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آهن براي استفاده در واحد  بندي معادن سنگ لویتوشناسایی عوامل اثرگذار و ا

 در جنوبآهن  با مطالعه موردي بر روي واحد فرآوري سنگ AHPروش  فرآوري به
 غرب کشور

 
 3فاطمه رناسی ،2سارا فیضی، 1حمید اصفهانی

 مهندسی مواد دکتريـ  گروه پژوهشی آهن و فوالد ارفع 3، 1
 کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن ـ  گروه پژوهشی آهن و فوالد ارفع 2

 
 

 چکیده
هاي فنی و  ثیرپذیري از عوامل گوناگون نظیر مشخصهدلیل تأ آهن به کننده سنگ مینأانتخاب معدن ت

واحدهاي تولیدکننده  يرو پیشترین مسائل موجود  چیدهبه یکی از پی ،باالدستیاقتصادي معدن و عوامل 
هاي  ین شیوهکارآمدترزنجیره تولید آهن و فوالد تبدیل شده است. یکی از کنسانتره در گام نخست 

، هاي چندگانه و مختلفی دارند که سنجهانتخاب معدن  مانندیچیده پهاي  یتوضعگیري براي  متصمی
بر قیمت  ثرؤمدر این پژوهش نخست عوامل فنی و اقتصادي  .باشد یم) AHPتحلیل سلسله مراتبی (یند فرآ

ترین معیارهاي اثرگذار، به  و سپس براساس مهم هتمام شده سنگ در کارخانه فرآوري بررسی شد
پرداخته شده است. نتایج نشان  AHP روش  آهن در ایران به معدن کوچک مقیاس سنگ 10بندي  الویت

هاي حمل و نقل در ایران، عیار میانگین، ذخیره قطعی و نوع کانسنگ  داد که علیرغم باالبودن هزینه
 هاي موجود هستند. بندي گزینهبر اولویت ثرؤممهمترین معیارهاي 

 
 .معدن ،قیمت، عیار ،آهن سنگ ،سلسله مراتبی تحلیل: کلمات کلیدي
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 مقدمه
در این  باشد. می ها پروژهثر در حیات ؤترین عامل م معدنی مهمهاي صنعتی و  مین مواد اولیه طرحأت

گیرند،  عنوان مواد اولیه صنایع مختلف مورد استفاده قرار میبه ین، قیمت محصوالت معدنی که عمدتاًب
عنوان ماده اولیه  آهن به مین خوراك و توجیه اقتصادي واحدهاي تولیدي است. سنگأفاکتور اصلی ت

مین این محصول و أیکی از محصوالت استراتژیک در کشور تبدیل شده است که تصنعت فوالدي، به 
هاي فنی و اقتصادي معدن و عوامل  ثیرپذیري از عوامل گوناگون نظیر مشخصهأدلیل ت قیمت آن به

واحدهاي تولیدکننده کنسانتره تبدیل شده  يرو ترین مسائل موجود پیش باالدستی، به یکی از پییچیده
دستی  ي فرآوري با هدف افزایش عیار آهن و دستیابی به ابعاد مورد استفاده در صنایع پایینواحدهااست. 

 شود. بندي، پرعیار می آهن پس از خردایش و دانه کنند. در این واحدها سنگ فعالیت می
جهت  هاي تولید آهن و فوالد در کشور، انتخاب معدن مناسب بر این اساس و با توجه به توسعه طرح

اي یافته  کننده اهمیت ویژه آهن مورد نیاز واحدهاي فرآوري و یا سایر واحدهاي مصرف سنگ مینأت
در این پژوهش عوامل فنی و اقتصادي اثرگذار بر قیمت تمام شده سنگ در کارخانه فرآوري  لذا است.

یران آهن در ا معدن کوچک مقیاس و متوسط مقیاس سنگ 10کلیدي،  انتخاب معیارهاي با ومطالعه شده 
 یکآهن هماتیت و مگنتیت با ظرفیت تولید  مین خوراك مورد نیاز یک واحد فرآوري سنگأجهت ت

 بنديالزم به ذکر است که احداث واحد خردایش و دانه شوند. اولویت بندي میمیلیون تن کنسانتره در سال 
خرید پروانه  خواهد شد.حمل بندي شده به واحد فرآوري  سنگ دانه سپس وانجام  اولیه در پاي معادن
ترین سناریوهاي  آهن آن از مهم گیري از سنگ آهن و بهره برداري معدن سنگ اکتشاف و یا بهره

 درنظر گرفته شده است. اقع شده،غرب کشور و جنوبکه در  است کننده این محصول روي مصرف پیش
) که یکی از AHP1مراتبی ( از روش تحلیل سلسلههاي مورد نظر،  بندي گزینه به منظور اولویت

گیرنده را قادر  شود. این روش تصمیم باشد استفاده می گیري چندمعیاره می هاي قدرتمند تصمیم تکنیک
 هاي پیچیده و غیرساختاري ارائه دهد. سازد که تعامل میان معیارهاي مختلف را در موقعیت می

 
 روش تحقیق

آهن مورد نیاز واحدهاي  بر قیمت تمام شده سنگثر ؤم اقتصاديعوامل فنی و براساس هدف مطالعه، 
 شناسایی شده و در نمودار اسفنجی کننده اعم از واحدهاي فرآوري، کوره بلند و تولیدکننده آهن مصرف
گذاري  هاي جهانی، قیمت الزم به ذکر است که عوامل دیگري اعم از قیمت است. آورده شده 1شکل 

ها نیز بر قیمت  هاي صادراتی و یا آزادسازي قیمتهاي داخلی مانند افزایش تعرفه گذاري داخلی و سیاست

1  Analytical Hierarchy Process 
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مین خوراك مورد نیاز، در أباشند که با توجه به اهمیت مالکیت معدن جهت ت ثر میؤفروش این محصول م
 هاي تمام شده سنگ معدن تمرکز شده است. بر هزینهگذاري،  هاي مختلف قیمت از بین روشاین مطالعه 

 يثیر هر یک از پارامترهاأبا در نظر گرفتن فرضیات پروژه مذکور و براساس مطالعات انجام شده بر روي ت
تحلیل  عنوان معیار مقایسه معادن انتخاب گردید.پارامتر به یازده، ثیرگذارأت فاکتورهاي، از بین یاد شده

هاي برتر از بین  ) جهت تعیین ترتیب اولویت معیارها و بر این اساس شناسایی گزینهAHPسلسله مراتبی (
 .گرفتهاي فارس، کرمان، یزد، اصفهان و هرمزگان مورد استفاده قرار  آهن استان معدن سنگ 10

آهن هماتیتی و مگنتیتی است در  معدن سنگ 10که شامل  (معادن) ل مطالعههاي قاب مشخصات گزینه
 آورده شده است. 1جدول 

 

 نتایج و بحث

ابتدا درخت ، زوجی بنا نهاده شده هاي یسهمقاکه براساس  AHPمعیاره  گیري چند روش تصمیم در
تشکیل شده ایجاد ها  ینهزسلسله مراتب تصمیم که از سه سطح هدف تصمیم، معیارهاي  مقایسه و گ

آهن واحد فرآوري مورد نظر به شرح  مین سنگأفرآیند انتخاب معدن مناسب جهت ت. ]2و  1[ شود می
 باشد: زیر می
 هاي همجوار ها شامل معادن از استان تعیین گزینهـ 
 ثر بر قیمت تمام شده ماده معدنیؤفاکتورهاي مترین  تعیین معیارهاي مقایسه شامل مهمـ 

 مقایسه زوجی و تعیین اهمیت هر یک از معیارهاـ 

 آهن مورد نیاز واحد فرآوري مین سنگأبندي معادن و تعیین معدن مناسب جهت ت اولویتـ 

 2جدول در آهن انتخاب شده و  ثر بر قیمت تمام شده سنگؤاز بین عوامل ممعیارهاي مقایسه بدین منظور،  
 آورده شده است.

که  طوري آید، به شمار می هاي اصلی توسعه اقتصادي کشورها به امروزه حمل و نقل یکی از شاخص
هاي حمل و نقل داخلی و  ادامه حیات اقتصادي بسیاري از واحدهاي تولیدي منوط به دسترسی به شبکه

هزینه تمام شده دهد که  نشان می نیز آهن در جهان باشد. مقایسه قیمت تمام شده سنگ خارجی می
توان  که دلیل آن را می است بسیار بیشتر از سایر تولیدکنندگان جهانی این محصول آهن در ایران سنگ

کشور  اي و ریلی مل و نقل جادهدر صنعت ح ها زیرساخت ضعفدلیل  ونقل به هاي حمل باال بودن هزینه
ونقل در این  هاي حمل هزینه کاهشها از معادن استان همجوار با هدف  نتخاب گزینهولیکن ا ]3[ دانست

مجهز بودن معادن مورد مطالعه به  ها نزدیک به هم باشد.شده که مقدار این فاکتور درگزینه مطالعه، سبب
کاهش آهن پیش از حمل، سبب  بندي نیز با جدایش بخشی از باطله همراه سنگ تجهیزات خردایش و دانه

 شود. هاي حمل هر تن ماده معدنی می هزینه
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مین مواد اولیه واحد فرآوري، در تأتوان اشاره نمود که  در تشریح اهمیت سایر پارامترها نیز می
اي از لحاظ  آهن آن مزیت ویژه گیري از سنگ برداري و بهره مالکیت معدن در مرحله اکتشاف و یا بهره

سازي و  با توجه به مصرف کنسانتره تولیدي در واحدهاي گندله ن،همچنی ها خواهد داشت. کاهش هزینه
با توجه به  .]4[ باشد اي می آهن ورودي به کارخانه نیز داراي اهمیت ویژه صنعت فوالد، عیار سنگ

در سال،  30به  70مگنتیتی و هماتیتی به نسبت آهن  خانه و نیاز به بیش از دو میلیون تن سنگرظرفیت کا
ذخیره معدن و ظرفیت استخراج سالیانه نیز بایستی جوابگوي نیاز چند سال واحد فرآوري باشد. لذا معادن 

استخراج سالیانه معدن با  ظرفیت با ذخیره باالتر داراي مزیت خواهند بود. الزم به ذکر است که
 باشد. دودي قابل افزایش میگذاري و تجهیز معدن تا ح سرمایه

برداري از معدن، هزینه استخراج که مستقیماً به  در صورت مالکیت و بهرهعالوه بر موارد یاد شده، 
هاي تمام شده سنگ ورودي به واحد فرآوري خواهد  ثیر بسزایی در هزینهأروش استخراج وابسته است، ت

ي بر روي میزان عرضه و قیمت فروش داشت. در غیر این صورت، عرضه و تقاضاي محلی تا حدود
 ثیرگذار خواهد بود.أت

که  ذکر شده و در نتیجه مقایسه زوجی معیارهاي یاد شده توسط نظرات کارشناسی ببر اساس مطال
سه فاکتور عیار میانگین، ذخیره قطعی و نوع  ارائه شده است، 3جدولآن در  نهایی یسه زوجیاماتریس مق

هاي موجود شناسایی شدند که  بندي گزینه کانسنگ به عنوان مهمترین معیارهاي اثرگذار بر اولویت
 قابل مشاهده است. 2شکل هریک از این فاکتورها در  مقادیر وزنی

هاي زوجی معادن مختلف  گانه و مقایسه با توجه به امتیازهاي حاصل براي هر یک از معیارهاي یازده
در گذاري  هاي سرمایه ها محاسبه شده و اولویت طرح ینهگزنسبت به هر یک از معیارها، امتیاز نهایی 

ها بر  ینهگز، براي هر معیار، وزن آل سنتز ایدهروش  وزن نهایی بهمحاسبه . در دیدرگتعیین آل  حالت ایده
گردد و با جمع مقادیر  یمین آنها تقسیم شده و عدد حاصل در وزن معیار مربوطه ضرب تر مهموزن 

حالت  در معادنبندي اولویت . ]5[یابد  یمها، عددي به هر گزینه تخصیص  ینهگزحاصل براي هر یک از 
 آورده شده است. 3شکل  آل در نمودار ایده

آهن مورد  مین سنگأهاي مناسب جهت ت به ترتیب گزینه 3و  9،  6معادن  ،دست آمده نتایج به اساسبر
گذاري و یا خرید سنگ  آیند. مالکیت، سرمایه به شمار می غرب کشور واقع در جنوبنیاز واحد فرآوري 

بندي معادن و اولویت روي متقاضی سنگ در این منطقه خواهد بود. از معادن مذکور بهترین گزینه پیش
قابل   4شکل  در نمودار باشد، می ها براساس معیارها دهنده اهمیت گزینهنمودار حساسیت معیارها که نشان

 مشاهده است.
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 گیري نتیجه

 .باشد کننده توجیه اقتصادي و حیات صنایع مختلف می ترین پارامترهاي تعیین مین مواد اولیه از مهمأت
 اي آهن مورد نیاز واحدهاي فرآوري نیز اهمیت ویژه مین سنگأانتخاب معدن مناسب جهت تبر این اساس 

هاي همجوار محل احداث واحد فرآوري که شرایط  از استان آهن سنگ معدن 10یابد. در این مطالعه  می
ثر بر ؤبررسی عوامل مباشند شناسایی شده و با  مین خوراك ورودي این واحد را دارا میأالزم براي ت

بندي گردیدند. بر این اساس،  هاي مذکور اولویت آهن از معادن مورد نظر، گزینه قیمت تمام شده سنگ
هاي  به عنوان گزینه درصد 53و  59، 54و عیار آهن 3و  16، 55با ذخیره  3و  9، 6به ترتیب معادن 
 .شوند میپیشنهادي تعیین 

 
 تشکر و قدردانی

خاطر  فوالد ارفع به پژوهش مراتب تشکر و قدردانی خود را از گروه پژوهشی آهن ونویسندگان این 
 دارند. اختیار گذاشتن آمار و اطالعات اعالم می حمایت مالی و در

 
 منابع و مراجع

 209-179، 1389، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، "هاي چندمعیاره گیري تصمیم"عطایی،  ]1[

[2] Saaty T, "The Analytic Hierarchy Process", McGraw-Hill, New York, 1981. 
المللی نامه دومین همایش بین ، ویژه"آهن و مالحظات طرف عرضه قیمت سنگ"الدین وهابی،  شمس ]3[

 37-35، 1393آهن ایران،  انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ

 .1374، مرکز انتشارات صنعت فوالد، "هاي آهن سازي کانه گندله"مایر ك، ترجمه رضایی،  ]4[

[5] Saaty T, and J.M. Alexander, "Conflict Resolution - The Analytic Hierarchy 
Process", Praeger, new York, 1989. 
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 .هاي مورد نظر مشخصات گزینه .1جدول 
 ظرفیت استخراج  ذخیره قطعی  عیار میانگین نوع کانسنگ شماره معدن

 100 13 40 هماتیت 1

 غیر فعال 3 45 هماتیت 2

 90 3 6/53 مگنتیت، هماتیت 3

 105 4 47 هماتیت 4

 300 200 60-40 مگنتیت، هماتیت 5

 غیر فعال 55 48-58 مگنتیت، هماتیت 6

 990 6 58 هماتیت 7

 400 4 56 هماتیت 8

 110 16 59 مگنتیت 9

 50 11 62-25 هماتیتمگنتیت،  10
 

 .معیارهاي مقایسه معادن. 2جدول 
 گیريمعیارهاي تصمیم

 برداريخرید پروانه بهره 7 عیار 1

 هزینه عمومی و باالسري 8 ذخیره قطعی معدن 2

 حمل و نقل 9 ظرفیت استخراج سالیانه معدن 3

 عرضه و تقاضاي محلی 10 نوع کانسنگ 4

 هزینه استخراج معدن 11 تجهیز خردایش و سرند 5

   خرید گواهی اکتشاف 6
 

 .گذار بر قیمت سنگمقایسه زوجی بین معیارهاي اثر .3جدول 
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 55/5 8 2/6 9/8 9/5 8 8/6 7/4 3/8 4 1 عیار
 1/4 8/7 6 12/9 6 8 85/5 9/2 8 1   ذخیره قطعی معدن

 14/0 2 15/0 3 2/0 28/0 2/0 13/0 1     ظرفیت استخراج سالیانه معدن
 4 86/6 5/5 5/8 6 7 22/6 1       نوع کانسنگ

 33/0 15/6 5/0 7 1/1 4 1         تجهیز خردایش و سرند
 17/0 4 2/0 6 25/0 1           خرید پروانه اکتشاف

 14/0 4 17/0 9/5 1             خرید پروانه بهره برداري
 13/0 24/0 14/0 1               هزینه عمومی و باالسري

 48/0 5 1                 حمل و نقل
 14/0 1                   عرضه و تقاضاي محلی

 روش استخراج
            1 
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 .آهنثر بر قیمت تمام شده سنگؤعوامل فنی و اقتصادي م .1شکل 

 

 
.شده معیارها نرمالضریب اهمیت  .2شکل   

 قیمت تمام شده

 هزینه سرمایه اي

 تملک

 اکتشاف

 تجهیزات

 هزینه جاري

 پرسنل

 تعمیر و نگهداري

 بهره برداري

 استخراج

 حمل و نقل

 هزینه فرآوري

 هزینه عمومی

 بهره مالکانه

 حقوق دولتی

 مالیات

هزینه بازاریابی و  
 فروش

 عرضه و تقاضا
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 .آلسنتز ایده ي معادن در حالتبندلویتوا .3شکل 

 

 
 .آلبندي معادن براساس سنتز ایدهنمودار حساسیت معیارها و اولویت .4شکل 
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