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چکیده
برنامهریزی تولید بلندمدت تأثیر بسزایی در ارزیابی اقتصادی پروژههای معدنی دارد .در برنامهریزی تولید استفاده از یک مدل بلوکی عیاری با
دقت باال اهمیت ویژهای دارد .برای ایجاد مدل بلوکی عیاری انتخاب یک روش تخمین مناسب گامی مهم تلقی میشود .معموالً برای تخمین عیار
در کانسارهای چند عنصره از روش کوکریجینگ ( )CoKrigingاستفاده میشود اما این روش به دلیل وجود اثر هموارسازی ،معموالً با خطا همراه
است .برای حل این مسأله میتوان از روش سنتی شبیهسازی توأم متوالی گوسی ( )SGCOSIMاستفاده نکرد .اما این روش نیز به دالیلی مانند
استفاده از انواع مدلهای واریوگرام ،پیچیدگی محاسبات ،زمانبر بودن و دشواری اعتبارسنجی ،جذابیت کمتری دارد .برای حل این مسأله،
میتوان با استفاده از روشهایی مانند تبدیل شرطی متوالی ( )SCTو یا تحلیل مؤلفههای اصلی ( ،)PCAهمبستگی بین عناصر را حذف کرد.
ایراد اساسی در روشهای فوق عدم امکان حذف همبستگی در همه گامها است .برای این منظور در ابتدا میتوان از روش فاکتورهای
خودهمبستگی کمینه/بیشینه ( )MAFهمبستگی را حذف و در مرحله بعد ،عناصر مستقل را با روش شبیهسازی متوالی گوسی (،)SGS
شبیهسازی کرد .در این پژوهش ،کانسار سرب و روی گوشفیل به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است .به منظور تخمین عیار از روش
کوکریجینگ و برای حذف همبستگی روش  MAFمورد استفاده قرار گرفت و پس از آن برای شبیهسازی ،روش  SGSبه کار گرفته شد .در
نهایت ،مقایسه نتایج برنامهریزی تولید بلندمدت ،برای مدلهای عیاری حاصل از روشهای تخمین و شبیهسازی انجام گرفت که بر اساس آن
 NPVحاصل از روش کوکریجینگ 44 ،درصد کمتر از  NPVکمینه بهدست آمده از مدلهای شبیهسازیشده است.
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ولی صفری ،مسعود منجزی ،جعفر خادمی حمیدی،

 NPVو کمینه کردن جابهجايي ماشینآالت در حین استخراج
بود ] .[1غالمنژاد و اصانلو ( )2007عدمقطعیت عیار را در
برنامهريزی تولید بلندمدت معادن روباز موردبررسي قرار دادند.
آنها برای وارد کردن عدمقطعیت عیار در طراحي پوشبکها،
از رابطه ارزش اقتصادی هر بلوک استفاده کردند ].[9
آرمسترانگ 6و گالي )2011( 7يک مدل ابتکاری بر اساس
شبیهسازی برای برنامهريزی تولید بلندمدت معادن ارائه دادند
[ .]10المگاری 1و ديمیتراکوپولوس ( )2012از الگوريتم
جستجوی ممنوعه 9برای برنامهريزی تولید بلندمدت معادن
روباز در شرايط عدمقطعیت عیار استفاده کردند [.]11
بندروف 10و ديمیتراکوپولوس ( )2013مدلي برای برنامهريزی
تولید بلندمدت در معادن سنگآهن استرالیا ارائه دادند .در اين
پژوهش ،با استفاده از روش برنامهريزی عدد صحیح تصادفي و
با در نظر گرفتن عدمقطعیت عیار ،برنامهريزی تولید بلندمدت
معدن بهینه ارائه شد [ .]12کوشاوند و همکاران ( )2014يک
مدل خطي برای برنامهريزی تولید بلندمدت تحت عدمقطعیت
عیار و با در نظر گرفتن يک انباشتگاه ارائه دادند ].[13
ديمیتراکوپولوس و همکاران ( )2014با استفاده از برنامهريزی
عدد صحیح تصادفي ،رابطهای برای بهینهسازی برنامهريزی
تولید تحت عدمقطعیت عیار برای معدن مس ارائه دادند .هدف
آنها در اين تحقق ،رسیدن به حداکثر ارزش اقتصادی برای
پروژه و حداقل انحراف از برنامههای تولید تحت عدمقطعیت
مورد نظر بود ] .[14سلیماني و ستاروند ( )2015با الگوريتم
کلوني مورچگان ،برنامهريزی تولید را تحت عدمقطعیت عیار،
بهینهسازی کردند ] .[15بررسي تحقیقات قبلي نشان ميدهد
که لحاظ کردن عدمقطعیت عیار در برنامهريزی تولید بلندمدت
اهمیت بسزايي در موفقیت و عدم موفقیت معادن دارد .به
همین دلیل در اين پژوهش ،نتايج تخمین و شبیهسازی در
برنامهريزی تولید بلندمدت کانسار سرب و روی گوشفیل به
عنوان مطالعه موردی مقايسه شد.

 -7مقدمه
برنامهريزی تولید بلندمدت در معادن ،اهمیت و جايگاه ويژهای
دارد زيرا معدنکاری نیازمند سرمايهگذاری بااليي است و دوره
بازگشت سرمايه آن نیز مورد توجه سرمايهگذاران است .اين
برنامهريزی که با عنوان تعیین سکانس استخراج بلوکها با
هدف بیشینهسازی ارزش خالص فعلي ( )NPVتعريف ميشود
در ارزيابي پروژههای معدني نقش مهمي دارد ] .[1بنابراين
ضروری است برای رسیدن به اين امر ،عدمقطعیتهايي که
بهطور عمده شامل عدمقطعیتهای تکنیکي ،اقتصادی و
زيستمحیطي است ،لحاظ شود .عدمقطعیت عیاری کانسار ،از
مهمترين عدمقطعیتهای تکنیکي است که در عدم دستیابي به
نتايج مورد انتظار ،مؤثر است ] .[2موضوع عدمقطعیت و تحلیل
ريسک در برنامهريزی تولید معادن ،برای اولین بار توسط
راونزکرافت )1992( 1مطرح شد .او با استفاده از مدلهای
شبیهسازیشده کانسار ،تأثیر عدمقطعیت عیار را در برنامهريزی
تولید نشان داد و نتیجه گرفت که مدلهای برنامهريزی رياضي
مرسوم نميتوانند به منظور تحلیل ريسک ناشي از عدمقطعیت
عیاری مناسب باشند ] .[3يافتههای ژورنل )1992( 2نشان داد
که استفاده از روشهای درونيابي مانند کريجینگ ،منجر به
مدلهای عیاری هموار شده از کانسار ميشود و از آن پس
کاربرد روشهای شبیهسازی زمینآماری در ساخت مدلهای
عیاری کانسار رواج يافت ] .[4ديمیتراکوپولوس )1991( 3از
روشهای شبیهسازی زمینآماری برای بهینهسازی فرآيند
معدنکاری و تعیین نقش عدمقطعیتهای عیاری وابسته به مدل
استفاده کرد .طي اين مطالعه مشخص شد که به دلیل در نظر
نگرفتن عدمقطعیتهای وابسته به کانسار و ريسکهای ناشي از
آن در روشهای کالسیک برنامهريزی تولید ،رسیدن به نتايجي
حتي نزديک به پیشبینيهای انجام گرفته ،دور از دسترس
است ] .[5اسمیت 4و ديمیتراکوپولوس ( )1999با استفاده از
مدلهای شبیهسازیشده کانسار و استفاده از تکنیک عدد
صحیح مختلط ،برنامهريزی تولید کوتاهمدتي را ارائه کردند که
به واسطه آن ،میزان خطای پیشبیني به حداقل مقدار ممکن
برسد ] .[6اسمیت ( )2001از مدل برنامهريزی تصادفي برای
برنامهريزی تولید بلندمدت معادن روباز در شرايط عدمقطعیت
عیار استفاده کرد .هدف مدل ارائه شده ،بیشینه کردن NPV
همزمان با کمینه کردن میزان انحراف از تولید بهینه بود [.]7
رمضان 5و ديمیتراکوپولوس ( )2004يک روش برنامهريزی
تولید مبتني بر عدد صحیح مختلط برای ذخاير چند عنصری
معادن روباز ارائه دادند .هدف در اين مطالعه ،بیشینه کردن

 -4مواد و روش تحقیق
در اين قسمت به ترتیب نرمافزارهای مورد استفاده ،روش
کوکريجینگ ،فاکتورهای خودهمبستگي مینیمم /ماکزيمم و
همچنین شبیهسازی متوالي گوسي تشريح ميشود.
 -7-4نرمافزارهای مورد استفاده

برای انجام مدلسازی کانسار از نرمافزار  Datamineنسخه
 ،3221تخمین کوکريجینگ و شبیهسازی متوالي گوسي از
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تأثیر عدمقطعیت عیار در برنامهریزی تولید بلندمدت ذخایر دو عنصری

 تخمین متغیرها
 تبديل معکوس دادهها

نرمافزار  Wingslibنسخه  1/04و همچنین برای حذف
همبستگي بین عناصر بر مبنای روش  MAFاز نرمافزار
 Matlabنسخه  R2013aاستفاده شد.

 -8-4فاکتورهای خودهمبستگی مینیمم /ماکزیمم

-4-4کوکریجینگ

روشهای شبیهسازی مانند شبیهسازی گوسي متوالي برای
کانسارهای تک عنصره بسیار کارآمد است اما به دلیل اهمیت
بازتولید همبستگي فضايي در کانسارهای چند عنصره ،بهندرت
استفاده ميشوند ] 11و  .[19به منظور بازتولید همبستگي در
کانسارهای چند عنصره ،بايد اين عناصر به صورت توأم
شبیهسازی شوند .بنابراين ورلي )1993( 12از شبیهسازی توأم
متوالي گوسي ( )SGCOSIMبرای ذخاير چند عنصره استفاده
کرد .کاربرد اين روش در شرايطي که بررسي بیش از دو متغیر
مورد نیاز باشد ،پیچیده و زمانبر است ] .[20در سالهای اخیر،
برای غلبه بر اين مشکل از روش حذف همبستگي استفاده
ميشود .برای اين کار ابتدا همبستگي بین عناصر حذف شده و
سپس شبیهسازی آنها با روشهای شبیهسازی تک عنصره
انجام ميگیرد و در نهايت به حالت اولیه تبديل ميگردند.
روشهای  14PCA ،13SCTو  15MAFاز جمله اين روشها
است .تبديل فاکتورهای خودهمبستگي مینیمم /ماکزيمم،
همبستگي بین متغیرها را با استفاده از رويکردی مبتني بر
تحلیل مؤلفههای اصلي حذف ميکند .تحلیل مؤلفههای اصلي
همبستگي بین متغیرها را در همان موقعیت از بین ميبرد ولي
متغیرها در نقاط مختلف لزوماً مستقل نیستند .برای مثال در
يک گام صفر ،يک واريوگرام متقابل ممکن است همبستگي را
نشان ندهد اما در يک گام بیست متری ممکن است متغیرها
وابسته باشند .در تبديل فاکتورهای خودهمبستگي مینیمم/
ماکزيمم ،حذف همبستگي نه تنها در گام صفر ،بلکه در هر گام
ورودی ديگر نیز اتفاق ميافتد ].[24-20

در صورت وجود همبستگي قابل توجه بین دو متغیر ،افزايش
دقت تخمین تضمین ميشود .دلیل اين امر آن است که مقدار
تخمیني يک متغیر به وسیله متغیر ديگر کنترل ميشود .در
اين صورت اگر به دلیل بروز خطا ،عیار مورد نظر به طور غیر
واقعي تخمین زده شود ،با استفاده از متغیر کنترلي ميتوان
خطای به وجود آمده را کاهش داد که روش کريجینگ معمولي
فاقد چنین توانايي است .همچنین روش کوکريجینگ زماني که
داده کافي برای يکي از متغیرها وجود نداشته باشد ،گزينه
مناسبي است .در اين صورت با استفاده از همبستگي موجود،
ميتوان تخمین را برای متغیر با داده ناکافي ،به وسیله متغیر
ديگر انجام داد ] .[16برای مدلسازی ماتريس واريوگرام 𝑗𝑖𝛾
(معادله  )1در فضای چند متغیره از مدل خطي هم منطقهای
( )11LMCاستفاده ميشود .وقتي که ضريب همبستگي بین
عناصر بزرگتر از  +0/5باشد ميتوان از کوکريجینگ استفاده
کرد و همچنین برای برازش مدل مناسب به واريوگرامهای
تجربي بر اساس  ،LMCعالوه بر يکسان بودن دامنه و نوع مدل
رياضي برازش شده در هر ساختار ،بايد مدلها محدوديتهای
موجود در رابطه  1را رعايت کنند ].[17
𝐿

()1

𝑙
𝑗𝑖𝑏 ∑ = 𝑗𝑖𝛾
)∗ 𝜏 𝑙 (ℎ
𝑙=0

bii  0
محدوديتها

b jj  0

برای اين کار ابتدا ماتريس  Bکه ضريب همبستگي دادههای
نرمال است ،محاسبه شده و سپس بر اساس رابطه  2تجزيه
ميشود ]:[25

biil b jjl  bijl b jil , i , j , l

که در آن:
𝑗𝑖𝛾 مقدار واريوگرام
𝑙
𝑗𝑖𝑏 سقف هر مدل رياضي برازش شده در هر ساختار
) 𝜏 𝑙 (ℎنوع مدل رياضي برازش شده
مراحل انجام روش کوکريجینگ به شرح زير است ]:[17
 بررسي نرمال بودن دادهها
 واريوگرافي تجربي منفرد و متقابل متغیرها
 برازش مدل رياضي مناسب
 برقراری شرايط مدل خطي هم ناحیهسازی ()LMC

()2

B  Q T Q

که در آن:
 Λمقادير ويژه
 Qماتريس متعامد
فاکتورهای  PCAبر اساس رابطه  3تعیین ميشوند:
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تبديل شوند [ .]26مراحل انجام روش شبیهسازی متوالي
گوسي به شرح زير است:

FPCA  ( 0.5)QZ  AZ

()3








که در آن  Zمقدار دادههای نرمال است .بدين صورت دادهها در
گام صفر غیرهمبسته شدند .در ادامه به واريوگرامهای منفرد و
متقابل با رعايت شرايط ( LMCرابطه  )4مدلهای رياضي
برازش ميشوند.
()4

) T (h )  B1 1 (h )  B 2 2 (h

-8کمیسازی عدم قطعیت عیار در برنامهه ریهزی تولیهد

که در آن:

بلندمدت

 Biواريانس مدل برازش شده ساختارها
  iفرمول مدل رياضي برازش شده
ماتريس  Vاز رابطه  5محاسبه ميشود.

 -7-8مطالعه موردی

معادن سرب و روی منطقه ايرانکوه به عنوان دومین معدن
بزرگ سرب و روی ايران است که در  20کیلومتری جنوب
غربي اصفهان قرار دارد .اين معادن متشکل از  4کانسار اصلي
کاله دروازه گود زندان ،خانه گرگي ،تپه سرخ و گوشفیل است.
که در اين پژوهش از دادههای کانسار گوشفیل استفاده شده
است .در اين کانسار کاني اصلي اسفالريت و گالن و باطله آن
باريت و کلسیت است .کانسار گوشفیل در تداخل شیلهای
ژوراسیک و دولومیتهای کرتاسه در زون گسل گوشفیل واقع
شده و تمرکز ماده معدني در دولومیتها است ] .[27نمونههای
موجود در محدوده انتخاب شده ،شامل آنالیزهای سرب و روی
با تعداد  64حلقه گمانه و  2776نمونه است .در ابتدا با در نظر
گرفتن بیشترين فراواني از طول مغزههای گرفته شده ،طول
کامپوزيت يک متری برای ترکیب کردن عیار انتخاب شد و در
نهايت پارامترهای آماری فايل کامپوزيت شده بعد از اصالح
دادههای خارج از رديف با استفاده از روش دورفل در جدول 1
قابل مشاهده است .طبق بررسيهای آماری ،توزيع فراواني
سرب و روی نرمال نیست که با نرمافزار  Datamineدادهها به
نرمال استاندارد (مقادير دادهها منهای میانگین تقسیم بر
انحراف استاندارد) که يکي از روشهای نرمالسازی است،
تبديل شدند.

V  AB1A T

()5

از تجزيهبرداری ماتريس  Vبر اساس معادله  6ماتريس متعامد
 Q1و مقادير ويژه  Λ1تعیین ميشود.
V  Q1T 1Q1

()6

سپس فاکتورهای  MAFبر اساس رابطه  7تعیین ميشوند:
()7

FMAF  Q1FPCA  Q1( 0.5)QZ  MZ

بدين ترتیب فاکتورهای  MAFدر هر گامي ،غیرهمبسته است
و امکان تخمین يا شبیهسازی فاکتورها به صورت مستقل وجود
دارد .با استفاده از رابطه  1فاکتورهای تخمیني يا
شبیهسازیشده به حالت اولیه تبديل ميشوند.
()1

تبديل دادهها به توزيع نرمال استاندارد
واريوگرافي دادههای نرمال
انتخاب پارامترهای شبیهسازی
انجام شبیهسازی
تبديل معکوس دادهها
اعتبارسنجي نتايج شبیهسازی

) BACK MAF  M 1FMAF (sim

 -2-4شبیهسازی متوالی گوسی

شبیهسازی متوالي گوسي به عنوان يکي از روشهای معمول و
انعطافپذير به شمار ميرود که امروزه مورد توجه بسیاری از
محققان است .اين روش قابلیت کاربرد در متغیرهای پیوسته
مانند عیار را دارد .آنچه که در تمام روشهای گوسي به عنوان
اصل اولیه شناخته شده است ،نرمال بودن دادههای اولیه است.
برای اين منظور ،کلیه دادهها بايد به توزيع نرمال استاندارد

 -4-8مطالعات زمینآماری
برای تعیین ساختار منطقه واريوگرام غیرجهتي منفرد و متقابل
دادههای نرمال با فاصله  10متر ،تلورانس  5متر و تعداد 15
گام محاسبه شد .واريوگرافيها در جهات مختلف (در امتداد،
شیب کانسار و جهات ديگر) بررسي شد اما ناهمسانگردی در
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نتايج حاصل نشد .پارامترهای مدلهای رياضي برازش شده به
واريوگرامهای غیرجهتي در جدول  2آمده است .در برازش
مدلها تالش بر اين بوده است تا شرايط  LMCرعايت شود.
شکلهای  2 ،1و  3به ترتیب نشان دهنده واريوگرامهای تجربي
و مدل رياضي برازش شده برای سرب نرمال ،روی نرمال و
متقابل آنها است .اعتبارسنجي متقابل واريوگرافي عناصر سرب
و روی با استفاده از جدول  1و  2انجام شد .شکلهای 6 ،5 ،4
و  7مربوط به نتايج اعتبارسنجي متقابل است که نشان از اعتبار
باالی پارامترهای ورودی برای تخمین و شبیهسازی عناصر
دارد.

شکل  -7واریوگرام تجربی و مدل ریاضی برازش شده سرب نرمال

جدول -7پارامترهای آماری سرب و روی اصالحشده

متغیر

سرب

روی

میانگین (درصد)

1/352

3/311

انحراف استاندارد (درصد)

1/620

4/126

کمینه (درصد)

0/000

0/000

بیشینه (درصد)

4/620

11/613

چولگي

1/171

1/114

کشیدگي

-0/151

-0/199

شکل  -4واریوگرام تجربی و مدل ریاضی برازش شده روی نرمال

0/674

ضريب همبستگي

شکل  -8واریوگرام متقابل و مدل ریاضی برازش شده
جدول -4پارامترهای مدلهای ریاضی برازش شده

عنصر
سرب نرمال
روی نرمال
سرب و
روی نرمال

جدول  -8پارامترهای مورد استفاده در فرآیند تخمین

ساختار

مدل

اثر قطعهای

سقف

دامنه

1

کروی

0/270

0/400

22

شعاع جستجو (در هر سه راستا) (متر)

2

کروی

0/000

0/330

130

حداقل تعداد نقاط شرکتکننده در تخمین

1

کروی

0/350

0/350

22

2

کروی

0/000

0/300

130

1

کروی

0/150

0/290

22

2

کروی

0/000

0/242

130

حداکثر تعداد نقاط شرکتکننده در تخمین

15

15
5
25
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شکل  -2توزیع فراوانی خطای تخمین سرب

شکل  -1همبستگی باال بین مقادیر تخمینی و واقعی روی (ضریب
همبستگی برابر )1/38

 -8-8تخمین عیار با روش کوکریجینگ

در اين پژوهش ،ابتدا با نرمافزار  Datamineمدل هندسي
کانسار در  15مقطع در جهت شمال شرقي و جنوب غربي تهیه
و بلوکبندی شد .اندازه اين بلوکها در جهت  Xو Y
يکچهارم فاصله بین گمانهها و در جهت  Zبه اندازه ارتفاع پله
در نظر گرفته شد .پس از تهیه تمامي ورودیهای الزم (جدول-
های  2و  )3برای تخمین عیار بلوکها به روش کوکريجینگ ،از
نرمافزار  Wingslibاستفاده شد .در نهايت با نرمافزار
 Datamineدادههای تخمیني به حالت اولیه تبديل شدند.
شکلهای  1و  9همبستگي بصری باالی مقادير واقعي و
تخمیني سرب و روی را نشان ميدهد که نشان دهنده اعتبار
باالی تخمین است اما با مقايسه جدولهای  1و  4ديده
ميشود که هموارسازی در روش تخمین کوکريجینگ انجام
گرفته است که منجر به خطا ميشود .به همین دلیل در ادامه
از روش شبیهسازی برای نشان دادن تغییرات واقعي عیار
بلوکها استفاده شده است.

شکل  -5توزیع فراوانی خطای تخمین روی

شکل  -6همبستگی باال بین مقادیر تخمینی و واقعی سرب (ضریب
همبستگی برابر )1/38
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جدول -2پارامترهای آماری سرب و روی تخمینی

متغیر

سرب

روی

میانگین (درصد)

1/132

2/134

انحراف استاندارد (درصد)

0/969

2/546

کمینه (درصد)

0/000

0/000

بیشینه (درصد)

4/695

11/613

چولگي

1/107

2/011

کشیدگي

3/104

4/319

ضريب همبستگي

0/61

به دلیل دومتغیره بودن کانسار از معادلسازی عیار به صورت
زير استفاده شد ].[1

شکل  -3همبستگی بصری باال بین دادههای واقعی و تخمینی روی

قیمت فلز روی  /قیمت فلز سرب = فاکتور معادل
(عیار فلز سرب * فاکتور معادل)  +عیار فلز روی = عیار معادل
 -2-8شبیهسازی زمینآماری عناصر

در اين قسمت ابتدا همبستگي بین عناصر حذف ،سپس به
صورت جداگانه شبیهسازیشده و در نهايت به حالت اولیه
تبديل شد.
 -7-2-8فاکتورهای خودهمبستگی مینیمم/ماکزیمم

جدول  ،5ضريب همبستگي بین متغیرها را قبل از تبـديل
نرمـال (باالی قطر اصلي) و بعد از تبديل (پايین قطر اصلي) را
نشان مـيدهـد .همانطور که مشاهده ميشود ضريب
همبسـتگي سرب -روی در اثر تبديل افزايش يافته است .بر
اساس يافتههـای محققـان مختلـف متغیرهايي که ضريب
همبستگي بین آنها در حالت قبل و بعد از نرمال مشابه باشد،
همبستگي را در نتايج به خوبي بازتولید ميکنند .در صورت
وجود همبستگي ضـعیف بـین متغیرها ،بازتولید خوبي از
همبستگي انجام نميگیرد ] 25و  .[21بنابراين پیشبیني
ميشود همبستگي منطقـي بین متغیر سرب و روی بازتولید

شکل  -3همبستگی بصری باال بین دادههای واقعی و تخمینی سرب
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−0.8787 −0.1667
]
1.0502 −1.3591

شود.
جدول -5ضریب همبستگی بین سرب و روی قبل و بعد از تبدیل

فاکتورهای  ،MAFاز ضرب برداری متغیرهای سرب و روی در
ماتريس  Mبه دست ميآيند.

نرمال

روی

سرب

1/6125

7

سرب

7

1/6387

روی

[=M

 -4-2-8اعتبارسنجی فاکتورهای MAF

نمودارهای توزيع فراواني فاکتورهای  MAFدر شکلهای  10و
 11توزيع نرمال را نشان ميدهند که نشان دهنده اعتبار باالی
فاکتورها است .همچنین شکل  12نشان دهنده ضريب
همبستگي بین فاکتورهای  MAFاست که بیانگر حذف
همبستگي بین فاکتورها است .همچنین به منظور اعتبارسنجي
فاکتورهای  ،MAFواريوگرام متقابل مربوطه رسم شد که بیانگر
حذف همبستگي بین فاکتورها در همه فاصلههاست (شکل.)13
اگر چه فاکتورها در هر فاصله به لحاظ نظری غیر همبستهاند
ولي به دلیل استفاده از جفت نقاط نمونهبرداری متفاوت،
مقادير ناچیزی از همبستگي متقابل تجربي مشاهده ميشود .در
ادامه پس از برازش مدل رياضي به واريوگرافي فاکتورها (جدول
 ،)6شبیهسازی فاکتورها به صورت مستقل انجام شد.

فاکتورهای  MAFطي مراحل زير بهدست ميآيند:
 محاسبه ماتريس  Bدر گام :h=0
1
0.6831
[=B
]
0.6831
1

 تجزيه ماتريس  Bبر اساس رابطه :2
0.7010 0.7010
[=Q
]
−0.7010 0.7010
1.6831
0
]
0
0.3169

[=Λ

 محاسبه ماتريس  PCAبا استفاده از رابطه :3
0.5450 0.5450
[=A
]
−1.2561 1.2561

 محاسبه ماتريس  B1بر اساس رابطه :4
0.2700 0.1500
]
0.1500 0.3500

[ = 𝐵1
شکل -71توزیع فراوانی فاکتور MAF1

 محاسبه ماتريس  Vبر اساس رابطه :5
0.0536 −0.0055
[=V
]
−0.0055 0.0365

 تجزيه ماتريس  Vبر اساس رابطه :6
−0.9590 0.2834
]
−0.2834 −0.9590

[ = Q1

0.0552
0
]
0
0.0349

[ = Λ1
شکل -77توزیع فراوانی فاکتور MAF2

 محاسبه ماتريس  MAFبا استفاده از رابطه :7
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حاصل از تحققهای مختلف ،تعداد  25تحقق هم احتمال به
عنوان حداقل تعداد برای هر فاکتور تشخیص داده شد .با توجه
به اينکه هرچه تعداد تحققها بیشتر باشد دقت شبیهسازی
باالتر ميرود ،به همین دلیل در اين پژوهش  40تحقق هم
احتمال در نظر گرفته شد .شکل  14نشان دهنده نحوه
مشخص کردن تعداد شبیهسازیها است.

شکل -74ضریب همبستگی بین فاکتورهایMAF

شکل  -72نحوه مشخص کردن تعداد شبیهسازیها

 -2-2-8تبدیل معکوس

فاکتورهای شبیهسازی با استفاده از ماتريس تبديل معکوس
( )M-1به متغیرهای نرمال تبديل و سپس اين متغیرها به
فضای اصلي تبديل شدند.

شکل -78واریوگرامهای تجربی غیرجهتی متقابل فاکتورهایMAF

جدول -6پارامترهای مدل برازش شده فاکتورها
متغیر

MAF1

MAF2

ساختار

مدل

اثر قطعهای

سقف

دامنه

1

کروی

0/350

0/350

22

2

کروی

0/000

0/300

130

1

کروی

0/270

0/400

22

2

کروی

0/000

0/300

130

−0.9926 0.1217
[ = M-1
]
−0.7669 −0.6417
 -5-2-8اعتبارسنجی نتایج شبیهسازی

فرآيند اعتبارسنجي شامل مقايسه واريوگرام دادههای
شبیهسازی شده با دادههای نرمال اولیه و مقايسه پارامترهای
آماری دادههای شبیهسازی شده با دادههای اصلي است .به
منظور انجام مقايسههای يادشده ،از دادههای شبیهسازیشده
شماره  24 ،12 ،3و  31به صورت تصادفي برای هر عنصر
استفاده شد .با توجه به شکلهای  16 ،15و  17مشاهده
ميشود که واريوگرامهای مستقل و متقابل شبیهسازیها با
واريوگرامهای دادههای نرمال اولیه (شکلهای  2 ،1و  ،)3به
طور منطقي بازتولید شدهاند .جدول  7پارامترهای آماری
تحققهای حاصل از  4مورد از دادههای شبیهسازی سرب و
روی و میانگین آنها را نشان ميدهد .با مقايسه جدول  7و 1
پارامترهای آماری دادههای اصلي به صورت منطقي در
شبیهسازی بازتولید شدهاند و همچنین با مقايسه جدول  7و 4
حالت میانگین شبیهسازیها تقريباً با حالت تخمیني يعني

 -8-2-8شبیهسازی فاکتورها

شبیهسازی فاکتورهای  MAFبه روش  SGSو با استفاده از
نرمافزار  Wingslibانجام  .anفرآيند شبیهسازی ابتدا بر روی
بلوکهايي به ابعاد  552و سپس با انجام گسستهسازی و
میانگینگیری ،بر روی بلوکهايي به ابعاد 202010انجام
گرفت .در طي اين فرآيند ،از  12نقطه شبیهسازیشده اولیه با
فضای جستجوی  15متر و در نظر گرفتن اطالعات مربوط به
جدول  6استفاده شد .پس از رسم منحني ضريب تغییرات
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کوکريجینگ برابر است .شبیهسازی تغییرپذيری عیار را در نظر
ميگیرد اما روشهای تخمین از میانگینگیری شبیهسازیها
حاصل ميشود.

جدول  -1پارامترهای آماری  2مورد از دادههای سرب روی

عنصر

میانگین

سرب
24

1/334

1/430

0/000

4/695

1/216

0/006

روی 24

3/254

3/929

0/000

11/613

1/317

0/211

سرب
31

1/294

1/414

0/000

4/695

1/255

0/067

روی 31

3/277

4/007

0/000

11/613

1/301

0/127

میانگین
سرب

1/230

0/950

0/000

4/695

1/907

3/704

میانگین
روی

2/930

2/642

0/000

11/613

2/211

4/419

انحراف

روی 12

3/375

3/915

0/000

11/613

1/144

-0/301

معیار

سرب
12

1/410

1/502

0/000

4/695

1/099

-0/370

چولگی

کمینه

کشیدگی

روی 3

3/314

3/119

0/000

11/613

1/273

0/076

ضریب

بیشینه

شکل  -75واریوگرامهای مربوط به  2مورد از شبیهسازیهای سرب

سرب 3

1/292

1/469

0/000

4/695

1/266

0/137

همبستگی

شبیهسازیشده با میانگین آنها

0/64

0/66

0/65

0/65

0/59

 -5-8برنامهریزی تولید بلندمدت

در اين بخش ابتدا مدلهای بلوکي ساخته شده در مرحله قبل
به محیط نرمافزار  NPV Schedulerفراخواني و سپس ارزش
اقتصادی بلوکها بر اساس پارامترهای اقتصادی محاسبه شد.
در ادامه ،محدوده نهايي معدن بر اساس پارامترهای فني و
اقتصادی و با استفاده از الگوريتم لرچ -گروسمن تعیین شد .در
نهايت ،کل محدوده قابل استخراج فازبندی شد و برنامهريزی
تولید بلندمدت با هدف بیشینهسازی  NPVانجام شد که برای
اين منظور از دادههای جدول  1استفاده شد .شکل  11بیانگر
مقدار  NPVحاصل از  41مدل عیاری است .با توجه به اين
شکل NPV ،محاسبه شده بر اساس مدل تخمیني ،به مراتب
کمتر از مقدار پیشبینيشده با مدلهای شبیهسازیشده است.
همچنین  NPVمدل تخمیني در مقايسه با کمترين ،متوسط و
بیشترين  NPVمدلهای شبیهسازیشده ،به ترتیب 146 ،44
و  195میلیون دالر کمتر است که بیانگر نبود ريسک در NPV
پروژه مورد نظر است .با توجه به اينکه عیار بلوکهای تخمیني
و شبیهسازیشده از مهمترين عوامل تأثیرگذار در محدوده
نهايي و برنامهريزی تولید بلندمدت در نتیجه ارزش خالص
فعلي پروژههای معدني است ،ميتواند در سودآوری پروژهها
مفید باشد .بر اساس مطالعات انجام شده ،تأثیر عدمقطعیت
عیار در برنامهريزی تولید بلندمدت ميتواند در شکست يا
موفقیت پروژههای معدني سهم چشمگیری داشته باشد .در اين
مطالعه موردی با توجه به اينکه عیار شبیهسازیشده که با

شکل  -76واریوگرامهای مربوط به  2مورد از شبیهسازیهای روی

شکل  -71واریوگرامهای متقابل مربوط به  2مورد از شبیهسازیها
سرب و روی
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احتمال زياد نشان دهنده عیار واقعي در معدن است در مقايسه
با عیار تخمیني ارزش خالص فعلي باالتری کسب کرده است که
نشان دهنده تأثیر کمتر عدمقطعیت عیار در اين پروژه است.

 -2نتیجهگیری
شناسايي و کميسازی عدمقطعیت عیاری در برنامهريزی تولید
بلندمدت اهمیت زيادی از ديدگاه اقتصادی دارد.
عدمقطعیتهای مرتبط با اين موضوع به ندرت در صنعت لحاظ
ميشود .کميسازی عدمقطعیت عیاری با استفاده از روشهای
شبیهسازی زمینآماری امکانپذير است بدين ترتیب ميتوان
شناخت دقیقتری از کانسار به دست آورد .نتايج اعتبارسنجيها
در حذف همبستگي با روش  MAFنشان داد که همبستگي نه
تنها در گام صفر ،بلکه در همه گامها حذف شده است.
اعتبارسنجي نتايج شبیهسازیها نشان داد که پارامترهای
آماری و واريوگرامهای مستقیم و متقابل دادههای واقعي باز
تولید شدند .نتايج نشان داد که  NPVمدل تخمیني در مقايسه
با  NPVمدلهای شبیهسازیشده به مراتب کمتر است که
بیانگر عدم وجود ريسک در  NPVکانسار مورد نظر است.

جدول -3پارامترهای فنی و اقتصادی مورد نیاز

پارامترها

مقادیر

واحد

قیمت شمش روی

2250

دالر بر تن

قیمت شمش سرب

1150

دالر بر تن

هزينه حملونقل ،بازاريابي ،ذوب
و پااليش

700

دالر بر تن کنسانتره

-1اصانلو ،مرتضي" ،1319 ،.روشهای استخراج معادن

بازيابي فرآوری

90

درصد

سطحی" ،انتشارات دانشگاه صنعتي امیرکبیر ،جلد دوم،

بازيابي معدنکاری

95

درصد

چگالي ماده معدني

3/2

چگالي باطله

2/9

اختالط

5

درصد

هزينه استخراج و باطلهبرداری

2

دالر بر تن

هزينه فرآوری

15

دالر بر تن

عیار حد معادل(روی)

2/2

درصد

نرخ تنزيل ساالنه

20

درصد

تولید سالیانه

700000

تن

تعداد روزهای کاری

355

روز
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