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چکیده:
   واژه اتاق فکر ، در سالیان اخیر به کرات در بحث های مربوط به سازمانها و 
موسسات بکار برده می شود و در مورد اهمیت اتاق فکر، روز به روز مباحث 

جدید و تازه ای مطرح می گردد. اما به واقع اتاق فکر چیست ؟
ما در این مقاله برآنیم تا ابعاد مختلف اتاق فکر را از قبیل تعاریف ، تاریخچه 

، اهمیت و کاربرد آن و ......... مورد بررسی قرار دهیم.
واژگان کلیدی : 

THINK TANK         اتاق فکر
ORGANIZATION       سازمانها

مقدمه :
 ، علمی  های  عرصه  شدن  تخصصی  و  علوم  دامنه  گسترش   ، امروزه     
لزوم نوآوری فکری را بیش از پیش نمایان می سازد. در این وادی ، وجود 
افرادی که دارای افکار بدیع و تازه بوده و بتوانند به مدیران سازمانها یاری 
برسانند،امری بدیهی و حیاتی به نظر می رسد. این گونه افراد ، اشخاصی 
می  خالق  و  جدید  های  ایده  تولید  امر  به   ، فکر  های  اتاق  در  که  هستند 

پردازند.
 ، پژوهش  برای  گذاری  که سرمایه  فکر  اتاق  برای  گذاری           سرمایه 
آموزش ، رسانه و بنیادهای حکومت ملی است ، به ویژه برای پژوهش گاهها 
، آموزشی  و حکومتی الزم و ضرروری  ، موسسات پژوهشی  ، دانشگاهها 
است. این اتاق ، بازوی مطالعات فکری و مشاور مطالعاتی طراحان و مدیران 
ارشد حکومتی ، آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و تمدن خواهد بود. به طوری 
ایفا  ای  ، نقش ویژه  برنامه سازی مفهومی و فکری  و  نویسی  برنامه  که در 

خواهد نمود.
         این اتاق راهی برای کارشناسی کردن منطق عملی پژوهش ، آموزش ، 
رسانه و حکومت است. تا هر کاری پشتوانه فکری داشته باشد، به طوری که 
چنانچه در مقطعی سستی پیش آمد ، امکان نقد پذیری و پرسش آفرینی و 

بازخواست عملی در آن وجود داشته باشد.
تعاریفی از اتاق فکر :

1.طبق تعریف آمریکائی کانون تفکر: اتاق فکر ، گروه یا موسسه ای است که 
برای انجام پروژه های  مطالعاتی قوی و حل مسائل مختلف ، به خصوص در 

حوزه فنآوری و استراتژی سیاسی ،تاسیس شده است .
2. طبق تعریف » وبسترز » ، اتاق فکر به مجموعه ای از افراد گفته می شود 
که در شرکتهای بزرگ و مجتمع های تولیدی و یا در سایر نهادها ، به شیوه 

ای هم افزا دست به پژوهشهای کالن در زمینه های متنوع می زنند. 
3.گروهی معتقدند که در اتاق فکر ، عده ای جمع می شوند و برروی موضوع 
جامعه  در  فعالیت  این  محصول  دهند.  می  انجام  فکری  فعالیت  مشخصی 
همگی  و  است  کلی  فرایند  این  گذارد.  می  تاثیر  خویش  مخاطب  روی  بر 

محصولش را پی گیری می کنند تا به مخاطبش برسند.
یا گروهی است که  ، شرکت سهامی  ، موسسه  ، یک سازمان  اتاق فکر   .4

هدایت پژوهش هایی را به عهده دارد و در حوزه هایی از قبیل سیاستگذاری 
 ، شناسی  فن  و  علمی   های  موضوع   ، سیاسی  راهبردهای   ، اجتماعی 
می  فعالیت  نظامی  های  یا مشورت  و صنعتی   تجاری   های  سیاستگذاری 
برای  برای  اتاق فکر تنها  بر دارد که  نتیجه  را در  این  کند.   تعاریف فوق 
فکر کردن نیست  بلکه مجموعه ای است  که دارای مصداق هایی به شرح 

زیرمی باشد :
1.گروه متخصص
2.گروه مشورت

3.سازمان 
4.موسسه 

5.شرکت سهامی 
و ماموریت آن شامل  :

 ، اقتصادی   ، اجتماعی   ، در خصوص موضوع های سیاسی  دادن  1.مشورت 
فرهنگی و...........

2.انجام تحقیقات و مطالعات عمیق پیرامون مسائل خاص
در حوزه هایی از قبیل : 

1.سیاستگذاری اجتماعی ، تجاری ، صنعتی و ..........
2.راهبردهای سیاسی 

3.موضوع های علمی و فن شناختی 
4.نظامی 

 می باشد.
تاریخچه اتاق فکر :

 در اوایل قرن بیستم ) 1915-1910( مراکزی در اروپا و آمریکا تشکیل شدند 
که هدف عمده آنها ارائه مشاوره به دولتها بود. اما تاسیس اتاق های فکر به 
شکل رسمی به نیمه های قرن بیستم برمی گردد. بعد از جنگ جهانی دوم 
، نیروی هوایی آمریکا  اولین اتاق فکر رسمی را با عنوان اندیشگاه رند در 
سال 1947 با هدف تدوین سیاست های نظامی تاسیس کرد. این اندیشگاه 
را مادر اتاق های فکر جهان نامیده اند. در دهه 1960 واژه اتاق فکر به شکل 
ایجاد   ، فکر  های  اتاق  ایجاد  از  هدف  و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  رسمی 
ارتباط بین دانش و قدرت بود . از آن زمان به بعد ، تعداد اتاق های فکر در 

جهان رشد چشمگیری پیدا کرد. ) موسسه فکر آفرینان خالق(.
وظایف اتاق فکر : 

1.آینده اندیشی : بدون داشتن تصاویری از آینده نمی توان تصمیم سازی 

درستی انجام داد.
با  مطابق  بتوان  باید  ریزی  برنامه  نوع  این  در   : استراتژیک  ریزی  2.برنامه 
تغییرات ،  جهت حرکت سازمان را تغییر داد و رفتار جدیدی را در پیش 

گرفت.
3.ایده پردازی و تحلیل

4.ارائه راه حل های اثربخش
5.همفکری با مدیران ) کرملو،پروین(.

ویژگی های عمده اتاق فکر:
•جمع اندیشی 

پیامهای  رساندن  برای  تالش  و  مسائل  حل  برای  مناسب  های  ایده  •خلق 
خود به مخاطبین

•فعالیتهای کانون تفکر باید معطوف به مسایل روز جامعه باشد.
مسایل  درگیر  سیاستگذار  نباید  و  هستند  ساز  سیاست  ها  کانون  •این 

تشریفاتی و اجرایی باشند .
) کرملو،پروین(.

ویژگی های عمده اعضای اتاق فکر :
1.متخصص در مورد موضوع تحت بررسی در اتاق فکر

2.دارای تجربه وسیع در موضوع مورد بررسی
را  تفکر  کانون   ، متخصص  و  محبوب  افراد  دسته  دو  ترکیب  است  بدیهی 

تشکیل می دهد.) کرملو ،پروین(.
الزامات اتاق فکر :

  نفس توجه به لزوم داشتن اتاق فکر امری مبارک است ، چرا که به نقل از 
معصوم ) علیه السالم(آمده است  » یک ساعت فکر کردن از هفتاد ساعت 

عبادت کردن برتر است »
       از همین روست که اصل تفکر و تشکیل اتاق فکر قابل ستایش است اما 
آن چه که باید مورد توجه اساسی قرار بگیرد، الزامات اتاق فکر است که اگر 

به آن توجه نشود ، امری بیهوده صورت گرفته است.
این  بر  روال  زیرا  همفکران،  نه  باشد  متفکران  از  متشکل  باید  فکر  1.اتاق 
بوده است که برای حل مشکلی ، به جای بهره مندی از صاحبان فکر از فکر 

همفکران استفاده می شود که در نتیجه پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
2.در اتنخاب صاحبان فکر به جای این که افراد را مورد نظر داشته باشیم، 
فکر و اندیشه آنان را مالک قرار دهیم ، در کالم نورانی آمده است که :» انظر 

الی ما قال ال تنظر الی من قال«
3.ضروری است  اعضای اتاق فکر کسانی باشند که در اوج عزت ، شهرت و 
کاردانی از پست های مدیریتی کنار رفته باشند ، نه افرادی که فکر و تحلیل 

هایشان مخاطبی ندارد و در خالء ارائه طریق می نمایند.
4.الزمه فکر کردن و تشکیل اتاق فکر ضروری دانستن آن است نه  اینکه از 
سر اجبار بخواهیم از آن سخن بگوییم و یا در مقابل اصحاب رسانه جو زده 

شده و بخواهیم چیزی گفته باشیم.)بهشتی ،مرتضی(.
موانع اتاق فکر :

•نداشتن وقت برای فکر کردن در باره ایده نو.
سیستماک  فقدان  و  جدید  پیشنهادهای  گرداندن  دست  به  •دست 

پیشنهادهای بی نام.
•عدم اطمینان از سرقت ایده ها.

•عدم آگاهی از معیارهای ارزیابی ایده های نو.
تک  تک  خالقیت  از  مدیریت  انتظار  و  توقع  به  نسبت  کارکنان  •ناآگاهی 

افراد.
•انزوای مدیریت ارشد.

•عدم دسترسی به اطالعات موثق ، شفاف ،مرتبط و به موقع.
•تعارض و تنش و نارضایتی کارکنان.

•چاره جویی های کوتاه مدت.) کرملو، پروین(.
جمع بندی و نتیجه گیری:

 بررسی برنامه ها و سیاستهای مختلف ، شناخت تهدیدها ، فرصتها ، نقط 
قوت و ضعف ، انجام مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه سایر کشورها و الگو 
برداری از آنها و در نهایت بومی سازی این الگوها و ارائه راه حلهای مناسب 
بی  تحقیقاتی  اطالعات  فکر  اتاق  است.  فکر  اتاقهای  وظایف  مهمترین  از 

طرفانه و مناسبی را در اختیار سیاستگذاران و مدیران قرار میدهد.
        اتاق فکراطالعات تحقیقاتی را جمع آوری و آنها را به صورت  بانکهای 
اطالعاتی دسته بندی می کند.در این زمینه تبادل اطالعات با تمامی مراکز 
تحقیقاتی در داخل و خارج کشور اهمیت فراوان دارد . تنایج حاصل از ایتن 
تحلیل ها از طرق مختلف به اطالع عموم مردم جامعه و دانشمندان و صاحب 
نظران آن حوزه برسد. نقش چنین کانون هایی از آن نظر اهمیت دارد که می 
تواند شرایطی فراهم آورد تا سیاستگذاران و مدیران  تحت تاثیر متفکران ، 
اندیشمندان و متخصصان باشد ونه اینکه متفکران تحت تاثیر مدیران قرار 

داشته باشند. 
فهرست منابع :

www.idyani.org       1.ادیانی ،یونس ،اینترنت، سایت
WWW.BEHESHTI.COM    2.بهشتی، مرتضی ،اینترنت، سایت
WWW.KHALEGH.COM   3.عبدالملکی ، جعفر،اینترنت،سایت

 WWW.SPORT.IR/UP         4.کرملو، پروین،اینترنت،سایت
5.موسسه فکر آفرینان خالق

اتاق فکر و اهمیت آن در سازمانها
نویسنده :حسین ختیال – کارشناس ارشد مدیریت و مدرس دانشگاه 

شاغل درشرکت گل گهرسیرجان-امورمالي
عضوانجمن مدیریت ایران

1- مقدمه
تقاضا برای مواد خام معدنی )فلزات، نفت، زغال و مواد 
رادیواکتیو( با وضعیت موجود جامعه جهانی و روند آن 
در آینده به طور نمایی رو به افزایش است. روشن است 
که به دست آوردن این مواد خام متنوع هر روزه مشکل 
یا  قابل رویت در سطح  معادن  تر می شود.  گران  و  تر 
نزدیک سطح زمین از مدتها قبل شناخته و کشف شده 
انجام  مناطقی  در  باید  اکتشاف  آینده  و  حال  در  اند. 
شود که مواد معدنی پوشیده بوده و در اعماق بیشتری 
قرار دارند. این مهم نیازمند به کارگیری روش های غیر 
مغناطیس  جمله  از  ژئوفیزیکی  و  ژئوشیمی  مستقیم  
سنجی است که قادر هستند اطالعات زمین شناسی از 
اعماق را فراهم سازند. همچنین مواد معدنی با توجه به 
نحوه تشکیل )ژنز( خاص خود در محیط ساختاری زمین 
شناسی خاصی تشکیل می شوند و روش های الزم به 
منظور ردیابی و اکتشاف آنها متفاوت است. برای مثال 
بویژه  مس  اکتشافات  برای  کارآمد  های  روش  از  یکی 
در مراحل مقدماتی استفاده از روش ژئوشیمی رسوبات 
آبراهه ایی می باشد ولی به منظور اکتشاف سنگ آهن 
ژئوفیزیکی  های  روش  از  استفاده  مختلف  مناطق  در 

کاربرد بیشتری دارد. 
در گزارش زیر سعی شده است با توجه به اهمیت روش 
مغناطیس سنجی و حفاری در اکتشاف سنگ آهن، پس 
اولیه  آنها در شناسایی  این روش ها، کاربرد  از معرفی 
بیان  گهر،  گل  آهن  معدن سنگ  تکمیلی  اکتشافات  و 

شود.  
2- روش های ژئوفیزیک

امروزه به کار گیری روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف 
مواد معدنی و انتخاب محل های مناسب برای اکتشاف 
ژئوفیزیکی  رود. روش های  به شمار می  متداول  امری 
از  مرحله  دو  در  و  هستند  قیمتی  گران  های  روش 
اکتشاف مواد معدنی می توان از روش های ژئوفیزیکی 
های  گام  یا  جویی  پی  مرحله  نخست  کرد.  استفاده 
از  توان  می  مرحله  این  در  که  است  اکتشاف  ابتدایی 
و  ایی  ناحیه  مقیاس  در  که  هوایی  ژئوفیزیک  اطالعات 
کوچک در یک منطقه وسیع برداشت شده است، برای 

پیدا کردن ناهنجاریها استفاده کرد.
مرحله دیگر استفاده از روش های ژئوفیزیک زمینی در 
فاز مقدماتی، نیمه تفصیلی و تفصیلی اکتشاف است. در 
این مرحله می توان از اطالعات ژئوفیزیکی برای تعیین 
آن  و عمق  پنهان، شکل، گسترش  دقیق ذخیره  محل 
استفاده کرد. همچنین بر پایه اطالعات ژئوفیزیکی توام 
مناسب  های  محل  توان  می  زمین شناسی  اطالعات  با 
ذخیره  مقدار  سرانجام  و  کرد  تعیین  را  حفاری  برای 

کانسار را تخمین زد.
از روش های ژئوفیزیکی که برای اکتشاف مواد معدنی 
به کار می رود می توان به روش های مغناطیس سنجی، 
و  الکتریکی  های  روش  رادیومتری  سنجی،  گرانی 
الکترومغناطیسی اشاره نمود. روش های لرزه ای بیشتر 

برای اکتشاف نفت و گاز استفاده می شود.
انتخاب روش یا روش هایی برای تعیین محل یک ماده 
معدنی با طبیعت کانیهای موجود در آن معدن و سنگ 
های اطراف آن بستگی دارد. گاهی اوقات ممکن است 

را  نظر  از وجود کانی مورد  یک روش نشانه مستقیمی 
در اختیار قرار دهد، مثل روش مغناطیس سنجی برای 
یافتن کانیهای مغناطیسی آهن مثل مگنتیت، هماتیت 
ای  نشانه  تنها  است  ممکن  روش  یک  گاهی  و  غیره  و 
ماده معدنی مورد  برای حضور  بودن شرایط  از مناسب 
نفت  اکتشاف  برای  مغناطیسی  روش  مثل  باشد،  نظر 
که غالبا به عنوان وسیله شناسایی در تعیین عمق پی 
سنگ آذرین به کار می رود تا معلوم شود که در کجا 
رسوبات به اندازه کافی ضخیم هستند که اکتشاف نفت 

را تضمین کنند. 
2-1- روش مغناطیس سنجی

 خالق جهان به منظور حفاظت از زمین در مقابل ذرات 
باردار خورشیدی یک میدان مغناطیسی با شدت نسبتا 
کم در اطراف زمین خلق کرده است. این میدان که از 
سنگ  در  است  گرفته  سرچشمه  زمین  فلزی  هسته 
کند.  می  القا  ثانویه  میدان  یک  نیز  زمین  پوسته  های 
با  است  متناسب  آن  شدت  که  ثانویه  میدان  این  ثبت 
اکتشافات  مقدار خاصیت مغناطیسی سنگ ها، اساس 
مغناطیس سنجی را در قرون اخیر تشکیل داده است. 
هر  در  )مگنتومتر(  مغناطیسی  میدان  ثبت  دستگاه 
نقطه شدت کل میدان زمین را ثبت می کند. این شدت 
میدان متناسب است با خاصیت مغناطیسی سنگ ها که 
به نحوی نیز با عیار کانی مگنتیت ارتباط پیدا می کند. 
به مرور زمان سنگ های مگنتیت دار در سطح زمین در 
و  شده  هوازدگی  و  دگرسانی  دچار  مختلف  عوامل  اثر 
خاصیت مغناطیسی خود را کم و بیش از دست می دهد. 
هدف از برداشت های مغناطیس سنجی بررسی وضعیت 

کانسار مگنتیتی سالم در مناطق عمیق تر می باشد.
پس از طراحی و برداشت داده های مغناطیسی، نوبت به 
پردازش این داده ها می رسد. در واقع منظور از پردازش 
داده های ژئوفیزیک انجام کلیه مراحلی است که داده ها 
را برای مرحله تحلیل آماده می سازد. پردازش داده ها 
شامل همه اصالحات الزم برای آماده کردن پروفیل ها و 
نقشه های آنومالی مغناطیسی برای تفسیر مغناطیسی 

و زمین شناسی است.
آنچه در روش مغناطیس سنجی اندازه گیری می شود، 
میدان  کل  است.شدت  مغناطیسی  میدان  کل  شدت 
مغناطیسی جمع جبری شدت میدان مغناطیسی هسته 
زمین، میدان مغناطیسی خارجی زمین و میدان ناشی 
است. زمین  پوسته  های  سنگ  پذیری  مغناطیس  از 
از  ناشی  مغناطیسی  میدان  شدت  دارد  اهمیت  آنچه 
که  است  زمین  پوسته  های  سنگ  پذیری  مغناطیس 
به  رسیدن  برای  شود.  می  نامیده  مغناطیسی  آنومالی 
این هدف بر روی داده های برداشت شده باید یک سری 
تصحیحات مانند مختصات دار کردن داده ها، تصحیح 
محصول  شود.  اعمال  غیره  و  میدان  روزانه  تغییرات 
نهایی پردازش داده ها، پروفیل ها و نقشه های کنتوری 
است که تغییرات آنومالی های شدت میدان کل را نشان 

می دهند.
کنتوری  های  نقشه  تهیه  و  ها  داده  پردازش  از  بعد 
نمایش  و  شکل  ارائه  منظور  به  مغناطیسی  آنومالی 
جدیدی از داده ها و تفسیر زمین شناسی دقیق تر، داده 
های مغناطیسی را با استفاده از روش ها، تبدیالت و یا 

ابزار های ریاضی مورد تحلیل کیفی قرار می دهند. هر 
چند که این روش ها، معموال منجر به تعیین دقیق نحوه 
توزیع منبع آنومالی های مشاهده شده نمی گردند، اما 
منابع  این  عمومی  و  کلی  شناخت  در  توانند  می  قطعا 
برداشت  های  داده  بهتر  تفسیر  برای  رسانند.  یاری 
شده و یافتن تفاسیر کلی از روند آنومالی های موجود، 
تبدیالت  مانند  ژئومغناطیس  در  معمول  تبدیالت  از 
برگردان به قطب، مشتق های افقی و قائم مرتبه اول و 
دوم، سیگنال تحلیلی و ادامه فراسو استفاده می شود.

3- حفاری اکتشافی
در تفسیر نقشه های بدست آمده از روش مگنتومتری 
مدل  اساس  بر  منفی  و  مثبت  مناطق  جدایش  ابتدا 
بدست آمده از برداشت های مغناطیسی انجام می گیرد 
و سپس به منظور رد یا تایید آنومالی های بدست آمده 
با  از تلفیق نقشه های ژئوفیزیک  از روش مذکور، پس 
پیش  اکتشافی  گمانه  تعدادی  حفاری  شناسی،  زمین 
ها  آنومالی  این  اینکه منشا  به  توجه  با  بینی می شود. 
بین دو قطب قرار می گیرد بنابراین سعی می شود محل 
طراحی  منفی  و  مثبت  قطب  دو  بین  اولیه  ها ی  گمانه 

شود نه بر روی قطب مثبت )شکل 1(.
 

شکل 1: قطب مثبت )قرمز( و منفی )آبی( در نقشه های 
بدست آمده از روش مگنتومتری

الگ  تهیه  و  اولیه  اکتشافی  های  چاه  حفاری  از  پس 
زمین  مقاطع  رسم  در  نتایج  این  از  شناسی،  زمین 
تعیین  به منظور  شناسی استفاده می شود و همچنین 
نتایج  از  حفاری،  کار  ادامه  و  سازی  کانی  حدود  دقیق 
بدست آمده از حفاری اکتشافی، مقاطع زمین شناسی 
اولیه و توابع ریاضی کمک گرفته و  محل دقیق حفاری 
ریاضی  توابع  از  یکی  کنیم.  را مشخص می  بعدی  های 
 GET Function تابع  مورد  این  در  گرفته شده  بکار 
می باشد که این تابع ترکیب خطی و گاهی غیر خطی 
سه متغیر 1- عیار 2- خطای تخمین و 3- ضخامت ماده 

معدنی می باشد.
بعدی  نقاط  روش  این  از  آمده  بدست  های  نقشه  در 
حفاری که از اولویت بیشتری از لحاظ گرفتن اطالعات 

برخوردارند، مشخص می باشند.
4- معدن سنگ آهن شماره 1 گل گهر

4-1- روش ژئوفیزیک
 این معدن یکی از ذخایر شش گانه گل گهر می باشد 

از روش  ابتدا  به منظور اکتشاف سنگ آهن آن در  که 
های متعدد ژئوفیزیکی مانند مگنتومتری و گراویمتری 
استفاده شده است. در مراحل اکتشاف مقدماتی روش 
ژئوفیزیک هوایی و در مراحل نیمه تفصیلی روش های 
زمینی بکار گرفته شده اند.  پس از برداشت داده های 
مغناطیس سنجی و گراویمتری، فیلترهای الزم بر روی 
داده ها اعمال گشته و نقشه های کنتوری مربوط به بی 

هنجاری ها ترسیم گردید )شکل 2(.   

  شکل 2: نقشه ژئوفیزیک معدن شماره 1 گل گهر
1 حدود  معدن شماره  ژئوفیزیک  های  نقشه  بررسی  با 
کانی سازی مشخص شده است و در قسمت های غربی 
داشته  وجود  آهن  سنگ  از  هایی  رخنمون  که  معدن 

است، آشفتگی هایی در کنتور ها مشاهده می شود.
 4-2- حفاری اکتشافی

در معدن شماره 1 بر روی نقشه های ژئوفیزیک به منظور 
رد یا تایید بی هنجاری ها، با استفاده از یک شبکه 100*  
100 متر حفاری های اکتشافی الزم انجام شد. بر اساس 
شامل  که  اولیه  اکتشافی  های  حفاری  از  حاصل  نتایج 
نمونه های  آنالیز شیمیایی  نتایج الگ زمین شناسی و 
سنگ آهن می باشند، مدل سازی عیاری با استفاده از 
روش عکس مجذور فاصله صورت گرفته است. با بررسی 
نقشه های عیاری حاصل از این روش مدل سازی امکان 
کالسه بندی ذخیره و محاسبه خطای تخمین و ترسیم 
نقشه مربوط به آن وجود نداشت بنابراین در سال های 
کل  و  استفاده  متغیره  چند  آماری  های  روش  از  اخیر 

ذخیره معدن مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت. 
پس از بکار گیری روش زمین آماری کریجینگ با توجه 
از  استخراجی  آهن  سنگ  در  گوگرد  عنصر  اهمیت  به 
معدن، نقشه خطای تخمین مربوط به این عنصر ترسیم 
و مناطق با اهمیت جهت حفاری های اکتشافی تکمیلی 

)infill( معرفی گردید )شکل 3(.

و  گوگرد  عنصر  تخمین  خطای  توزیع  نقشه   :3 شکل 
مناطق پیشنهادی برای حفاری تکمیلی

عالوه بر استفاده از نقشه های خطای تخمین، در مناطقی 
در دسترس  اکتشافی  های  چاه  به  مربوط  اطالعات  که 
نبود مانند بخش های توسعه ای شرقی و غربی معدن، 
تعیین محل چاه  منظور  به   GET Function از روش 
های اکتشافی مورد نیاز کمک گرفته شد. در این روش 
کریجینگ  از  معمولی  کریجینگ  از  استفاده  جای  به 
تابع  این  گیری  کار  به  با  و  شود  می  استفاده  شاخص 
و  آن  عیار  معدنی،  ماده  ضخامت  به  مربوط  نقشه  سه 

نقشه  ترسیم  از  پس  گردد.  می  ترسیم  تخمین  خطای 
ها و انطباق آنها بر یکدیگر مناطقی که در آنها اطالعات 
کمتری از ضخامت و عیار وجود دارد و همچنین در آن 
منطقه خطای تخمین باال می باشد به عنوان نقطه مهم 
برای حفاری انتخاب می گردد. برای مثال در بخش های  
با    B و   A نقاط    4 شکل  طبق  معدن  غربی  و  شرقی 

استفاده از این متد بر روی نقشه معرفی شده اند. 

 GET روش  بکارگیری  از  حاصل  نقشه   :4 شکل 
Function در تعیین محل نقاط حفاری در بخش های 

توسعه ای معدن
حفاری  و  زمین  روی  بر  نقاط  این  کردن  پیاده  از  پس 
آن متراژ قابل توجهی سنگ آهن در چاه شماره 1176 
)شکل 5(، 1199، 1200 و چاه های اطراف آنها شناسایی 

گردید. 
 

Aشکل 5: حفاری چاه 1176 در نقطه
5- نتیجه گیری

برداری و استخراج ذخایر سنگ آهن  به بهره  با توجه 
سطحی و با عیار باال، یکی از راه های دستیابی به ذخایر 
عمیق استفاده از روش های گران قیمت اکتشافی مانند 
ژئوفیزیک می باشد. در کنار نقشه های بدست آمده از 
این روش ها، استفاده از متدهای پیشرفته آماری بویژه 
چند متغیره، ریسک سرمایه گذاری و حفاری اکتشافی 

را پایین می آورد. 
بکار گیری این روش ها در معدن سنگ آهن گل گهر 
در  و  ایی  توسعه  های  بخش  در  بویژه  را  مثبتی  نتایج 
حال حاضر در داخل ذخیره به همراه داشته است و به 
دنبال آن میزان ذخیره بیش از 50 میلیون تن نسبت به 

برآوردهای اولیه افزایش یافته است. 
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