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چکیده
هدف اساسی برنامه ریزی تولید بلند مدت ،اتخاذ تدابیری جهت اجرای عیارهای حد استخراجی و برنامهریزی تولید کوتاه مدت است .روشهای
ارائه شده حاکی از عدم توجه به تنظیم دقیق عیار استخراجی در بازههای زمانی مختلف است .لزوم بهینهسازی عیارهای حد استخراجی در
برنامه ریزی تولید بلند مدت ،مدیریت صحیح کانسنگ ارسالی به کارخانه فرآوری بلحاظ کیفیت مطلوب است .از سویی دیگر ،انتخاب مطلوب و
بهینه عیارهای حد در معادن روباز ،موجبات کنترل انباشتگاه مواد معدنی و نیز جلوگیری از عواقب ناشی از پسابهای مواد معدنی را بسبب مسائل
محیطزیست ،منتج خواهد شد .در این مقاله ،مدل برنامهریزی خطی جهت تعیین توالی استخراج بلوکها با توجه به کنترل عیارهای حد استخراجی
ارائه شده است .هدف از مدل ارائه شده ،کمینهسازی انحراف عیارهای استخراجی در دورههای برنامهریزی است .این مهم سبب میشود که
عیارهای استخراجی در هر دورۀ زمانی بر اساس عیار مورد پذیرش کارخانه مورد تنظیم دقیق قرار گیرند .به منظور اعتبارسنجی از مدل پیشنهادی،
معدن آهن چادرملو به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شده است .نتایج نشان میدهد عیارهای حد استخراجی بدستآمده از مدل پیشنهادی ،متوسط
عیار مورد پذیرش کارخانه فرآوری را در هر دورۀ برنامهریزی با دقت باالیی مورد لحاظ قرار داده است.
واژگان کلیدی :عیارهای حد ،کمینهسازی ،معادن روباز ،برنامهریزی تولید بلند مدت ،محیطزیست.

مقدمه
یکی از اركان اصلی برنامهریزي معدن ،برنامهریزي توليد بلند

انرژي محسوب و بالتبع آلودگی محيطزیست را در پی

مدت است كه یك امر بسيار مهم در تحقيقات نظري

خواهند داشت (ابراهيمآبادي.)1931 ،

استخراج معادن روباز میباشد و توزیع جریان نقدینگی را

از سال  1391ميالدي روشهاي برنامهریزي ریاضی به طور

در سراسر عمر معدن مشخص مینماید .در برنامهریزي توليد

فراگير وارد مقولة برنامهریزي توليد در معادن شد .در اكثر

بلند مدت اتخاذ هر تدبيري در برنامه كه سبب شود ارزش

الگوریتمهاي ارائه شده در این روشها از تکنيكهاي برنامه

خالص فعلی بهبود یابد یك مزیت به حساب میآید .بی-

ریزي خطی ،برنامهریزي عدد صحيح و برنامهریزي پویا

تردید بهينهسازي عيارهاي حد میتواند تغييرات وسيع در

استفاده شده است .جانسون ( ،)1393مدل برنامهریزي خطی

نظام برداشت بلوکهاي كانسنگ و بالتبع سود خالص را به

را بسط و گسترش داد .ایشان با كاربرد اصول دانتزیگ و

دنبال داشته باشد .بنابراین ،انتخاب عيارهاي حد بهينه و

ولف ،مسئلة پيچيدة فوق را به یك مسئلة اصلی و تعدادي

مقصد صحيح ارسال مواد معدنی ،اثرات سوء زیستمحيطی

مسئله فرعی تبدیل نمود .ویليامز ( )1391ابتدا سکانس

را به طور چشمگيري كاهش میدهد .چرا كه ،در سراسر دنيا

استخراج بلوکها را براي هر بازة زمانی به طور جداگانه

فعاليتهاي معدنکاري از جمله بزرگترین مصرفكنندگان

تعيين كرد ،سپس برنامههاي تك دورهاي انفرادي با استفاده
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از روش برنامهریزي پویا با هم تركيب میشوند .گرشان

عملياتی در مدلهاي برنامهریزي توليد ،عدم اجرایی بودن

( )1319روش برنامهریزي خطی را همراه با مدلهاي برنامه-

مدل را منتج خواهد شد .ستاروند و نيمان-دليوس ()2019

ریزي عدد صحيح براي بهينهسازي برنامهریزي توليد معادن

الگوریتم فراابتکاري جدیدي بر اساس بهينهسازي كلونی

مطرح نمود .داگدلن و جانسون ( )1319با استفاده از روش

مورچگان ارائه كردند .تجزیه و تحليلها نشان داده كه

آزادسازي الگرانژي ،مسئلة بزرگ برنامهریزي عدد صحيح

الگوریتم مذكور قادر به بهبود ارزش برنامه زمانبندي

را تجزیه و حل نمود .الولی ( )1331با استفاده از تکنيكهاي

استخراج اوليه توليدي توسط الگوریتم لرچ و گروسمن تا

تحقيق در عمليات و هوش مصنوعی راه حلی براي بهينه

حدود  91درصد در یك زمان محاسباتی معقول است .از

سازي برنامهریزي توليد و تعيين محدودة نهایی پيت به طور

مزایاي قابل توجه مدل ،امکان متغير بودن زوایاي شيب در

همزمان ارائه داد .آكایك و داگدلن ( )1333مدلی را ارائه

مدل ارائه شده و نيز امکان حل مسائل بزرگ مقياس میباشد.

دادند كه بر اساس روش آزادسازي چهار بعدي شبکه

مدل ارائه شده ،پشتوانه ریاضی قابل قبول براي رسيدن به

صورت میگرفت .جانسون و همکاران ( )2002روشی را بر

جواب نزدیك به بهينه را دارا نمیباشد؛ چرا كه بهينه بودن

اساس مفهوم درخت پایه براي كاهش تعداد متغيرهاي صفر

مذكور به شدت وابسته به پارامترهایی مانند تعداد مورچهها،

و یك در برنامهریزي عدد صحيح مختلط ارائه داد .رمضان

نرخ تبخير و فرومون به جامانده در هر تکرار است.

و دیميتراكوپولوس ( )2001مدل برنامهریزي عدد صحيح

دیميتراكوپولوس و جيوبالی ( )2019رویکرد جدیدي براي

مركب را براي برنامهریزي توليد بلند مدت معادن ارائه دادند.

برنامهریزي توليد تصادفی چند مرحلهاي معادن روباز ارائه

متعاقب آن رمضان ( )2009با ارائة مقالهاي سعی در كوچك

و در یك معدن طال مورد آزمایش قرار دادند .مطابق با

سازي مدل برنامهریزي توليد در معادن روباز كرد .چيکویزن

مشخصات مدل ارائه شده ،مدل مذكور براي كانسارهاي

و همکاران ( )2003یك روش جدید بر اساس برنامهریزي

كوچك قابل پيادهسازي است و از پيچيدگی باالیی جهت

خطی براي حل مسأله همزمان برنامهریزي توليد و محدودة

مدلسازي استفاده شده است كه این مهم زمانبر است.

نهایی معدن ارائه كردند .جی یو و همکاران ( )2010با

سليمانی شيشوان و ستاروند ( )2011یك روش تقریب فوق

استفاده از برنامهریزي پویا مدلی براي برنامهریزي توليد ارائه

ابتکاري جدید بر اساس بهينهسازي كلونی مورچگان براي

دادند كه ترتيب استخراج بلوکها بهينه میشود .المهاري و

حل مسائل برنامهریزي توليد معدن روباز ارائه كردند .روش

دیميتراكوپولوس ( )2012مسائل مربوط به برنامهریزي توليد

پيشنهادي یك روش بهينهسازي سه بعدي است كه قابليت

در معادن روباز را با رویکرد استفاده از راهکارهاي

در نظر گرفتن هر نوع تابع هدف ،محدودیت غير خطی و

فراابتکاري مورد مطالعه قرار دادند .براي گسترش دامنه

محدودیتهاي فنی موجود را داراست .از مزیتهاي مدل

جستجو و توليد راهکارهاي اوليه كه با روش جستجوي

ارائه شده ،بيشينهسازي ارزش خالص فعلی و كاهش زمان

ممنوع ،بهينه شدهاند؛ از دو استراتژي مختلف استفاده شده

محاسبات است؛ اما ،مدل بلحاظ حساسيت پارامترها كه منتج

است .اولين استراتژي استفاده از حافظه بلندمدت از تاریخچه

به عدم بهينگی میشود ،رنج میبرد .گودفيلو و

جستجو و دومی براساس روش جستجوي همسایگی متغير

دیميتراكوپولوس ( )2019یك مدل بهينهسازي سراسري

میباشد .نتایج عددي بر روي مدلهاي بزرگ مقياس واقعی

تصادفی دو مرحلهاي جدید براي برنامهریزي توليد معادن

نشان دادند كه این روش راهکاري موثر با رویکرد توليد

روباز ارائه كردند .سه تركيب از الگوریتمهاي فراابتکاري ،از

راهحلهاي خوب در زمان محاسباتی نسبتا كوتاه است .اما،

جمله تبرید شبيهسازي شده ،بهينهسازي ذرات تجمعی و

مدل ارائه شده محدودیتهاي عملياتی در معادن روباز رادر

تکاملی تفاضلی ،براي ارزیابی عملکرد فرایند حل ،آزمایش

نظر نگرفته است .در واقع ،عدم لحاظ كردن محدودیتهاي

شده است .كاهش ریسك و بيشينهسازي ارزش خالص فعلی
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از مزایاي مدل نامبردگان به شمار میرود .از سویی،

(هاستروليد و كوچتا .)1331 ،بر اساس این تعریف میتوان

محدودیتهاي عملياتی كه كارایی ،اجراء مدل و بهينگی

تصميم گرفت كه چه موادي باید در معدن استخراج و چه

جواب نهایی را زیر سئوال برده است ،لحاظ نشده است.

موادي نباید استخراج شود و اگر استخراج انجام گرفت

محمدي و همکاران ( )2019با بکارگيري الگوریتم رقابت

مقصد ارسال مواد كجاست؟ بنابراین طراحان معدن باید

استعماري ،بهينهسازي همزمان عيارهاي حد و برنامهریزي

عيارهاي حد بهينه را مشخص كنند كه در تعامل با برنامه

توليد را با كمك تئوري لين ارائه كردند .نامبردگان با تعریف

ریزي توليد به برگشت سرمایه مطلوب منجر شود .شکل ()1

تابع هدف بر اساس پارامتر جدید و استفاده از الگوریتم

مؤید این مطلب است كه نظام برداشت كانسنگ از محدودة

رقابت استعماري عيارهاي حد بهينه را براي سالهاي متوالی

نهایی و عيار حد راهبردي ،میبایست همزمان با همدیگر

معدن تخمين زدند .غيرخطی بودن مدل ارائه شده و در نظر

صورت پذیرد.

نگرفتن محدودیت فيزیکی از عمده معایب الگوریتم
پيشنهادي شمرده میشود .برخی از مهمترین تحقيقات معتبر
انجام شده در جدول ( )1نشان داده شده است.
روشهاي ارائه شده بيشتر با هدف بيشينهسازي ارزش
خالص فعلی فرموله شدهاند و حاكی از عدم توجه به تنظيم
دقيق عيار استخراجی در بازههاي زمانی مختلف است .این
تحقيق با استفاده از مدل برنامهریزي خطی ،توالی استخراج
بلوکها را با توجه به كنترل عيارهاي حد استخراجی
مشخص میكند .در واقع مدل پيشنهادي ،عيارهاي

شکل -1مراحل دسترسی به استخراج بهینه

استخراجی در هر دورة زمانی را بر اساس عيار مورد پذیرش
كارخانه مورد تنظيم دقيق قرار میدهد .تنظيم دقيق عيارهاي
حد بهينه در معادن روباز ،موجبات كنترل انباشت مواد
معدنی و باطله را فراهم میكند .از سویی ،اثرات ناشی از
انباشت مواد معدنی و باطله را بسبب محيطزیست كاهش
میدهد .براي حل و اعتبارسنجی مدل به دستآمده ،معدن

از اینرو ،بهينهسازي عيار حد بسيار مهم میباشد چرا كه:
بهينهسازي عيار میتواند در برنامهریزي توليد كوتاه مدتو بلند مدت تأثيرگذار باشد.
بهينهسازي عيار حد براي انتخاب مقاصد ارسال مواد منتجبه بيشينهسازي سود اقتصادي در دسترس است.
-بهينهسازي عيارهاي حد ،كاهش اثرات سوء محيطزیست

سنگ آهن چادرملو به عنوان مورد مطالعاتی مناسب ،در

را به سبب كنترل انباشت مواد معدنی ،باطله و پساب

نظرگرفته شده است.

حاصله ميسر میسازد.

ضرورت بهینه سازی عیارهای حد در برنامهریزی تولید
بلند مدت
عيار حد ،عياري است كه براي جدا كردن دو نوع فعاليت
بکار میرود (ميراحمدي .)1931 ،به عنوان مثال مواد
معدنکاري شوند یا در جاي خود رها شوند؟ مواد به كارخانه
تغليظ برود یا به خاكریز باطله ارسال شوند؟ (تيلور.)1311 ،
به عبارت دیگر عيار حد مقصد مواد ارسالی را تعيين میكند

مدل برنامهریزی خطی پیشنهادی
به منظور تدوین مدل پيشنهادي ،مدل صفر ویك براي
برنامهریزي توليد بلندمدت مبناي محاسبات قرار میگيرد.
چنانچه پيشتر اشاره گردید مدل سنتی صفر و یك با اهداف
بيشينهسازي ارزش خالص فعلی براي برنامهریزي توليد بلند
مدت مورد استفاده قرار میگيرد كه براي كنترل و تنظيم دقيق

عيارهاي حد استخراجی از كارایی باالیی برخوردار نمی-
باشد .مدل پيشنهادي شامل تابع هدفی است كه با توجه به
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كمينهسازي انحراف عيارهاي حد استخراجی ،عيار مطلوب

 :tشاخص مربوط به بازهاي كه برنامهریزي در آن انجام می

مورد پذیرش كارخانه را منتج میشود .همچنين مدل

شود (.)t=1,2,…,T

پيشنهادي شامل محدودیتهایی است كه با توجه به اهداف
عملياتی موجود توسعه داده شده است.

 :Tتعداد كل بازههاي برنامهریزي توليد.
 :nشاخص مربوط به شمارندة هر بلوک (.)n = 1,2,…,N

()1

(U t   ijk )  Qno  bnt
(1  d ) t

 :Nتعداد كل بلوکهاي موجود در مدل ،شامل كانسنگ و
N

T

n

t



Minimize

S.t.
()2
()9
() 1

for all t

N 
t
o t
   n  L   Q  b  0
n n



n 1

T t
 bn  1 for all t
t 1





N o t
t
 Qn  bn  Uo for all t
n1





() 1

N
o t
t
 Qn  bn  Lo for all t
n1

()9

N o
w t
t
 Qn  Qn  bn  U w&o for all t
n1

()9

N o
w t
t
 Qn  Qn  bn  Lw&o for all t
n1

(-1الف)
(-3ب)

Y t
Y  bt    b ry  0 for all t, k
k y r1
t
bt   b ry  0 for all t , k and y
k r 1

باطله.
 :dنرخ تنزیل
 :bntمتغير تصميم صفر و یك (دودویی) كه چنانچه بلوک
nام در پریود  tاستخراج شود برابر یك در نظر گرفته می
شود و در غير این صورت ،برابر صفر است.
 :  nعيار متوسط بلوک nام.

 : U tحد باالي عيار متوسط مواد ارسالی به كارخانة فرآوري
در بازة زمانی.t
t

 : Lحد پایين عيار متوسط مواد ارسالی به كارخانة فرآوري
در بازة زمانی.t
 : Qnoتناژ كانسنگ موجود در بلوک nام.
 : Qnwتناژ باطله موجود در بلوک nام.
 U ot :حداكثر ظرفيت كارخانه فرآوري در بازة زمانی .t
t

 : Loحداقل ظرفيت كارخانه فرآوري در بازة زمانی .t
 : U wt &oحداكثر تناژي از كانسنگ و باطله كه میبایست در
بازة زمانی tاستخراج شود.
 : Ltw&oحداقل تناژي از كانسنگ و باطله كه میبایست در
بازة زمانی tاستخراج شود.

محدودیت ( )2مدل را ملزم میكند كه عيار عنصر موجود

 :kاندیس مربوط به هر بلوک كه در هر بازة زمانی tام براي
استخراج در نظر گرفته میشود.

مشخصشده نباشد .محدودیت ( )9مدل را تحميل میكند
كه هر بلوک فقط یك بار استخراج شود .محدودیتهاي ()1

 :Yتعداد كل بلوکهایی كه بر روي بلوک  kقرار دارند.
 :yاندیس مربوط به  Yبلوكی كه بر روي بلوک  kقرار گرفته

و ( )1اطمينان میدهد كه تناژ كلی كانسنگ فرستاده شده به

اند.

در كانسنگ فرستاده شده به كارخانة فرآوري ،كمتر از حد

كارخانه بایستی در حد مشخصی باشد .محدودیتهاي ()9
و ( )9مدل را مراقبت میكند كه مقدار كلی مواد استخراج

اجرای مدل برنامهریزی تولید پیشنهادی در معدن سنگ

شده اعم از باطله و مواد معدنی با توجه به ظرفيت در
دسترس ماشينآالت در هر بازة زمانی باشد .محدودیتهاي

آهن چادرملو
كانسار آهن چادرملو در استان یزد و در فاصله 110

(-1الف) و (-1ب) قيود زاویه شيب بر اساس یك یا y

كيلومتري شرق -شمال شرق یزد و  91كيلومتري شمال

محدودیت براي هر بلوک در هر بازه زمانی میباشند.

شهرستان بافق و  10كيلومتري شمال معدن چغارت قرار
دارد .شکل ( )2موقعيت معدن چادرملو را نشان میدهد.

كه:
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تامسون ()2011

گاما ()2019

موتاكين ()2019

موسوي ()2019

قلینژاد ()2019

یثربی ()2011

جانسون ()2011

لی ()2012

عطایی ()2019

ستين ()2019

كينگ ()2011

اسد ()2019

عظيمی ()2019

نرهئی ()2011

غالمنژاد ()2001

اصانلو ()2001

عبدالهی ()2012

منابع

این مطالعه

جدول  - 1برخی از مرور ادبیات در تخمین عیارهای حد بهینه در برنامهریزی تولید بلند مدت معادن روباز
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شکل -2موقعیّت کانسار چادرملو

شکل -4نمایی  4بعدی از پیشروی دوم معدن سنگ آهن چادرملو (غالمنژاد و موسوی)2112 ،
جدول  -2مشخصات پیشرویها

مقدار

مشخصات

مقدار

مشخصات

21 × 21 ×12/1

تناژ كانسنگ (ميليون تن)

99/1

تعداد بلوکهاي كانسنگ

1911

تناژ باطله (ميليون تن)

10/2

تعداد بلوکهاي باطله

9100

ميانگين عيار (درصد)

19/2

ابعاد بلوک (متر)
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معدن سنگ آهن چادرملو یکی از معادن سطحی بزرگ ایران

بلوک مزبور ،دورة زمانی اول یا سه سالة عمر معدن است

است كه به روش پلکانی معکوس ،استخراج میشود .براي
معدن مذكور  1پيشروي طراحی شده كه در این مقاله ،مدل

و عدد صفر نشانگر این است كه بلوک مزبور براي استخراج
در هيچ یك از چهار دورة زمانی از عمر معدن براي

ریاضی توسعه داده شده براي اهداف برنامهریزي مطابق شکل

استخراج در نظر گرفته نشدهاست و بهرهبرداري از آن به

( )9در پيشروي دوم اجرا شده است .مشخصات این پيشروي

سالهاي آتی موكول میشود .بنابراین مدل پيشنهادي در

ها در جدول ( )2نشان داده شده است .جهت حل مدل
ریاضی ارائه شده در این مقاله ،دو گام در نظرگرفته شده

این مقاله داراي خصوصيات زیر است:
-تابع هدف به گونهاي تدوین شده است كه تعيين توالی

است:

استخراج بلوکها همزمان با تنظيم دقيق عيارهاي حد
استخراجی صورت گيرد.

گام اول :گام نخست تهيه یك فایل ورودي از مسئله است.

-با توجه به این كه مدل ،انحراف از عيار مورد پذیرش

این فایل توسط نرمافزار  Excelتهيه شد .اطالعات اوليه

كارخانه را كمينه میكند؛ لذا امکان ارسال كانسنگ با كيفيت

شامل :مشخصات شمارنده هر بلوک ،عيار و مقدار تناژ ماده

باالتري را در سالهاي نخست به كارخانه فراهم میكند.

معدنی هر بلوک ،متغيرهاي تصميم مربوط به نوع بلوک و

-مدل به جهت كنترل خوراک عيار ارسالی به كارخانه

محدودیت مورد نظر در مدل پيشنهادي میباشد.

موجبات كاهش اثرات زیستمحيطی را منتج خواهد شد.

گام دوم :حل مدل ،با استفاده از نرمافزار Premium

جدول  -4مشخصات مدل برنامهریزی تولید در معدن

( Solver Platform v11نرمافزار )2012 ،Solver

چادرملو

میباشد .متغيرهاي تصميم ،تابع هدف و محدودیتهاي

مشخصات مدل

تعداد

مورد نظر در محيط نرمافزار تعریف شده است .براي اجرا

تعداد متغيرهاي صفر و یك

13119

تعداد محدودیتهاي ذخيره

1111

و حل مدل ریاضی پيشنهادي از الگوریتم شاخه و برش
استفاده شده است .مشخصات مدل برنامهریزي توليد در

تعداد محدودیتهاي عيار آهن

1

معدن چادرملو در جدول ( )9نشان داده شده است.

تعداد محدودیتهاي تناژ كانسنگ

1

تعداد محدودیتهاي تناژ كل استخراجی

1

نتایج به دستآمده از حل مدل

تعداد محدودیتهاي زاویه شيب

13119

با اجرا و پيادهسازي مدل پيشنهادي در معدن سنگ آهن
چادرملو ،نتایج حاصله شامل عيارهاي حد استخراجی و نيز

تعداد محدودیتهاي صفر و یك

1111

عيار متوسط در هر بازة زمانی مطابق با جدول ( )1نشان
داده شده است .عيارهاي حد راهبردي بدستآمده از مدل
در هر بازة زمانی بطور همزمان با توالی استخراج بلوکهاي
كانسنگ بهينه شده است .همچنين ،به منظور برآورده شدن
محدودیت شيب ،مقطعی از زمانبندي حاصله از مدل
پيشنهادي در شکل ( )1قابل مشاهد است .اعداد نوشته شده
در هر بلوک ،نشاندهندة زمان استخراج آن میباشد؛ به
عنوان مثال عدد  1نمایانگر این است كه زمان استخراج

جدول  - 3عیارهای حد راهبردی در  3بازۀ زمانی

عیار حد استخراجی
بازۀ زمانی
)(gc
19/11
1

عیار متوسط
)(gave
11/01

2

12/01

11/31

9

12/29

11/91

1

92/11

19/11
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شکل -3زمانبندی به دستآمده از مدل پیشنهادی برای استخراج بلوکهای کانسنگ و باطله

نتیجهگیری
لزوم بهينهسازي عيارهاي حد استخراجی در برنامهریزي

و كاهش اثرات سوء از انباشت باطله به سبب پساب توليدي

توليد بلند مدت ،مدیریت صحيح كانسنگ ارسالی به

ميسر خواهد شد.

كارخانه فرآوري بلحاظ كيفيت مطلوب است .در حال
حاضر با توجه به رو به پایان بودن ذخایر پرعيار ،ذخایر

منابع

كم عيارتر مورد توجه قرار گرفتهاند .مواد معدنی كم عيار

 -ابراهیمآبادی ،آ " ،)1473( ، .مدیریت اثرات سوء زیست-

براي ورود به بازار مصرف نياز به عمليات تغليظ و
پرعيارسازي دارند .این عمليات موجبات اثرات سوء
زیستمحيطی را به صورت چشمگير افزایش میدهند.
این مقاله با استفاده از مدل برنامهریزي خطی انحراف
عيارهاي حد استخراجی را از عيار مورد پذیرش كارخانه،

محيطی ناشی از معدنكاري با استفاده از روشهاي تصميمگيري
چند معياره فازي (مطالعه موردي :منطقه معدنی چادرملو)"،
فصلنامه زمينشناسی محيطزیست ،شماره  ،92ص .99
 -میراحمدی ،ح .ر ،.بانگیان تبریزی ،ا .ح " ،)1473( ،.طبقه-

كمينه میكند .به بيان دیگر ،مدل پيشنهادي برنامهاي را ارائه

بندي و تفکيك باطلههاي معدنی در معدن سنگ آهن چادرملو

میكند كه ضمن تعيين توالی استخراج بلوکهاي كانسنگ،
عيارهاي حد استخراجی را با توجه به عيار مورد پذیرش

با هدف كاهش آسيبهاي زیستمحيطی" ،فصلنامه زمينشناسی

كارخانه بهينه میكند .این مهم سبب میشود كه نظام
برداشت كانسنگ از محدودة نهایی و عيارهاي حد راهبردي
همزمان با همدیگر بهينه شوند .همچنين ،انتخاب عيارهاي
حد بهينه سبب كاهش اثرات محيطزیست به دليل كنترل
انباشت مواد معدنی ،باطله و نيز پسابهاي حاصله میشود.
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Absrtact
The basic objective of long-term production planning to takes measures for implementing to extractive cut-off
grades and short-term production planning. Proposed methods show from not mentioning to exact regulation the
extractive cut-off grade at various periods. In long-term production planning optimization, the extractive cut-off
grades necessity is the correct management of the ore sending to plant processing. On the other hand, the optimal

choice of cut-off grades in open pit mines will lead to the control of mineral stockpiles and to prevent
the consequences of mineral wastewater due to environmental issues. In this paper, exhibit linear
programming model in order to sequence of mining blocks estimation from mentioning to control the extractive

cut-off grades. The purpose of the proposed model, minimization the deviation extractive grades in planning
terms. Which this major be careful the case setting the extractive grades in each time period based on an accepted
grade of plant. In order to the validity of result modeling, Chadormalou Iron Mine was chosen as the case study.
The result shows the obtained extractive cut-off grades from proposed model generates the high accuracy of the
average grade of the processing plant in each planning period. Also, all available operational constraints have been
satisfied.
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