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سازي برنامه توليد معدن اسفوردي به روش برنامه ريزي خطي عدد صحيحهبهين  
 به منظور کاهش ميزان کلر

 ۲ين اله موسويام ;۱پورانينادر فتح

 fathian@cc.iut.ac.irيار دانشکده مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان، استاد ‐۱
 a.mousavi@modares.ac.ir  دانشگاه تربيت مدرس،ي اقتصادي فنيبررس ‐استخراج معدن رشناسي ارشددانشجوي کا ‐۲

 چکيده
سار به نوع کانه اين کان. استفسفات معدني در کشور  عمده تنها توليد کننده ،در شمال شرقي شهرستان بافقواقع معدن فسفات اسفوردي 

از آنجا که تکنولوژي فعلي . در برخي مناطق کلر جانشين فلوئور شده و به کلروآپاتيت تغيير يافته استکه فلوئوروآپاتيت بوده طور عمده 
 محدوديت حداکثر ،به ميزان ناخالصي کلر موجود در کنسانتره بسيار حساس استنسبت فرآيند تهيه اسيد فسفريک از سنگ معدن فسفات 

گردد، بنابراين ضروري است تا امکان استخراج انتخابي از معدن به منظور کاهش کلر در اعمال مي ppm ۵۰۰ر در مواد اوليه به ميزان مجاز کل
به منظور بهينه سازي برنامه ريزي توليد با هدف کاهش ميزان کلر الزم است مدلي از چگونگي پراکندگي فسفات، . سنگ معدن صورت پذيرد

هاي اساسي آن بدين منظور تخمين سه بعدي زمين آماري کريجينگ با توجه به قابليت. باشدور هم زمان و هم مکان در اختيار آهن به ط کلر و
، پس از تهيه مدل بلوکي.  کلر و آهن در منطقه صورت پذيرفت واريانس تخمين و نااريبي تخمين براي مقادير فسفات،يعني تأمين مقدار کمينه

 و نيز درآمد ناشي از فروش کنسانتره فسفات، مشخص و حد نهايي معدن با هدف بيشينه سازي هاها با لحاظ کردن هزينهي بلوکارزش اقتصاد
ريزي کارگيري برنامهبهينه سازي توليد معدن در دوره هاي کوتاه مدت و ميان مدت از طريق بهدر نهايت . ارزش خالص فعلي تعيين گرديد

-هاي استخراجي و به طور همزمان کاهش ميزان کلر در دورهمختلف از قبيل افزايش عيار فسفات در بلوکخطي عدد صحيح و اعمال شروط 
توان ميزان دهد که بدين شيوه مينتايج نشان مي . گرديدانجام ،هاي الزم جهت استخراج همزمانهاي استخراجي از طريق تعيين تعداد کارگاه

) حالت غير بهينه % ۲۵بهبودي تا بيش از(اي هاي اوليه بهره برداري به ميزان قابل مالحظهسالعيار متوسط را در محصول خروجي معدن در 
 .کاهش داد و محصولي با کيفيت قابل عرضه به صنايع شيميايي توليد نمود

 

 بعدي، زمين آمار، برنامه ريزي عدد صحيح، کريجينگ سهمه ريزي توليد، استخراج انتخابيبرنا: کلمات کليدي

Optimization Of Esfordi Mine Production Plan By Integer Linear 
Programming In Order To Decrease Chlorine Amount 

Dr. N. Fathiyanpour1, A. Mousavi2 

Abstract 
Esfordi Phosphate Mine, the only active Phosphate mine in Iran, is located in the south-eastern of Bafgh city. 
Type of the Deposit is mainly Fluor-apatite but in some zones Chlorine is replaced instead of it and changed to 
Chloral-apatite. The fact that current technology of Phosphoric Acid manufacturing process from Phosphate 
deposits is very sensitive to amount of Chlorine impurities in concentrates, so the maximum allowable 
Chlorine is limited to amount of 500 ppm. Hence it's known to be essential providing the opportunity of 
selective-extraction in order to Chlorine-reduction. Improvement of production plan by the aim of Chlorine 
amount reduction requires having a model of Phosphate, Chlorine and Iron distribution simultaneously. So a 
3D Kriging geostatistics estimation, regarding it's main capabilities involving variance minimum value supply 
estimation and unbiased estimation of Iron, Chlorine and Phosphate amount, has been done in the area 
around. Economic values of blocks including costs and also incomes from Phosphate concentrate marketing 
have been established and ultimate-pit-limit, considering NPV maximization, has been determined, 
eventually. We have supposed improvement of mine production in short and medium periods by the means of 
integer linear planning and considering special conditions such as Phosphate grade increment in blocks under 
extraction and simultaneously Chlorine reduction in extraction periods by determining necessary numbers of  
extraction stopes. Results demonstrate that by using this method we can decrease average grade of mine 
production considerably in early years of exploiting (enhancement up to 25% of non-optimum instance) and 
thus producing an appropriate product to chemical industries. 
 
Keywords: Production planning, Selective-extraction, Geostatistics, Integer linear programming, 3D Kriging 
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 مقدمه ‐۱

دن روباز ا توليد معيزيبرنامه ر. بوده است معدن يزيربرنامه يک چالش هميشگي براي دن،امعاستخراج طراحي و زمانبندي عمليات 
 .دوش نهايي ختم مي شرايط اوليه ذخيره به محدوده کاواک است که از و باطلهيي از ماده معدنيهامراحل استخراج بلوکتوسعه 
، چنان که دشوهايي از ذخيره و باطله در چه دوره زماني معدنکاري  اين است که چه بخشدي برنامه تولريزيلي برنامههدف اص

-از مهمترين مشکالت فرآيند برنامه. دو ش کنترل عيار، به طور همزمان ارضانه ويشي سود بهمانندمختلف  يهاتياهداف و محدود
 ترکيبات ممکن براي  تعدادي ديگر فراوانياز سود، و يستي مد نظر قرار گيرباتعدد عوامل مؤثري است که مي يک سوريزي توليد از 
ريزي خطي برنامه. ]۱[ريزي توليد را دارندامکان استخراج در يک دوره برنامهکه  ،باشدميهاي مختلف يک کانسار استخراج قسمت

ريزي برنامه. تواند بکار گرفته شودرآيند توليد ميريزي و طراحي فهايي است که در مسائل مختلف برنامهاز جمله قويترين تکنيک
-روش برنامه .باشدهاي ممکن مياز ميان مجموعه راه) روش انجام کار(خطي، مدلي رياضي براي جستجو و انتخاب بهترين برنامه 

هاي مستقل مرتبط  متغيراي از اي که به صورت خطي با مجموعهمتغير وابسته) کثر يا حداقل کردنحدا( ريزي خطي با بهينه کردن
شود و با در نظر گرفتن تعدادي محدوديت خطي تشکيل يافته از متغيرهاي مستقل، درقالب تابع هدف، ابزار توانمندي در زمينه مي

 .]۲[رود ميبهينه سازي توليد به شمار
شود، کانه عمدتاً از نوع د کننده فسفات در کشور شناخته ميکه بعنوان مهمترين معدن تولي اسفوردي در معدن فسفات

از آنجا که يکي از مصارف . فلوئوروآپاتيت بوده وليکن در برخي مناطق کلر جانشين فلوئور شده و به کلروآپاتيت تغيير يافته است
در  کلر عمده کنسانتره فسفات در صنايع شيميايي و به طور خاص تهيه اسيد فسفريک است و اين فرآيند به ميزان ناخالصي

، لذا کنترل عيار کلر در کنسانتره  )ppm ۵۰۰ حداکثر مقدار مجاز کلر در محصول کنسانتره کمتر از(ره بسيارحساس است کنسانت
هاي مهم در طرح استخراج انتخابي يکي از چالشحاصل ازکانسنگ معدن و بلوک بندي سه بعدي توزيع کلر و فسفات جهت تهيه 

سک سرمايه گذاري، الزم است  به سبب اثرات نامطلوب خطاي تخمين در افزايش ري.]۳[آيدحساب مي بهره برداري اين معدن به
روش تخمين زمين آمار که در آن  .ترين روش تخمين ذخيره که بتواند حداقل خطاي تخمين را تضمين کند، بکار گرفته شوددقيق
کند، توزيع  حداقل خطاي تخمين را فراهم ميکهشود، روش قدرتمندي است که عالوه بر آنگي فضايي مقادير در نظر گرفته ميبست
تخمين زمين آماري سه بعدي فسفات و کلر در معدن اسفوردي به دليل قابليت . ]۴[دهدي خطاهاي تخمين را نيز بدست ميآمار

- ميينگر خطي نااريب دانست، انجامزمين آمار و کريجينگ که يک روش تخمين زمين آماري است که مي توان آنرا بهترين تخم
 .پذيرد

هاي موجود تبوسيله باطله با توجه به محدوديطرح استخراج انتخابي به منظور کاهش مقدار رقيق شدگي ماده معدني با ارزش 
تخمين معقول ميانگين ريزي بهينه توليد در سايه که در اين راستا برنامه گيردرهاي حساس استخراج مدنظر قرار ميمعدن و پارامت
هاي استخراجي فعال با توجه به موقعيت هاي ارسالي و توصيف کارگاههاي عيار محمولهنسار، مشخص بودن نوسانهاي کاعيار قطعه

با دستيابي به بلوک بندي سه بعدي توزيع فسفات و کلردر محدوده پيت استخراجي معدن اسفوردي، طرح  .شود محقق ميآنها
 .گيرده روش برنامه ريزي خطي انجام ميباستخراج انتخابي و بهينه سازي برنامه توليد معدن 

 قينه تحقيشيپ ‐۲
 توليد يک روش ساده که براي ايجاد يک برنامه زمانبندي.  شده استدادن مسائل زمانبندي انجامهاي مختلفي براي نشان تالش

 در هر  اما،لي مقبول استروش ساده و به طور ک ني ااگر چه. ]۵[با استفاده از گرافيک متقابل است، روش سعي و خطا وجود دارد
ها به طور عملي بازنگري شدند ، اغلب آنبنابراين.  زمان کوتاه رسيدگي و آناليز کردها را در يکصورت ممکن نيست که همه ترکيب

براي مسائل زمانبندي توليد براي ) O.R(در اين خصوص تکنيک تحقيق در عمليات . ا شرايط يک زمانبندي مطابقت کنندتا ب
ريزي براي زمانبندي توليد معادن روباز، برنامه O.Rهاي مختلف از بين تکنيک.  استخراجي به کار برده شديها سکانسانتخاب
ها اين است يک محدوديت اصلي استفاده از اين تکنيک. ، توجه تعداد زيادي از مهندسين معدن را به خود جلب کرده استخطي
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 بندي ممکن است به يک  شرايط اولويتدن روباز مخصوصاًاپيچيدگي استخراج مع. ]۶[ها کم باشدبايست تعداد محدوديتکه مي
هاي تحقيق در عمليات است که براي جمع برنامه ريزي هدف يکي ديگر از تکنيک. ريزي خطي خيلي بزرگ منتهي شودمدل برنامه

ريزي ه ريزي عدد صحيح نيز براي برنامهاماز برن. ]۷[ زمانبندي توليد گسترش يافته استهدف چند منظوره در آوري معيارهاي
يک . شوددن روباز استفاده ميا، اين تکنيک کمتر در زمانبندي معن روشيوجه به پيچيدگي الگوريتم اتبا  .وليد استفاده شده استت

زمان حل . ارد د۱ و يا ۰ است که در آن هر متغير فقط ارزش ۰‐۱دد صحيح ريزي عدد صحيح برنامه ريزي عشاخه از مدل برنامه
حقيق در عمليات هاي تتکنيک .]۸[کند با افزايش تعداد متغيرها به طور نمايي افزايش پيدا مي۰‐۱ح ريزي عدد صحيمدل برنامه

هاي استخراج مختلف نشان شوند تا مسئله زمانبندي را در وجود محدوديت توليد کوتاه مدت به کار برده ميريزياغلب براي برنامه
لند مدت معدن را بر مبناي هاي زمانبندي بهينه در زمانبندي توليد باند تا الگوريتم محققان مختلفي تالش کردهقباًمتعا. دهند
هر تالش براي ايجاد زمانبندي  .]۱۰[ گسترش دهندفهوم وزن دهي موقعيت درخواست شدهو م، تئوري گراف ]۹[ريزي پويابرنامه

ن ي غلبه بر ايدر تالش برا .نياز داردها  از گزينه تعداد زيادي در موردبه يک تحقيق جامعريزي پويا  از برنامهتوليد با استفاده
ن کار هر چند ي ايبرا.  صورت گرفته استيها در مدل بلوکندازه مسئله با متراکم کردن بلوک کاهش اي براييهامشکل، کوشش

ره را ي، نسبت کانه موجود و غار، وزن مخصوصير عيبلوک نظ مختلف يبزرگ در نظر گرفته و پارامترهاک بلوک ي در در ،بلوک را
 شده با يزيرباشد اما مدل برنامهير ميپذ کار در عمل امکاننياگر چه ا. دهندي بزرگ نسبت ميها به بلوکي آماريها روشتوسط

 را با دقت حل يزيرمسئله برنامهک يتوان ين علت نميدهند و به همي را بد نشان ميت مدلسازي بزرگ واقعيهااستفاده از بلوک
 .]۱۱[نمود
  در کانسار اسفورديرهين ذخي و تخم تخمين سه بعدي فسفات،بلوک بندي ‐۳

با توجه به شرايط استخراج، شكل .  تعيين شودهابراي تخمين نهايي فسفات و كلر در محدوده فضاي تخمين بايد ابعاد بهينه بلوك
در عين حال مقدار کمينه واريانس هاي استخراجي و طراحي پيت معدن ومعدني، محدوديتتگي سه بعدي ماده ماده معدني، پيوس

تخمين زمين آماري سه بعدي استفاده شده  . متر انتخاب شده است۲۵*۲۵*۵برابر هاي مورد تخمين  ابعاد مناسب بلوک،تخمين
باشد، کريجينگ معمولي راي کل منطقه در دست نميکانسار ببراي فسفات کانسار اسفوردي، از آنجا که ميانگين تقريبي از توده 

 عمليات تخمين کريجينگ معمولي بلوکي روي مقادير تبديل يافته فسفات در محدوده Datamine نرم افزاربا استفاده از . است
ر يوگرام غيانگر واري نما۱ شکل .فضاي تخمين با در نظر گرفتن جهات حداکثر و حداقل و نسبت ناهمسانگردي صورت گرفته است

همسانگردي در هاي امتدادهاي اصلي بيضوي ناگراممنطبق بر واريوگرام لهاي واريون مشخصات مديهمچن. باشدي فسفات ميجهت
 . آورده شده است۱جدول 

 
 واريو گرام غير جهتي فسفات ‐۱شکل

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 ماه  آبان9-7دانشگاه تهران  87- دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

 

 ٤

  همسانگردي مشخصات مدلهاي واريو گرام منطبق بر واريو گرامهاي امتدادهاي اصلي بيضوي نا‐۱جدول

امتداد تغيير  نوع مدل امتداد شيب تلرانس اثر قطعه اي شعاع تاثير سقف
 پذيري

 حداکثر کروي 85.67 4.6 15 0.04 194.38 0.949

 مياني کروي 133.76 88.1 15 0.259 88.78 0.889

 حداقل کروي 135.9 85.81 15 0.249 77.98 0.869

با تغيير عيار حد معدن و محاسبه .  سانتي متر مکعب در نظر گرفته شده است گرم بر۰۸/۳متوسط وزن مخصوص ماده معدني 
 ۱۶۳۵ تا ۱۷۴۵با توجه به طرح استخراج، ميزان کانسنگ معدن از افق . آيد تناژ به دست مي–ذخيره معدن منحني عيار حد 

 ميليون تن ۱۹ درصد فسفات، حدود ۶ميزان دخيره با عيار حد .  آورده شده است۲محاسبه گرديده است که نتايج حاصله در شکل
 . درصد فسفات، حاصل گرديد۸۸/۱۳با متوسط عيار 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

  تناژ فسفات– منحني عيار حد ‐۲شکل 

 ي مدل بلوکي اقتصاديپارامترها ‐۴
عالوه بر اطالعات اقتصادي اطالعات فني ديگري از . باشد مينيازمند اطالعات اقتصادي دقيق ،تهيه مدل بلوکي اقتصادي مناسب

 است ۱۳۸۵مورد استفاده قرار گرفته است مربوط به سال ن پژوهش پارامترهايي که در اي. نيز الزم استره ي و غجمله بازيابي، ترقيق
 . آورده شده است۲که در جدول 

  پارامترهاي اقتصادي مدل بلوکي‐۲جدول
 مقدار امترپار مقدار پارامتر

 R/tc 16250  فروشينه هايهز R/tc 325000 مت فروشيق
 %5  هر پلهينه به ازايدرصد اضافه هز R/t 12500 ي باطله بردارنهيهز

 %60 ي کارخانه فراوريابيباز R/t 14500  استخراجنهيهز
 %10 قيترق R/t 25000 ينه فراوريهز
 t 360000 انه معدنيد ساليتول %90  استخراجيابيباز
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  معدن روبازييم نهايحر ‐۵
 کانسار در نرم افزار ي اقتصاديه مدل بلوکيته. از استي از کانسار ني اقتصاديک مدل بلوکينه به ي کاواک بهيين مرز نهايي تعيبرا

NPVs+MFOه شده در نرم افزار ي تهيمدل بلوک.  انجام شده استDatamineزار  وارد نرم اف، کانساري به عنوان مدل مبنا
NPVs+MFOاطالعات مربوط به  به همراه هر بلوک متر است که۲۵*۲۵*۵ با ابعاد يي هاي کانسار شامل بلوکيمدل بلوک. دي گرد 

نرم افزار . . رنده و مختصات هر بلوک آورده شده استي، نوع سنگ در برگ، وزن مخصوصار فسفات، کلر و آهنيع نيتخم
NPVs+MFO که از محصوالت شرکت Earthwork،قادر است کاواک نهايي لرچ و گروسمن  است )LG (  يک معدن روباز را بر
 ۵۰زان يواره معدن به ميب دي از جمله شي مالحظات فنيبا در نظر گرفتن  برخ. اي از اطالعات فني و اقتصادي بيابداساس مجموعه
 تن ماده معدني ٧٢٨٩٩٧٠اواک شاملاين کدهد که نتايج حاصل نشان مي . به دست آمده استينه معدن اسفورديدرجه کاواک به

 . آورده شده است۳ مرز نهايي بهينه در شکل. است
 ريزي توليداي برنامههمحدوديت ‐۶

-از مهمترين مشکالت فرآيند برنامه .هاي مختلف روبرو بوده استهاي متعددي در زمينهريزي معدن همواره با چالشفرايند برنامه
ديگر زيادي تعداد ترکيبات ممکن براي  يسو و از دبايستي مد نظر قرار گيروامل مؤثري است که مييک سوتعدد عريزي توليد از 

-عالوه بر محدوديت. ريزي توليد را دارندامکان استخراج در يک دوره برنامهکه  ،باشدميهاي مختلف يک کانسار راج قسمتاستخ
وري، هندسه معدن و عيار کنسانتره اشاره آتوان به ظرفيت استخراج و فريروباز وجود دارد و از آن جمله مهايي که در اکثر معادن 

از آنجا که تکنولوژي فعلي فرآيند تهيه اسيد فسفريک از . نمود، معدن فسفات اسفوردي با محدوديت خاص ديگري روبرو است
 محدوديت حداکثر مجاز کلر در سنگ معدن فسفات به ميزان ناخالصي کلر موجود در کنسانتره بسيار حساس و آسيب پذير است

ها طرح و نيز افزايش عيار فسفات در بلوکگردد، به منظور در نظر گرفتن محدوديت فوق  اعمال ميppm ۵۰۰مواد اوليه به ميزان 
ر نظر قادر به د  NPVs+MFO همانند نرم افزار ي نرم افزاريهااز آنجا که اکثر بسته. ه گرديده استئاستخراج انتخابي فسفات ارا

 . انجام گرفته است۱ و ۰ ريزي خطي عدد صحيح توليد با استفاده از روش برنامهريزي برنامه،ستنديت فوق نيگرفتن محدود
 

 
 ي معدن فسفات اسفوردييمحدوده نها ‐۳شکل

 
 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 ماه  آبان9-7دانشگاه تهران  87- دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

 

 ٦

 

 
  معدن نهایی جنوبی از محدوده –  شمالی۱۰۹۳۱,۰۰ از محدوده نهایی معدن                                             مقطع ۱۶۸۰افق 

 
۲۲۰۱۰,۰۰مقطع    از محدوده نهایی معدن۱۷۰۵افق  غربی  از محدوده نهایی معدن                                  –رقی ش  

 ي فسفات اسفورد معدنييها و مقاطع محدوده نها از افقيي نما‐۴شکل 

 
  معدن فسفات اسفوردينهي بهبرنامه ريزي توليد ‐۷

تابع هدف مدل با رويکرد افزايش عيار فسفات، رعايت حداكثر . ارائه گرديدتوليد معدن اسفوردي، مدلي خطي ريزي براي انجام برنامه
مجاز كلر، تأمين خوراك مورد نياز كارخانه و حداقل سازي هزينه حمل و نقل به روش بهينه سازي خطي باينري عدد صحيح تهيه 

 .شد
 ي پيت روبازيهاي ماده معدني در محدوده نهازي عدد صحيح استخراج انتخابي بلوکريفرموالسيون برنامه

 : تابع هدف

bibi
cl
permit

cl
bi

Nb

i
pileorebi

op
goc

op
bi xElevGgppGgZMax ]..)(()([: 4

2
3

1
2

52
..

52
1 µµµµ −−−−−−= ∑

=
− 

 :كه در آن

bi : انديس موقعيت بلوك كانسنگiام  
Nb :جهاي كانسنگ با قابليت كانديدا شدن جهت استخراتعداد كل بلوك 

bip : بلوك ) سه بعدي(موقعيت مكانيi  
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 ٧

pileorep  دپوي كانسنگ) سه بعدي(موقعيت مكاني : −
52

..
op
gocG :عيار حد اقتصادي مرز كانسنگ و باطله 

cl
permitG :حداكثر عيار كلر مجاز در كانسنگ تركيبي 

bix :متغير باينري عدد صحيح انتخابي در مدل برنامه ريزي عدد صحيح 
 :هامحدوديت

.&1&0

.1 52
..

1

52

1

IntxxxNbx

Gxg
n

nx

bibibibi

op
goc

Nb

i
bi

op
bi

Nb

i
bi

=≤≥⇒∈∀

≥

=

∑

∑

=

=

 

n =تعداد بلوكهاي الزم جهت تأمين خوراك كارخانه در پريود مربوطه 
 وبازفرموالسيون استخراج انتخابي بلوکهاي باطله جهت آزادسازي بلوکهاي کانسنگ در محدوده نهائي پيت ر

 : تابع هدف

bibi

Nwb

i
pilewastebibi xElevppFactprefZMax )..(*.[: 3

1
21 µµµ −−−= ∑

=
− 

 كه در آن
Nwb:تعداد بلوك هاي باطله مستعد جهت باطله برداري  

biFactpref   امiفاكتور اولويت باطله برداري بلوك باطله : .

pilewastep  دپوي باطله) سه بعدي(موقعيت مكاني : −

bip: بلوك باطله ) سه بعدي( موقعيت مكانيiام  
 :هامحدوديت

.&1&0
1

IntxxxNwbx

nx

bibibibi

w

Nwb

i
bi

=≤≥⇒∈∀

=∑
= 

wn =  ۲/۱(تعداد بلوكهاي باطله الزم جهت باطله برداري و رسيدن به نسبت باطله برداري كلي معدن SR= ( 
ريزي استخراج انتخابي معدن فسفات اسفوردي  ماده معدني و باطله، برنامههاي الگرانژ به مدل خطي انتخاب بلوکبا افزودن ضرايب

 سه ماهه با مشخص بودن ميانگين عيار يهادوره متري، به صورت ۱۶۳۵ تا افق ۱۷۴۵با توجه به توپوگرافي فعلي معدن از افق 
 ماهه معدني در اين برنامه مشخص شده است، تخمين ميانگين عيار فسفر و کلر برداشت سه.  ، تهيه گرديد دورهفسفات و کلر در هر

توان به خوراکي با کيفيت قابل قبول براي کارخانه شوند مياشت ميهايي که در هر دوره بردا انتخاب سيستم مناسب ترکيب بلوکب
 .فرآوري دست يافت

 
 نتايج ‐۸
استخراجي موجود و در عين حال مقدار کمينه هاي وجه به طراحي پيت معدن و محدوديتهاي استخراجي با ت ابعاد بهينه بلوک‐

 . متر در نظر گرفته شد۲۵*۲۵*۵واريانس تخمين 
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 از تخمين کريجينگ معمولي جهت تخمين سه بعدي مقادير فسفات در محدوده معدن استفاده گرديد و نتايج حاصل براي حفظ ‐
مقدارميانگين واريانس  .هاي خام باز گردانده شدهفاده از روش کالرک به مقياس دادشرط حداقل بودن واريانس تخمين با است

 . حاصل شد۱۰۱/۰تخمين براي ابعاد بلوک استخراجي، 
 ۱۹ درصد فسفات، حدود ۶ تن بر متر مکعب براي ماده معدني، با عيار حد ۰۸/۳ ميزان ذخيره معدن با احتساب وزن مخصوص ‐

 .شد درصد فسفات تخمين زده ۸۸/۱۳ميليون تن با ميانگين عيار 
نتايج .  و بر اساس پارامترهاي اقتصادي کاواک بهينه معدن اسفوردي به دست آمده استNPVs+MFOبا استفاده از نرم افزار  ‐

 .  تن ماده معدني  است٧٢٨٩٩٧٠حاصل نشان مي دهد که اين کاواک شامل 
براي اين منظور .  براي کانه و باطله انجام گرفت برنامه ريزي توليد معدن با استفاده از تکنيک برنامه ريزي خطي به صورت جداگانه‐

عنوان هدف در نظر گرفته شد و ميزان ه حداقل نمودن انحراف متوسط عيارهاي کانه استخراجي از مقادير عيار از پيش تعيين شده ب
هاي هندسي ت وتناژ مد نظر در طراحي، محدوديکلر موجود در کانه استخراجي، ظرفيت تجهيزات معدني و کارخانه فرآوري

 .هاي ايمني و حداقل مسافت حمل ماده معدني بهينه گرديدندخراج به خصوص رعايت حد مجاز  پلهاست
اي چهل ساله تهيه گرديد ي افق مورد نظر در طراحي به صورت برنامه متر،  يعن۱۶۳۵ برنامه ريزي استخراج انتخابي معدن تا افق ‐

توپوگرافي و کنتوري محدوده  هاينقشه . معدني و باطله در دوره زماني سه ماهه ارائه شدو براي هر سال نيز برنامه استخراج ماده
 . معدن نيز پس از هر دوره برداشت براي بررسي چگونگي پيشرفت عمليات استخراج ارائه شد

وليه بهره برداري به هاي اتوان ميزان عيار متوسط را در محصول خروجي معدن در سالدهد که بدين شيوه مينتايج نشان مي ‐
کاهش داد و محصولي با کيفيت قابل عرضه به صنايع شيميايي ) حالت غير بهينه % ۲۵بهبودي تا بيش از(اي ميزان قابل مالحظه

 .توليد نمود
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