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چکیده
در تعیین ارزش خالص فعلي پروژههای معدني با حجم سرمايهگذاری باال ،عدمقطعیت عیار و قیمت مادهی معدني اهمیت زيادی
دارد .در تحقیقات انجام شدهی قبلي ،عدمقطعیت عیار يا عدمقطعیت قیمت مادهی معدني در تعیین ارزش خالص فعلي بهطور
جداگانه لحاظ شدهاند و دو نوع عدمقطعیت بهطور همزمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در اين تحقیق ابتدا برای لحاظ کردن
عدمقطعیت عیار ،با استفاده از روش شبیهسازی متوالي گوسي تعداد بیست تحقق عیاری ايجاد و سپس برای هر مورد ،برنامهريزی
تولید بلندمدت انجام شد .در مرحلهی بعد ،سناريوهای تولید شده با استفاده از روش درخت دوجملهای تحت عدمقطعیت قیمت
ارزشیابي شد .بر اساس نتايج ،حداکثر و حداقل ارزش خالص فعلي در شرايط عدمقطعیت همزمان عیار و قیمت بهترتیب  623/7و
 24/8میلیون دالر بهدست آمد .اين در حالي است که حداکثر ارزش خالص فعلي پروژه در شرايط بدون عدمقطعیت  4میلیون دالر
است.
کلمات کلیدی
ارزش خالص فعلي ،عدمقطعیت عیار ،عدمقطعیت قیمت ،شبیهسازی متوالي گوسي ،درخت دوجملهای
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ولی صفری؛ غالمحسن کاخا؛ مسعود منجزی
معدن

بندروف 8و دیمیتراکوپولوس مدل دیگری برای برنامهریزی
تولید بلندمدت در معادن سنگآهن یاندی ،در کشور استرالیا
ارائه شد .در این تحقیق ،با استفاده از روش برنامهریزی عدد
صحیح تصادفی و لحاظ کردن عدمقطعیت عیار ،برنامهریزی
تولید بلندمدت معدن بهینه میشود ] .[19در سال 2114
کوشاوند و همکاران برای برنامهریزی بلندمدت در حضور
عدمقطعیت عیا ر و با در نظر گرفتن یک انباشتگاه یک مدل
برنامهریزی خطی ارائه دادند ] .[17همچنین تاکنون مطالعات
زیادی به بررسی نقش عدمقطعیت قیمت ماده معدنی بر فرایند
ارزیابی پروژههای معدنی پرداختهاند [ .]21-18شفیعی و
همکارانش در سال  ،2119ارزش اقتصادی پروژه استخراج روی
را در یکی از معادن استرالیا تحت شرایط عدمقطعیت قیمت
محاسبه کردند [ .]22در سال  ،2112دهقانی و عطایی پور به
بررسی تأثیر همزمان عدمقطعیت هزینههای عملیاتی و قیمت
ماده معدنی با استفاده از درخت دوتایی پرداختند .نقطه ضعف
مدل پیشنهادی ناکارآمدی درخت دوتایی در مسائلی با بیش از
دو عدمقطعیت اقتصادی است [ .]23دهقانی و همکارانش در
سال  2114ارزش پروژههای معدنی را با استفاده از مدل هرمی
محاسبه کردند [ .]24با وجود کثرت مطالعات انجام شده در
این بخش ،کماکان کاستیهایی در حل این چنین مسائل وجود
دارد که رفع آنها میتواند به محاسبه ارزش خالص فعلی
نزدیک به واقعیت برای پروژه منجر شود .چرا که همیشه با در
نظر گرفتن عدمقطعیت نباید انتظار افزایش  NPVرا داشت و
این لحاظ کردن عدمقطعیتها ،به ارزش خالص فعلی برای
پروژه که با شرایط حاکم بر آن تطابق بیشتری دارد منجر
میشود .در مقالهی حاضر سعی شده است اثرات عدمقطعیت
عیار و قیمت ماده معدنی بهطور همزمان بررسی شود.

 -6مقدمه
قیمت و عیار دو متغیر کلیدی در برنامهریزی تولید بلندمدت
معادن هستند .با توجه به این که پیشبینی دقیق قیمت برای
سالهای آتی کار بسیار دشواری است و عیار نیز متغیری
غیرقطعی است که عدمقطعیت آن با افزایش مطالعات اکتشافی
کاهش مییابد ،بنابراین در نظر گرفتن عدمقطعیت مربوط به
این دو متغیر ،در برنامهریزی تولید میتواند به افزایش قابلیت
اطمینان نتایج برنامهریزی کمک کند .طبق گزارشهای بانک
جهانی عدم شناخت کافی از عدمقطعیتهای زمینشناسی
بیشترین تأثیر را در عدم سوددهی معادن در دههی 1991
داشته است [ .]1از سال  1991تاکنون الگوریتمهای زیادی
برای برنامهریزی تولید ارائه شده است که در آنها کلیه عوامل
مؤثر قطعی در نظر گرفته شدهاند ] .[7-2اسمیت 1برای
نخستین بار در سال  2111مدل برنامهریزی تصادفی برای
طراحی پسرانها را در شرایط عدمقطعیت عیار با دو هدف
همزمان بیشینه کردن  NPVو کمینه کردن انحراف از اهداف
تولید ارائه داد [ .]8گودوی 2و دیمیتراکوپولوس )2113( 3با
ادغام عدمقطعیت مادهی معدنی ،مدیریت باطله و در نظر
گرفتن شرایط اقتصادی و استخراجی ،الگوریتمی را برای
دستیابی به شرایط بهینهی برنامهریزی تولید بلندمدت و
رسیدن به تولید نرخهای بهینه ارائه کردند ] .[9رمضان 4و
دیمیتراکوپولوس یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط را
با لحاظ کردن عدمقطعیت عیار با هدف بیشینه کردن NPV
پیشنهاد دادند ] .[11در سال  ،2117اصانلو و غالمنژاد
عدمقطعیت عیار را در طراحی پسرانها بررسی کردند و در آن
مطالعه از روش پارامترسازی عیار ذخیره بر اساس پراش
استفاده کردند [ .]11دیمیتراکوپولوس و رمضان در سال
 ،2118برای بهینهسازی برنامهریزی تولید تحت عدمقطعیت
عیاری ،مدلی بر مبنای برنامهریزی تصادفی عدد صحیح ارائه
کردند [ .]12دیمیتراکوپولوس و همکاران در سال  2118برای
طراحی پسرانها تحت عدمقطعیتهای زمینشناسی و بازار از
یک روش رتبهبندی استفاده کردند [ .]13آرمسترانگ 5و گالی9
در سال  ،2111برای طراحی پسرانها یک مدل ابتکاری بر
اساس شبیهسازی ارائه دادند [ .]14المگاری 7و
دیمیتراکوپولوس در سال  ،2112برای برنامهریزی تولید
بلندمدت معادن روباز در شرایط عدمقطعیت عیار از الگوریتم
جستجوی ممنوعه استفاده کردند ] .[15در سال  2113توسط

 -2مدل کردن عدمقطعیتها
 -2-6مدل کردن عدمقطعیت عیار

در زمینآمار برای نمایش صحیح تغییرپذیری پارامترهای
زمینشناسی مانند عیار ،تخلخل ،نفوذپذیری و غیره از
شبیهسازی استفاده میشود .در شبیهسازیهای زمینآماری،
عالوه بر حفظ پارامترهای آماری و ساختار فضایی ،دادههای
اولیهی مربوط به مقادیر معلوم نقاط نمونهبرداری حفظ و به
زیرمجموعهای از دادههای شبیهسازیشده تبدیل میشوند.
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جهت تخمین عدمقطعیت قیمت سهام ارائه شد [ .]29این
روش یکی از شناختهشدهترین روشها برای بررسی رفتار
تغییرات قیمت سهام به صورت ناپیوسته است .انعطافپذیری،
صحت و سرعت در محاسبات از جمله مزایای این روش است
[ .]27ساختار درخت دوجملهای حاوی مجموعهای از شاخهها و
گرههای مختلف است .این ساختار همهی مسیرهای ممکن را
برای بررسی تغییرات مجاز قیمت مادهی معدنی در طول عمر
پروژه مدل میکند .هر گره بیانگر قیمت مادهی معدنی در زمان
معین است .شکل ( )1نمایی از درخت دوجملهای را نمایش
میدهد.

شبیهسازی متوالی گوسی یکی از روشهای معمول و
انعطافپذیر برای متغیرهای پیوسته است که امروزه بسیار مورد
استفاده قرار میگیرد .در تمام روشهای گوسی فرض اصلی
نرمال بودن دادههای اولیه است ،و همهی دادهها باید به نرمال
استاندارد تبدیل شوند.
الگوریتم اصلی شبیهسازی متوالی گوسی از مراحل زیر تشکیل
میشود ]:[25












رسم نمودار ستونی دادههای اولیه و تبدیل این
دادهها به نرمال استاندارد؛
رسم پراشنما با استفاده از دادههای نرمال اولیه؛
انتخاب یک مسیر یا شبکهی تصادفی برای
شبیهسازی؛
تخمین دادهها بر روی شبکه با استفاده از یکی از
روشهای کریجینگ ،و رسم نمودار ستونی با داشتن
میانگین و پراش تخمین در هر نقطه از شبکه؛
انتخاب یک عدد از نمودار ستونی رسم شده بهصورت
تصادفی؛
شرطی کردن دادهها؛
تکرار مرحلهی قبل تا تکمیل اعداد همهی نقاط
شبکه؛
برای انجام شبیهسازیهای دیگر ،مراحل قبل مجدداً
تکرار میشوند؛
تبدیل معکوس دادهها به حالت قبل؛
اعتبارسنجی نتایج.

شکل  :6نمای شماتیک يک درخت دوجملهای

در این شکل هر ستون بیانگر یک افق زمانی (اغلب سال)
است .اولین ستون سمت چپ زمان حال و ستونهای بعدی
بهترتیب سالهای بعدی در آینده را بازنمایی میکنند .گرههای
واقع در هر ستون قیمتهای ممکن را در سال مربوط نشان
میدهد .هر شاخه یا مسیر در درخت ارزشگذاری دوجملهای
که از ستون اول آغاز و به ستون آخر ختم میشود ،بیانگر
مسیری ممکن برای نحوهی تغییر قیمت در آینده است و هر
حرکت از یک گره به گرهی بعدی روی یک شاخه احتمال و
نرخ افزایش یا کاهش مربوط به خود را دارد .این احتمال در
شاخههای باالرونده  Prو در شاخههای پایینرونده  1-Prاست.
ارزش هر گره روی شاخهی باالرو از حاصلضرب ارزش گرهی
ستون قبل در ضریب  ،uو ارزش هر گره روی شاخهی پایینرو
از حاصلضرب ارزش گرهی ستون قبل در ضریب  dبه دست
میآید .بهعنوان مثال اگر ارزش گره در ستون صفر شکل 1
برابر  Soباشد ،ارزش گرهی متصل به شاخهی باالرو  Souو
احتمال تحقق آن  ،Prو ارزش گرهی متصل به شاخهی پایینرو
 Sodو احتمال وقوع آن  1-Prاست .مقادیر  uو  dو احتمال Pr

برای اعتبارسنجی شبیهسازیها شرایط زیر الزم است:
 توزیع فراوانی متغیر عیار در مدل شبیهسازیشده
باید با توزیع فراوانی متغیر عیار در نمونههای موجود
همخوانی داشته باشد.
 نیمپراشنمای حاصل از مدل عیاری شبیهسازیشده،
شباهت معینی با نیمپراشنمای حاصل از نمونهها
داشته باشد.
 -2-2مدل کردن عدمقطعیت قیمت
 -2-2-6روش درخت دوجملهای

مدل درخت دوجملهای اولین بار توسط

کاکس9

و همکارانش
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از روابط زیر محاسبه میشود [.]13
) u = exp(σ√δt

() 1

1
) = exp(−σ√δt
u

() 2

e(r∗δt) − d
u−d

() 3

=d

=  Pr

در روابط باال σ ،ناپایداری (نوسانپذیری) u ،نرخ افزایش ارزش
هر گرهی باالرو :d ،نرخ کاهش ارزش هر گرهی پایینروδt ،
طول افق زمانی (مثالً سال) :r ،نرخ تنزیل بدون ریسک است.
پس از محاسبهی ارزش اقتصادی بلوکها برای هر دوره (سال)
با استفاده از رابطهی ( ،)4ارزش محاسبه شده به سال مبنا
( )2112تنزیل مییابد تا نهایتاً ارزش خالص فعلی پروژه برای
شبیهسازی مورد نظر محاسبه شود.
()4

𝑃𝑟 × 𝐷𝐶𝐹𝑛+1,𝑘 + (1 − 𝑃𝑟 ) × 𝐷𝐶𝐹𝑛+1,𝑘+1
)𝑟 (1 +

شکل  :2توزيع فراواني متغیر عیار مس دادههای خام
جدول  :6پارامترهای آماری مربوط به متغیر عیار مس دادههای خام

𝐷𝐶𝐹𝑛,𝑘 = 𝐵𝐸𝑉𝑛,𝑘 +

در رابطه ( DCFn,k ،)4بیانگر ارزش اقتصادی تنزیل یافته در
سال  nو گره  BEVn,k ،kارزش اقتصادی بدون تنزیل مربوط
به سال  nو گره  Pr ،kاحتمال تحقق شاخههای افزایشی و
 1 − Prاحتمال تحقق شاخههای کاهشی است.

متغیر

عیار مس

تعداد نمونهها

2139

میانگین (درصد)

1/397

انحراف استاندارد (درصد)

1/452

کمینه مقدار (درصد)

1/111

بیشینه مقدار (درصد)

3/351

چولگی

4/791

کشیدگی

1/882

 -6-6مدلسازی برنامهريزی تولید بلندمدت

ابتدا با در نظر گرفتن بیشترین فراوانی از طول مغزههای
گرفتهشده ،برای اینکه پارامترهای آماری دادههای خام حفظ
شوند ،طول کامپوزیت برای ترکیب عیار  2متر در نظر گرفته
شد .در نهایت پارامترهای آماری فایل کامپوزیت بعد از اصالح
دادههای خارج از ردیف با استفاده از روش دورفل شده مطابق
جدول  2استخراج شد .با بررسی روند در سه جهت اصلی،
روندی در منطقه تشخیص داده نشد .نتایج بررسی نشان داد که
توابع توزیع فراوانی مس نرمال نیستند .با توجه به نیاز روش به
دادههای نرمال اولیه ،برای نرمال کردن دادهها از روش امتیازات
نرمال در نرمافزار دیتاماین ورژن  21استفاده شد.
برای تعیین ساختار منطقه ،نیمپراشنمای غیرجهتی دادههای
نرمال شدهی منطقه با فاصلهی  51و رواداری  25متر رسم شد.
شکل  3نیمپراشنمای غیرجهتی دادههای نرمال شده را نشان
میدهد پارامترهای زمینآماری مدل برازش شده بر
نیمپراشنماهای غیرجهتی دادههای نرمال شده در جدول 3
ارائه شده است.

 -6مطالعهی موردی
مطالعهی موردی انتخاب شده یک معدن مس پورفیری در
ایران است و برای انجام این تحقیق از اطالعات مربوط به 25
گمانه قائم با  2139نمونهی شامل عیار مس استفاده شده است.
توزیع فراوانی و پارامترهای آماری دادهها به ترتیب در شکل 2
و جدول  1ارائه شدهاند.
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جدول  :2پارامترهای آماری متغیر عیار مس ،مربوط به نمونههای
کامپوزيت شده اصالح شده

متغیر

عیار مس

تعداد نمونهها

1984

میانگین ()%

1/398

انحراف استاندارد ()%

1/434

کمینه ()%

1/111

بیشینه ()%

2/111

چولگی

2/174

کشیدگی

1/519

جدول  :3پارامترهای مدل خطی برازش شده
ساختار

مدل

اثر قطعهای

سقف

دامنه

1

کروی

12214

1/217

51

2

کروی

12111

1/575
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شکل  :4نتايج اعتبارسنجي پارامترهای مدل خطي برازش شده

در این پژوهش ،مدل هندسی کانسار در  5مقطع عرضی ساخته
شد .شکل  5مدل هندسی کانسار را نشان میدهد .برای
تخمین عیار بلوکها الزم است یک مدل بلوکی پایه از منطقه
تهیه شود .با توجه به محدودهی گمانههای حفرشده در منطقه،
مدل بلوکی توسط نرمافزار دیتاماین تعیین شد .اطالعات این
مدل بلوکی در جدول  4ارائه شده است .مدل بلوکی کانسار در
شکل  9دیده میشود .ابعاد بلوکها در جهت  Xو  Yیکچهارم
فاصلهی بین گمانهها ،و در جهت  Zمعادل ارتفاع پله در نظر
گرفته شد .سپس با استفاده از نرمافزار دیتاماین در داخل بلوک
پایه برای بخش مادهی معدنی و توپوگرافی نیز بلوکهای
جداگانه ساخته شد.

شکل  :6نیمپراشنمای تجربي غیرجهتي دادههای نرمال شده و مدل
برازش شده بر آن

جدول  :4پارامترهای تعريف شده برای ساخت مدل بلوکي

پايان

اندازه بلوک

ريز

محدوده

اصلي

بلوکها

X

7591

9511

25

1225

Y

3841

5991

25

1225

Z

1981

2415

1225

9225

آغاز محدوده

اعتبارسنجی انجام شده در نرمافزار دیتاماین نشان میدهد که
پارامترهای مدل خطی برازش شده تا  87درصد میتواند
دادههای واقعی را تخمین بزند که این مقدار با بهینهسازی
ورودی اعتبارسنجی به دست آمد و قابلقبول است .شکل 4
نتایج اعتبارسنجی پارامترهای مدل خطی برازش شده است.
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جدول  :1پارامترهای مورد استفاده در فرآيند تخمین

حداکثر تعداد نقاط شرکتکننده در تخمین

25

حداقل تعداد نقاط شرکتکننده در تخمین

4

شعاع جستجو (در هر سه راستا)

151

ضریب ریز بلوکسازی

27

شکل  :1مدل هندسي کانسار

شکل  :7مدل بلوکي تخمیني

شکل  :3مدل بلوکي کانسار

پس از تهیهی پارامترهای الزم برای تخمین عیاری کانسار و
همچنین اعتبارسنجی پارامترهای انتخابی ،تخمین کانسار به
روش کریجینگ با استفاده از جداول  3و  5صورت گرفت .در
نهایت با نرمافزار دیتاماین دادهها به حالت اولیه باز گردانده شد.
شکل  7مدل بلوکی برآورد شده را نشان میدهد .پس از اتمام
تخمین بلوکها ،مدل بلوکی تخمینی وارد نرمافزار NPV
 Schedulerورژن  4شد و با وارد کردن پارامترهای فنی و
اقتصادی ابتدا ارزش اقتصادی بلوک و سپس محدودهی نهایی،
پسران و در نهایت با هدف بیشینهسازی ارزش خالص فعلی با
نرخ تولید  3میلیون تن مادهی معدنی در سال برنامهریزی
تولید بلندمدت صورت گرفت .جدول  9پارامترهای ورودی
موردنیاز نرمافزار  NPV Schedulerنشان میدهد ] .[28در
نتیجه با استفاده از دادههای اکتشافی و پارامترهای فنی
اقتصادی ارزش خالص فعلی  3194هزار دالر محاسبه شد.
شکل  8برنامهریزی تولید بلندمدت را برای مدل بلوکی
تخمینی نشان میدهد.

شکل  :8برنامهريزی تولید بلندمدت مدل بلوکي تخمیني
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جدول  :3دادههای فني و اقتصادی موردنیاز ].[28

شرح

مقدار

واحد

بازیابی کل

95

درصد

عیار حد

1/347

درصد

چگالی

2/5

گرم بر سانتی مترمکعب

قیمت مس در سال 2112

1975

دالر بر تن

هزینه استخراج

1/1

دالر بر تن

هزینه باطله برداری

1

دالر بر تن

هزینه فرآوری

3/5

دالر بر تن

نرخ تنزیل

15

درصد

نرخ تولید

3111111

تن بر سال

هزینه ذوب ،پاالیش،
حملونقل و بازاریابی

91

دالر بر تن

اختالط

5

درصد

شیب در همه جهات

37

درجه

تعداد روزهای کاری

331

روز

دارد ،که نشاندهندهی اعتبار کافی شبیهسازیها است .شکل
 11نتایج مدل بلوکی شبیهسازیشدهی شمارههای 13 ،5 ،3و
 18را نشان میدهد.

شکل  :61سمي واريوگرامهای تجربي غیرجهتي تحققهای عیاری

جدول  :7پارامترهای آماری  4نمونه از تحقق عیاری

 -6-2مدل کردن عدمقطعیت عیاری

برای مشخص کردن تعداد شبیهسازی از ضریب تغییرات
استفاده شد که در نتیجه تعداد  21شبیهسازی برای این
تحقیق مشخص شد .نحوهی مشخص کردن تعداد شبیهسازیها
در شکل  9مشخص شده است .نمونههای نرمال شده ،مدلهای
خطی برازش شده بر نیمپراشنمای تجربی و مدلهای بلوکی
بهدستآمده از مدل هندسی کانسار ورودیهای موردنیاز برای
شبیهسازیها هستند .با استفاده از نرمافزار دیتاماین تعداد 21
شبیهسازی با احتمال یکسان تولید شد.

متغیر

Sim1

Sim7

Sim13

Sim20

میانگین (درصد)

1/318

1/319

1/331

1/314

1/382

1/371

1/375

1/399

کمینه (درصد)

1/111

1/111

1/111

1/111

بیشینه (درصد)

1/999

1/991

1/919

1/919

چولگي

1/519

1/419

1/341

1/424

کشیدگي

1/952

1/757

1/433

1/987

انحراف استاندارد
(درصد)

شکل  :3نحوهی مشخص کردن تعداد شبیهسازیها
شکل  :66نتايج مدل بلوکي شبیهسازیشده شماره  66 ،1 ،6و 68

پارامترهای آماری  4نمونه از شبیهسازیها در جدول  7و
نتیجهی نیمپراشنمای تجربی غیرجهتی شبیهسازیشده در
شکل  11دیده میشود .این نتیجه با شکل  3انطباق خوبی
7
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بعد از اتمام شبیهسازیها مدل بلوکی ساخته شده وارد نرمافزار
 NPV Schedulerشد و پس از محاسبهی ارزش اقتصادی
بلوک ،محدودهی نهایی و پسران طراحی و در نهایت
برنامهریزی تولید بلندمدت با هدف بیشینهسازی ارزش خالص
فعلی با نرخ تولید  3میلیون تن مادهی معدنی در سال انجام
شد .شکل  12خروجی نرمافزار برای شبیهسازی شماره ،5 ،3
 13و  18برای برنامهریزی تولید بلندمدت را نشان میدهد.

جدول  :8محاسبهی پارامترهای مربوط به درخت دوجملهای

شکل  :62برنامهريزی تولید بلندمدت برای شبیهسازی شماره ،1 ،6
 66و 68

 -6-6مدل کردن عدمقطعیت قیمت

برای مدلسازی عدمقطعیت قیمت پس از جمعآوری دادههای
تاریخی قیمت مس ،پارامترهای موردنیاز برای مدل کردن
عدمقطعیت قیمت محاسبه شد .دادههای تاریخی قیمت مس
بین سالهای  1989تا  2112در شکل 13دیده میشود.

با توجه به دادههای جدول  8و قیمت مس در سال 2112
بهعنوان قیمت پایه ،میتوان درخت دوجملهای را برای قیمت
مس در ده سال آینده به صورت شکل  14مدل کرد .از طرفی
هدف از این تحقیق ،محاسبه ارزش خالص فعلی پروژه تحت
عدمقطعیت عیار و قیمت ماده معدنی نزدیک به واقعیت
میباشد .در این راستا شاید در بعضی گرههای درخت قیمت،
قیمتهای تخمینی با قیمتهای واقعی تفاوت زیادی داشته
باشد.

شکل :66دادههای تاريخي قیمت مس بین سالهای  6383تا 2112
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همانطور که دیده میشود ارزش خالص فعلی سناریوی سه
تحت عدمقطعیت برابر  112/2میلیون دالر است .مراحل
محاسبهی ارزش خالص فعلی تحت عدمقطعیت برای همهی
سناریوها انجام و درنهایت سناریوها بر اساس ارزش خالص فعلی
رتبهبندی میشوند .جدول  9نتیجهی این رتبهبندی را نشان
میدهد.
شکل  :64درخت دوجملهای قیمت مس بین سالهای  2112تا 2166
جدول  :3رتبهبندی سناريوهای تحت عدمقطعیت عیار مادهی
معدني و قیمت

با توجه به قیمتهای محاسبه شده در درخت باال ،دادههای
اقتصادی جدول  9و با لحاظ کردن نرخ تنزیل  15درصد برای
هزینههای عملیاتی به ازای هر سال ،حال میتوان درخت
دوجملهای ارزش اقتصادی را برای سناریوهای شبیهسازی
مختلف محاسبه کرد .شکل  15ارزش اقتصادی سالهای
مختلف یکی از این سناریوها را نشان میدهد .درخت ارزش
تنزیل یافتهی این سناریو نیز در شکل  19دیده میشود.

 -4نتیجهگیری
ارزیابی عدمقطعیت همراه با پارامترهای تأثیرگذار بر طراحی و
برنامهریزی تولید بلندمدت یک معدن امری ضروری است که
در روشهای تخمین کالسیک مانند کریجینگ امکانپذیر
نیست .شبیهسازی زمینآماری یکی از کارآمدترین روشها برای
تعیین ریسک همراه تخمین ذخیره است .این روش قادر است
بهترین و بدترین حالت ممکن رخداد را در رابطه با عیار و تناژ
مادهی معدنی پیشبینی و مهندسان معدن را برای
برنامهریزیهای دقیقتر استخراجی راهنمایی کند .در کانسار
بررسی شده در این پژوهش عدمقطعیت عیار با استفاده از روش
شبیهسازی  SGSو عدمقطعیت قیمت با استفاده از روش
درخت دوجملهای مدل شد .نتایج شبیهسازی برنامهریزی تولید
با لحاظ کردن عدمقطعیت عیار و قیمت ،بهترین ارزش خالص
فعلی پروژه را حدود  129/7و بدترین آن را حدود 24/8
میلیون دالر نشان داد که با ارزش خالص فعلی  4میلیون
دالری بدون لحاظ کردن عدمقطعیتهای مذکور تفاوت
چشمگیری دارد .بدیهی است که در نظر گرفتن عدمقطعیتها

شکل  :61درخت دوجملهای ارزش اقتصادی بلوکها مربوط به
سناريو 6

شکل  :63درخت دوجملهای تنزيل يافته برای سناريو 6
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(عیار و قیمت) میتواند به نتایج واقعی پروژهها نزدیک باشد
بنابراین میتواند به طراحان معدن در برنامهریزیهای دقیقتر
استخراجی راهنمایی کند.
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