروسو را به آرامي کاهش داده و پربندهای حاصل در هر ارتفاع پايين تر، به دست می آيندفيلتردارند، 

کل  ا)  ٨(در ش شه ه ل     ی نق دان ک دی مي شه پربن ر روی نق و ب ه فروس ر ادام ال فيلت دی حاصل از اعم پربن

سی   ل مغناطي دان ک دی مي شه پربن ه در آن نق ود ک ده می ش سی دي ای مغناطي دازه ه ه ان ، و ١٠٠، ٨٥، ٧٥، ٥٠، ٣٠ب

ال داده شده است           سانتی متر  ١٢٠ ايين انتق ر   ) الف -٨( در شکل     . بطرف پ شه    ب دان کل م      روی نق دی مي سي  پربن غناطي

دازه      ه ان ه فروسو ب ر ادام ه         ٣٠فيلت رد ک شاهده ک سمتهايي را م وان ق روی آن مي ت ه ب ده است ک ال ش ر اعم انتی مت  س

و که اين کشيدگي منحنی ها بيانگر ديواره های موجود در محل است     تر بوده    پربندها بصورت فشرده تر و متمراکم     

 را  می  A,B,Cدتر از نقاط ديگر است که برای نمونه قسمتهای      به نظر می رسد که فشردگی پربندها در ديوارها شدي         

دازه            روی نقشه   بر  ) ب-٨( در شکل    .توان اشاره نمود   ه ان انتی   ٥٠پربندی ميدان کل مغناطيسي فيلتر ادامه فروسو ب  س

 )الف -٨( بوده و پربندهای حاصل از آن در مقايسه با شکل           A,B,Cکه نشان دهنده ديواره های        متر اعمال شده است     

ر    )ج-٨(در شکل . استشده نويزی تر   شه  ب دازه          روی نق ه ان ه فروسو ب ر ادام سي فيلت دان کل مغناطي دی مي  ٧٥پربن

واره های      سانتی متر اعمال شده است   ده دي شان دهن ا شکل       A,B,Cکه ن سه ب دهای حاصل از آن در مقاي وده و پربن   ب

دازه       پربنروی نقشه بر ) د-٨(در شکل .  نويزی تر است  )ب-٨( ه ان ه فروسو ب ر ادام سي فيلت  ٨٥دی ميدان کل مغناطي

واره های      سانتی متر اعمال شده است   ده دي شان دهن ا شکل       A,B,Cکه ن سه ب دهای حاصل از آن در مقاي وده و پربن   ب

دازه         روی نقشه   بر  ) ه-٨(در شکل   .  نويزی تر است   )ج-٨( ه ان  ١٠٠پربندی ميدان کل مغناطيسي فيلتر ادامه فروسو ب

االيی      بخصوص   ( که می توان گفت که نقشه پربندی حاصل         انتی متر اعمال شده است      س سمتهای ب دی   در ق شه پربن ) نق

ر  )  و-٨(بطور کامل نويزی شده است و تنها برای اطمينان در شکل       شه  ب ر      روی نق سي فيلت دان کل مغناطي دی مي پربن

انطو    سانتی متر اعمال شده است        ١٢٠ادامه فروسو به اندازه      ه هم ز بطور           ک دی ني شه پربن ن نق ده می شود اي ه دي ر ک

ده است  ويزی ش ل ن شاهده .کام ا م االيی        ب ه ب ا در لب ری ه دازه گي ه ان ت ک وان گف ی ت دی م شه پربن دن نق ويزی ش            ن

ر سطح                 بی هنجاری برداشت شده است،       دفون در زي ع ديوارهاي م ه در واق    بنابراين عمق لبه بااليي بي هنجاري ها ک

ه       سانتی متری ١٠٠تا  سانتي متري ٨٥اشند را در عمق تقريبي مي ب  ه می شود ک از لبه سنسور قرائت در نظر گرفت

اع   سور در ارتف اع سن ه ارتف ه اينک ه ب ا توج ی   ٧٠ب ق تقريب وان عم ی ت ته، م رار داش ين ق ری از سطح زم انتي مت         س

 . سطح زمين دانستاز سانتی متری ٣٠تا  سانتی متری ١٥بی هنجاری ها را در عمق 

 سانتي متر بر ٣٠ نيز مي توان نقشه پربندي سه بعدی حاصل از اعمال فيلتر ادامه فروسو به اندازه (٩)در شکل 

مغناطيسي را مشاهده کرد که بر روي آن مي توان به وضوح بي هنجاري هاي حاصل کل روي نقشه پربندي ميدان 

 A,B,Cبراي نمونه مي توان بي هنجاري هاي  . مشاهده نمود مورد مطالعه راسايتاز ديواره هاي موجود در 

  . را نشانگر محل ديواره ها دانست(٩)موجود در شکل 
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  )ب(

  
  )الف(

 
  )د(

 
  )ج(

  
  )و(

  
  )ه(

  نقشه های پربندی حاصل از اعمال فيلتر ادامه فروسو . ٨شکل 
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  روسونقشه پربندي سه بعدي حاصل از اعمال فيلتر ادامه ف. ٩شکل 

  
  سو ميدان مغناطيسیاادامه فرحاصل از اعمال فيلتر نقشه پربندي تفسير  ٤-٣

ا                فيلتر در روش  االتری جابج اع ب  ادامه فراسو داده های حاصل از عمليات داده برداری ميدان کل را به ارتف

ی هنجاری های عم                  ر ب اهش و اث ی هنجاری های رو سطحی و کوچک را  ک ر و   کرده و با استفاده از آن اثر ب يق ت

ر بنابراين می توان با اعمال اين       . بزرگتر را افزايش می دهند     ه              فيلت سي عمق لب دان کل مغناطي دهای مي ر روی پربن  ب

ه اينکه                       ديواره ها را بصورت تقريبی    پايينی   ا توجه ب ه ب رد ک شريح ک شه   بدست آورد، علت آنرا می توان اينگونه ت نق

شه   اشد، اگر    می ب  ديواره ها پربندی موجود ناشي از وجود       د بر نق سی،    یپربن دان کل مغناطي ه   مي ر ادام را  فراسو  فيلت

ه آرامی         ارتفاع اعمال کرده و   ر                   قرائت داده ها را ب االتر اث اع ب ه ارتف تن ب ا رف يم، ب زايش ده ی هنجاری های        اف رو ب

ه و  اهش يافت اع در سطحی ک دی  ارتف شه پربن ه نق دی حاصل ب شه پربن ر نق لخاصی ديگ دان ک ه مي سی مغ اولي  ناطي

سی  که در ابتدا نقشه پربندی ميدان کل يی در اين ارتفاع از بی هنجاری هاتوان گفت که می    که مشابهت ندارد    مغناطي

اق                        را ايجاد کرده اند عبور کرده ايم و        ه در اعم ند ک ی هنجاری های ديگری می باش  نقشه پربندی حاصل ناشی از ب

 .ه عنوان لبه پايينی ديواره ها نسبت می دهيما ب از اينرو اين ارتفاع رپايين تر قرار دارند

دا  رو ابت شه از اين دنق سی پربن ل مغناطي دان ک دازه ی مي ه ان انتی م٣٠ را ب ال داده    س اال انتق ه طرف ب ر ب    ت

کل ( ف-١٠ش ر روی    ) ال ت ب ا دق ود ب ن وج ا اي ت، ب دن پربندهاس رم ش از و ن ه حاصل، ب شه  و نتيج ن نق دی اي        پربن

با استفاده ار می باشند،   پربندها بصورت فشرده تر و کشيده تر از ساير قسمتهاايی را مشاهده نمود کهمی توان قسمته

ند        ر می باش تانی        اين پربند هايی که از ديگر قسمتها کشيده ت واره های موجود در سايت باس وان دي را شناسايي  می ت

وان      ی ت ه م رای نمون ه ب ود ک ه نم سمتهاي ب اره ک A,B,C,D,E,Fق ل     . رد  اش دان ک دی مي شه پربن ه نق ر چنانچ اگ

م            ) ب -١٠شکل( سانتی متر بطرف باال انتقال دهيم      ٥٠مغناطيسي را به اندازه      از ه دها ب ، مشاهده می شود که اين پربن

سي خارج شده است            شه      .بازتر و نرم تر شده و تقريبًا از شکل اوليه پربندهاي ميدان کل مغناطي ر نق ابراين ديگر ب بن

اع       فيلتر ادامه فراسو را اعمال نکرده و        ن کل مغناطيسی    ميداپربندی   ومتر در ارتف سور مگنت ه اينکه سن  ٧٠با توجه ب
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واره در عمق       است،  از سطح زمين   سانتی متری  اييني دي ه پ ه لب ي   می توان گفت ک ری  ١٢٠تقريب انتی مت  از سطح   س

ين رار داردزم ه عم   . ق ستيم ک ی آن ه ن صافی در پ تفاده از اي ا اس ون ب ه اکن ايتی را ک ستر س داده  ق کف و سنگ ب

ه    از ميدان کل مغناطيسیاز اينرو داده ها و پربند های حاصل . برداری در آن انجام شده است را بدست آوريم         در ب  آنق

    اين پربندهاي. طرف باال انتقال داده می شوند تا شکل پربند های ميدان کل مغناطيسي ديگر تغييری نداشته باشد

  

  
  )ب(

 
  )الف(

  نقشه های پربندی حاصل از اعمال فيلتر ادامه فروسو. ١١شکل 
  

ه              بستر منطقه    حاصل را ناشی از اثر سنگ      دها را ب ن پربن دانسته و مقدار جابجايي به طرف باال برای بدست آمدن اي

  شاهدهپس از اعمال صافی ادامه فراسو بر روي داده هاي ميدان کل م. عنوان عمق سنگ بستر در نظر گرفته ميشود

   

  
    )ب(

  )الف(
   . متر٢٠سو به اندازه انقشه پربندی حاصل از اعمال فيلتر ادامه فر . ١٢شکل 
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ي           ق تقريب سي در عم ل مغناطي دان ک دي مي شه پربن کل نق ه ش ود ک ي ش ر     ٢٠م ر تغيي ين ديگ طح زم ري از س            مت

ين  متري٢٠ق تقريبيو به شکل تقريبًا ثابتي مي رسد، از اينرو عم) الف-١٢لشک(نمي کند  وان    از سطح زم ه عن  را ب

ان   (A) با اينحال با دقت می توان مناطقي .عمق سنگ کف آن ناحيه در نظر گرفته می شود    را مشاهده نمود که همچن

ه       د ناحي سمتهای ديگري مانن د در حاليکه ق رات    (B)اثرات بی هنجاری های سطحی را از خود نشان می ده  ديگر اث

د         بی هنجاری های سط    شان نمی ده ه            .حی را از خود ن ر ادام ال فيلت دی حاصل از اعم شه سه بعدی پربن وان نق می ت

ی     (A)مشاهده نمود که مناطقی مانند     ) ب-١٢( متر بطرف باال را نيز در شکل         ٢٠فراسو به اندازه     رات ب همچنان اث

ی هنجاری    (B)ههنجاری های سطحی را از خود نشان می دهد در حاليکه قسمتهای ديگري مانند ناحي  ديگر اثرات ب

  .های سطحی را از خود نشان نمی دهد
  تشخيص ديواره ها با استفاده از پروفيل ها ٥-٣

منحني ) ١٣ (در شکل. با استفاده از پروفيل هاي ميدان کل مغناطيسی نيز مکان ديواره ها را نشان داد

اکنون بر روي اين . مي توان مشاهده نمودرا  )  ٥شکل ( مغناطيسی يل مشخص شده در نقشه پربندي ميدان کل فپرو

 مشاهده مي شود منحني حاصل از اعمال  (١٤)نمودار فيلتر  سيگنال تحليلي را اعمال کرده و همانطور که در شکل

با استفاده از اين منحني مي توان عمق بي .. فيلتر سيگنال تحليلي به خوبي وجود بي هنجاري را نشان مي دهد

  بي هنجاري را  سيگنال تحليلي عمق منحنی نيم پهناي رابطه با توجه به . (٢٠٠١ ,Roest)دهنجاري را بدست آور

  .تخمين زددو و نيم متر می توان 

  
  منحني پروقيل مشخص شده در نقشه پربندي ميدان کل. ١٣شکل 

  
  ١٣منحني سيگنال تحليلي پروفيل شکل . ١٤ شکل
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  نتيجه گيري   
 سال گذشته به سرعت رشد يافته است و به تامين نيازهاي در حال رشد ٥٠اکتشافات ژئوفيزيکي در طول 

با اين حال برای ژئوفيزيک کاربردی اهداف و وظايف . مواد خام و منابع انرژي مورد نياز صنعت کمک مي کند

 از جمله. می توان به انجام پروژه های مهندسی اشاره نمود از جمله کاربردهاي آن. جديدي ايجاد شده است

اآتشافات باستان شناسی و به نقشه کاربرد آن درکاربردهای ژئوفيزيکی در پروژه های مهندسی مي توان به 

  .درآوردن سايت هاي باستاني اشاره کرد

انجام اين پروژه نشان مي دهد با استفاده از روشهاي مغناطيسي مي توان  به روشي سريع و ارزان قيمت، 

 تحقيق قرار داده و بي هنجاري هاي مدفون در آن را آشکارسازي و تشخيص يک محل باستاني را مورد بررسي و

با استفاده از در اين پروژه سايت باستاني خسرو مورد بررسي قرار گرفته و محل ديواره هاي موجود در آن را . داد

  . ايممشخص نموده روش اکتشافی مغناطيس سنجی 

 ١٥يص مکان ديواره ها؛ عمق لبه بااليی ديواره ها در حدود با استفاده از فيلتر ادامه فروسو عالوه بر تشخ

با استفاده از فيلتر ادامه فراسو، عمق لبه پايينی ديواره ها بصورت .  سانتی متری از سطح زمين بدست آمد٣٠الی 

 متر بدست ٢٠تقريبی  سانتی متری از سطح زمين و عمق سنگ بستر منطقه نيز بصورت ١٢٠تقريبی در حدود 

  .آمد

 بي هنجاري را  عمق  می توان نيم پهناي سيگنال تحليليروابط موجود در روش عالوه بر اين با استفاده از

رسم شده بر روی پربند ميدان کل مغناطيسی، عمق آن  در پروفيل با اعمال فيلتر سيگنال تحليلی حدس زد که 

  .تخمين زده شددو و نيم متر بصورت تقريبی 
 

  : اریسپاسگز
ز اداره کل ميراث فرهنگی استان کرمانشاه و بخصوص مدير آموزش آن اداره کل، جناب آقای مرادی که ادر پايان 

از زحمات دوستان گراميم امکانات الزم را برای انجام اين پروژه در اختيار اين جانب قرار دادند تشکر نموده و 

کمال تشکر را داشته و برايشان رسانده اند ی نظری که مرا در انجام اين پروژه يار آقايان وحيد قاسمی و حسين شاه

  .آرزوی موفقيت می کنم
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