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 چکیده

های استخراج، ظرفیت تولید یکی از عوامل مهم سودآوری پروژه است. انتخاب و تعیین اندازه کارگاه

گیرد. بر اساس میزان ظرفیت تولید صورت می آالت معدن، کارخانه فرآوری و تعداد نیروی انسانیماشین

کند. هرچه ظرفیت تولید بزرگتر باشد، میزان ظرفیت تولید، شرایط اقتصادی پروژه را به شدت کنترل می

های عملیاتی و طول عمر معدن کوتاه گذاری و همچنین میزان درآمد بیشتر شده اما هزینههزینه سرمایه

تولید معدن در مقایسه با میزان ذخیره خیلی زیاد باشد، دوره زمان خواهد شد و بالعکس. اگر ظرفیت 

گذاری اولیه خیلی کوتاه خواهد بود. همچنین فرصت کافی برای برداری معدن برای بازگشت سرمایهبهره

نظر در پروژه قبل از اتمام ذخیره وجود ندارد. عالوه بر این ظرفیت تولید بسیار زیاد تصحیح و یا تجدید 

گذاری زیادی است های منطقه مناسب نباشد، مستلزم میزان سرمایهیژه در شرایطی که زیر ساختبه و

که ممکن است در توان صاحب سرمایه نباشد. اگر ظرفیت تولید در مقایسه با تناژ ذخیره خیلی کوچک 

های اولیه گذاری و نیز سودآوری الزم در سالباشد، سود پروژه بسیار کم بوده و امکان پوشش سرمایه

 کمتر وجود دارد.

 ریزی ظرفیت، ظرفیت تولید، نرخ تولید بهینهبرنامهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1

 معدنکاری، صنعت جمله مختلف از صنایع در تولیدی عملیات انجام در اساسی و اولیه هایگام از یکی تولید سیستم طراحی

 خروجی، نوع و میزان مواد، روی بر شده انجام فرآیندهای سیستم، به ورودی مواد نوع و میزان سیستم، طراحی باشد. درمی

 انجام گذاریسرمایه شود. عمدهمی مشخص قبیل این از مواردی و در سیستم شده گرفته کار به هایدستگاه ظرفیت و نوع

 انجام و تعیین در اصلی مبنای تولید، شوند. سیستممی تعهد و تعیین سیستم طراحی در مرحله ها،دستگاه برروی شده

 سیستم های طراحیبخش ترینمهم از یکی ظرفیت تولید طراحی تردید، باشد. بدونمی نیز تولید حین عملیاتی هایهزینه

 و کیفیت آینده، برای شده بینیتقاضای پیش میزان دسترس، در سرمایه میزان قبیل از مختلفی عوامل تأثیر تحت که است

 .(1931)صیادی و همکاران، دارد  قرار ... و کانسار در موجود معدنی مواد کمیت

 عوامل موثر بر تولید ساالنه معدن -2

 :(1931)صیادی و همکاران،  شوندعوامل موثر در تعیین ظرفیت معدن به دو دسته تقسیم می

ذخیره و شکل آن، توان میزان باشد که از جمله این عوامل میعوامل طبیعی: این عوامل ناشی از خصوصیات کانسار می -الف

 آرایی و ... را نام برد.دهی، گازدهی، شرایط مکانیک سنگی، قابلیت کانهامکانات استخراجی کانسار، عمق، میزان عیار، آب

توان عوامل غیر طبیعی: این عوامل ناشی از وضعیت اقتصادی تولید و فروش ماده معدنی هستند که از جمله این عوامل می -ب

های حمل و نقل، ماده معدنی و به عبارت دیگر قیمت ماده معدنی، موقعیت جغرافیایی معدن، وجود راه میزان تقاضا برای

 امکانات تامین کارگر، آب، برق، نزدیکی به محل مسکونی و ... را نام برد.

 های برآورد ظرفیت تولید ساالنه معدنروش -3

 سریتعیین ظرفیت بر اساس نقطه سربه -3-1

شود. مرز بین سود و زیان است، تعیین می دهندهنشانسری که ی سربهیین ظرفیت تولید، نقطهدر صنایع مختلف برای تع

. (1931)صیادی و همکاران، های عملیاتی باهم برابرندای است که درآمدها و هزینهسری میزان تولید به اندازهی سربهدر نقطه

 شده است. سری نشان دادهای از روش تعیین نقطه سربه، نمونه1در شکل 

 
 (1331)عطایی،  یسرتعیین ظرفیت تولید بر اساس نقطه سربه :1 شکل
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ها مستقل از ظرفیت تولیداند و با افزایش و کاهش تولید ای از ظرفیتاند که در دامنههاییهزینههای ثابت در این حالت هزینه

ی بهره و ... اشاره کرد. و های سربار، حقوق کارمندان اداری، هزینهتوان به هزینها میهی این هزینهمانند ازجملهثابت باقی می

طور مستقیم به میزان ی مواد اولیه، دستمزد کارگران مستقیم تولید و ... هستند که بههایی مانند هزینههای متغیر هزینههزینه

کنند. برای تعیین ظرفیت معدن بر این اساس، ش یا افزایش پیدا میتولید بستگی دارند و با کاهش یا افزایش ظرفیت تولید، کاه

های ثابت شود. ظرفیت تولیدی که در آن جمع هزینههای ثابت، متغیر و درآمد برآورد میهای تولید مختلف هزینهبه ازای ظرفیت

ظرفیت مبنا در نظر گرفته  عنوانبه، ها(و متغیر با درآمدها برابر باشد )محل برخورد منحنی درآمدها و منحنی مجموع هزینه

شود. با افزایش ظرفیت تولید از ظرفیت مبنا، عملیات سودآور و با کمتر شدن ظرفیت تولید از این ظرفیت مبنا، عملیات ضرر می

 به دنبال خواهد داشت.

تولیدی بایستی سعی کنند تر خواهد بود. لذا واحدهای سر تولید پایینتر، نقطه سربههای ثابت طرح پایینهرچه هزینه

 .(1931)عطایی،  های ثابت تولید خود را پایین نگه دارندالمقدور هزینهحتی

 تعیین ظرفیت بر اساس کمینه کردن هزینه مربوط به هر تن ماده معدنی -3-2

 معموالا رفیت، بر ظ مؤثرو  محدودکنندهدیگر و شرایط طبیعی ها به همی با توجه به تعدد متغیرها و وابستگی آنمعدنکاردر 

 گیرد.قرار می موردتوجهی معدنی تن مادهی تولید یکسری فقط هزینهی سربهی استفاده از روش نقطهجابه

 یابد، برخی ازها از جمله استهالک سرمایه افزایش میای از هزینهشود با افزایش تولید پارهمالحظه می 2 گونه که در شکلهمان

ها مثل هزینه استخراج ثابت ای از هزینهاداری کاهش و عده کارکنانهای نظارت و ها ازجمله هزینه باربری در چاه یا هزینههزینه

دست خواهد آمد که نشان های ترسیم شده یک منحنی بههای مختلف و یا به عبارت دیگر جمع منحنیمانند. از مجموع هزینهمی

 (.1931)عطایی،  هترین ظرفیت معدن آن است که کمترین هزینه تولید را به دنبال داشته باشددهنده هزینه کلی است. ب
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 (1331)عطایی،  : تعیین ظرفیت بر اساس کمینه کردن هزینه2 شکل

 تعیین ظرفیت بر اساس بیشینه کردن ارزش خالص  -3-3

استوار است. در این حالت عالوه بر درآمد و  1سازی ارزش خالص فعلین، بر بهینههای جدید معادها و طراحیاساس اکثر ارزیابی

 2ها برآورد و جدول جریان نقدینگیهای مختلف، درآمد و هزینهگیرد. به ازای ظرفیتها، ارزش زمانی پول مورد توجه قرار میهزینه

 (.1931)عطایی، شود عنوان ظرفیت تولید در نظر گرفته میشود. ظرفیتی که دارای بیشترین ارزش خالص فعلی باشد، به تشکیل می

                                                           
1 NPV (Net Present Value) 
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 قانون تجربی تیلور -3-4

چهارم تناژ ذخیره و نرخ شه و تولید این معادن مشاهده کرد که طول عمر معدن با ری تیلور با بررسی میزان ذخیره 

ی زیر را برای تعیین نرخ تولید سالیانه )تن در سال(، نرخ تولید روزانه چهارم ذخیره متناسب است. وی رابطهتولید با توان سه

 :(Taylor, 1986) روز کار در سال( 951)تن در روز( و طول عمر معدن )سال( ارائه کرده است )ذخیره بر حسب تن و با فرض 

 نرخ تولید ساالنه  5= (1)

 نرخ تولید روزانه  =  (2)

 طول عمر معدن  = (9)

 و همکاران 3قانون تجربی موشر -3-5

 اند:آوری شده از معادن مختلف، رابطه زیر را ارائه کردههای جمعموشر و همکارانش بر اساس داده

(4) 
 

 .استظرفیت تولید ساالنه به تن  ذخیره کانسار به تن و  که در این رابطه 

 4روش زویاگین -3-6

 ی هر تن محصول در معادن زیرزمینی زغال پیشنهاد کردی زیر را برای هزینهزویاگین، روش تیلور را توسعه داد. او رابطه

(Arioglu, 1998) : 

(5) 
 

c1که در این رابطه 
c2گذاری، های سرمایههزینه 

c3های عملیاتی )ساالنه(، هزینه 
c4های باالسری و هزینه 

 

بهه کارها بستگی شناسی و میزان تمرکز عملیات در جدر عملیات بوده که همگی به شرایط زمین ریتأخهای ناشی از هزینه

 باشند.هزار تن می برحسببه ترتیب میزان ذخیره و تولید ساالنه  و  دارند. 

                                                                                                                                                                                     
2 Cash flow 

3 Mosher 

4 Zwiagin 
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حداقل شدن هزینه هر تن محصول باید از تابع هزینه نسبت به تولید  منظوربهبرای به دست آوردن میزان تولید ساالنه 

 اد:ساالنه مشتق و آن را مساوی صفر قرار د

(6) 
 

 بهینه برابر است با: یلذا تولید ساالنه

(7) 

 

 به شرایط ژئومکانیکی بستگی دارد. ضریب 

 روش تاتمن  -3-7

ای باریک و پرشیب بر اساس نرخ کانسار، برای تعیین نرخ تولید معادن زیرزمینی در کانسارهای رگه 61تاتمن با بررسی 

 :(Tatman, 2003) جربی زیر را ارائه کردی تپیشروی عمودی ساالنه رابطه

(8) Rate multiplier = Rate factor   نرخ تولید ساالنه 

ضریبی تجربی است که با توجه به ضخامت  Rate multiplier، تناژ تولید در هر متر عمودی و Rate factorدر این رابطه 

 شود.رگه و ریسک طرح معدن تعیین می

 و همکارانروش صیادی  -3-8

روی و طال( در سطح جهانی تهیه و رابطه  -صیادی و همکاران یک پایگاه داده در خصوص معادن فلزی )آهن، مس، سرب

از تناژ  یرخطیغدهد که نرخ تولید تابعی نشان می اخذشدهرا بررسی نمودند. نتایج  استخراجقابلبین نرخ تولید و ذخیره 

 :(1987)صیادی و همکاران،  کندتغییر می 74/1 – 57/1ان برای مواد معدنی مختلف در دامنه بوده و این تو ذخیره 

 نرخ تولید ساالنه در معادن آهن  = (3)

 نرخ تولید ساالنه در معادن مس  =  (11)

 نرخ تولید ساالنه در معادن سرب و روی   =   (11)

 نرخ تولید ساالنه در معادن طال  =  (12)

 عبدالصبور ایحاشیه تحلیل مدل -3-3

 از گیریبهره با و داده توسعه ایحاشیه تحلیل مبنای بر را مدلی معدن، یبهینه تولید نرخ یافتن برای( 4211)  5عبدالصبور

 کرده بررسی بهینه تولید نرخ تعیین بر را مالی و عوامل اقتصادی کانسار، فیزیکی خصوصیات نظیر عواملی تأثیر سازیمدل این

 برابر ایحاشیه درآمدهای حال ارزش با ایهای حاشیههزینه حال ارزش آن، در است که بهینه تولیدی نرخ مدل این در. است

                                                           
5 Abdel Sabour 
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 با ایو سرمایه عملیاتی هایهزینه هاآن در که (،1334) 6کم معادالت از هزینه تخمین به مربوط هایسازیمدل در باشد. وی

 .(Abdel Sabour, 2004) (است تولید نرخ معرف است ) کرده استفاده شوند،می ارائه شکل  به معادالتی

 :شودمی بیان زیر صورتبه ساالنه ناخالص درآمد _ایارزش حال درآمدهای حاشیه

(19)  

 P، سالتعداد روزهای کاری در  Nنرخ تولید روزانه بر حسب تن در روز ،  درآمد ناخالص ساالنه،  7GARکه در آن 

 : بازیابی طال یا مس است.R: عیار متوسط کانسنگ بر حسب گرم بر تن، قیمت طال یا نقره بر حسب دالر بر گرم، 

 شود:می بیان زیر صورتبه ساالنه درآمد حال ارزش

(14) 

 

: نرخ تنزیل تعدیل µ: طول عمر مورد انتظار معدن )سال(، T: ارزش حال درآمد ناخالص ساالنه، PVGARبطه این راکه در 

 ی معدنی است.: نرخ رشد مورد انتظار قیمت مادهشده با ریسک، 

گیری ( و انجام انتگرالاستتن  برحسب، تناژ ذخیره )که در آن  و  با اعمال تغییر متغیرهای 

 شود:زیر حاصل می صورتبهارزش حال درآمد سالیانه  14ی معادله

(15) 
 

با  ( نسبت به نرخ تولید PVGARاز مشتق جزئی ارزش حال درآمد سالیانه ) )8PVMR(ایارزش حال درآمد حاشیه

 شود:زیر حاصل می صورتبه، d، دیتولشیپلحاظ کردن دوران 

(16) 

 

 شود:  بیان زیر صورتبه تواندمی فرآوری یکارخانه و معدن برای موردنیاز گذاریسرمایه _ ایحاشیه ایسرمایه یهزینه

(17) 
 

برای  موردنیاز گذاریدوم سرمایه یمعدنکاری و جمله برای عملیات موردنیاز گذاریسرمایه معرف آن، اولین جمله در که

 بستگی شدهانتخاب فرآوری و معدنکاری هایروش به و  ،  ثابت مقادیر کند.را بازنمایی می فرآوری یارخانهک

 است، بنابراین: نسبت به  17ی ، برابر مشتق معادله3MCCای، حاشیه ایسرمایه یهزینه. دارد

(18) 
 

 

                                                           
6 Camm 

7 Gross Annual Revenue 

8 Present Value of Marginal Revenue 

9 Marginal Capital Cost 
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 ا:بود ب خواهد برابر )11UOC (روزانه عملیاتی یهزینه  _ایحاشیه عملیاتی هایهزینه حال ارزش

(13) 
 

، ، ثابت  مقادیر و است فرآوری ی واحدهزینه دیگری و معدنکاری روزانه عملیاتی یهزینه اول یآن، جمله در که

 .دارد بستگی شدهانتخاب و فرآوری معدنکاری یهاروش به و  

 از: است عبارت (AOC) ساالنه عملیاتی هزینه

(21) 
 

 با: است برابر معدن عمر طول در  ساالنه عملیاتی هایهزینه حال ارزش

 )تورمحاصل از  عملیاتی هایهزینه یساالنه : افزایش)

(21) 

 

 شود:ی زیر حاصل می، معادله21 یگیری در معادلهانتگرال عملیات انجام و ، جایگزینی  با

(22) 

 

 های عملیاتی ساالنهبا گرفتن مشتق جزئی ارزش حال هزینه  ایهای عملیاتی حاشیهارزش حال هزینه

 شود:نسبت به نرخ تولید تعیین می  

(32)  
 

 

دست  تولید( بهی پیشنسبت به دوره )بعد از تنظیم  و  ای از جمع های حاشیهارزش حال هزینه

 آید: می

(24)  
 های اقتصاد خرد نرخ تولیدی بهینه است که شرط زیر را ارضا کند:با توجه به نظریه_ نرخ تولید بهینه

(25)  

را حل کرد و نرخ تولید بهینه را پیدا  25ی توان معادلهمی، 24و  16از معادالت  و  جایگزینی  با

 .(Abdel Sabour, 2004) کرد

                                                           
10 Unit Operation Cost 
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دست آمده است. در روز به کوچک تن 9662 بهینه تولید فرضی، نرخ معدن برای 25ی معادله حل یدرنتیجه

 تربزرگ PVMCاز  PVMRکوچک در روز،  تن 9662 از ترکم تولید نرخ شود، درمشاهده می 4طور که در شکل همان

 حال ارزش از تولید نرخ ایحاشیه افزایش از شده نتیجه حال درآمد ارزش نرخ این در که معناست بدین این است.

 تولید، تفاوت نرخ افزایش با. یابد شافزای نرخ تولید که است مطلوب بنابراین. تر استبیش شده تحمیل اضافی هایهزینه

قطع  را یکدیگر رسد، دو منحنیتن کوچک در روز می 9662یابد و زمانی که به کاهش می PVMC و PVMRبین 

ای نرخ تولید، ارزش نرخ، افزایش حاشیه این از فراتر و ندارد تولید، ارزشی ای نرخحاشیه افزایش نرخ این کنند. درمی

 . (Abdel Sabour, 2004)در پی خواهد داشت  ای رامنفی حاشیه

 

 (Abdel Sabour, 2004) نرخ تولید بهینه )تن کوچک در روز(: 4 شکل

 قرار تأثیر تحت را ی معدنبهینه تولید نرخ درنتیجه و معدن از خالص انتظار مورد درآمد کانسنگ عیار و ذخیره تناژ

یابد. با ی قابل بازیابی، نرخ تولید بهینه افزایش میبا افزایش مقدار ذخیرهشود، مشاهده می 5طور که در شکل دهند. همانمی

، بین عیار کانسنگ و نرخ 7و  6 یابد. با توجه به شکلافزایش می کانسنگ تن ازای هر به معدن افزایش عیار کانسنگ، ثروت

 .(Abdel Sabour, 2004) ی مستقیم وجود داردتولید بهینه یک رابطه

 

 (Abdel Sabour, 2004)ارتباط نرخ تولید بهینه و تناژ ذخیره : 5 شکل
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، با افزایش قیمت 8دهد. با توجه به شکل می قرار تأثیر تحت را شده یمعدنکار کانسنگ تن هر سود معدنی، یماده قیمت

 .(Abdel Sabour, 2004) یابدبهینه افزایش می تولید نرخ بنابراین و افزایش تن هر واحد ی معدنی، سودماده

 
 (Abdel Sabour, 2004)ای تأثیر عیار حد بر ارزش حال درآمد حاشیه: 6 شکل

 

 (Abdel Sabour, 2004) تأثیر عیار حد بر نرخ تولید بهینه: 7 شکل

 

 (Abdel Sabour, 2004) ارتباط نرخ تولید بهینه و قیمت طال: 8 شکل
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 کمتری یساالنه سود خالص تر،پایین تولید نرخ و ترکوتاه زمانی برای را تریبزرگ یساالنه خالص سود باالتر تولید نرخ

 یهزینه به نیاز بر عالوه شودمی کوتاه استخراج نسبتاا درزمانی کانسنگ وقتیکند. می تولید ترطوالنی زمانی برای را

 سود حقیقت، در ی فرصتهزینه این و دارد وجود تولید افزایش نرخ برای نیز فرصت یهزینه یک اضافی، گذاریسرمایه

 ضمنی یمقایسه بهینه تولید نرخ انتخاب فرآیند رود. بنابراینمی دست از استخراج زودهنگام یدرنتیجه که است ایآینده

 مؤثر نرخ تنزیل جهت همین به و است آن همراه فرصت یهزینه و تولید نرخ افزایش یدرنتیجه اضافی تولیدشده ارزش بین

 تنزیل نرخ قیمت، رشد نرخ شود. با افزایشمی تعیین شرکت سرمایه یهزینه و معدنی یماده قیمت رشد نرخ به توجه با

 نرخ برای مزیت یک که یابدمی افزایش ی فرصتبنابراین هزینه و افزایش حال از دور درآمدهای حال ارزش و کاهش مؤثر

 یماده قیمت رشد نرخ افزایش با شود،می داده نشان 3 شکل در که طورهمان .بالعکس و شودمی محسوب کمتر تولید

 .(Abdel Sabour, 2004)یابد می کاهش تولید بهینه نرخ معدنی،

 
 (Abdel Sabour, 2004) تأثیر نرخ رشد مورد انتظار قیمت طال بر نرخ تولید بهینه: 3 شکل

 قرار تأثیر تحت شدتبه را تولید بهینه نرخ افزایش، این نرخ و یابندمی پیدا افزایش سالیانه طوربه معموالا عملیاتی هایهزینه

 موجب امر این و کنندمی پیدا بیشتری افزایش طور سالیانهبه عملیاتی هایهزینه که دهدمی نشان باالتر رشد دهد. نرخمی

 هایهزینه انتظار مورد رشد نرخ یشافزا با که دهدمی نشان 11 بالعکس. شکل باشد و تراقتصادی پروژه، ترکوتاه عمر تا شودمی

 .(Abdel Sabour, 2004) یابدمی افزایش بهینه تولید نرخ ،یمعدنکار

 تقعر و است مقعر منحنی به شکل بهینه تولید نرخ و سرمایه یهزینه یرابطه شودمی مشاهده 11شکل  در که طورهمان

 PVMR بین . تفاوتاست ی سرمایههزینه افزایش یتیجهدرن PVMC و PVMR نسبی تغییرات در تفاوت علت به منحنی این

 شود: داده نسبت دو دلیل به تواندمی ایسرمایه هایافزایش هزینه به حساسیت در  PVMC و

 .بیشتر است یمعدنکار هایهزینه رشد نرخ از معموالا معدنی یماده قیمت انتظار مورد رشد نرخ (1

 یهزینه افزایش با هست. اما حاشیه عملیاتی یهزینه و ایحاشیه ایایهسرم یهزینه مجموع ایحاشیه کل یهزینه (2

 ابتدای در کالا  ایسرمایه یهزینه که است این بر زیرا فرض کند؛می تغییر ایحاشیه عملیاتی یهزینه تنها سرمایه،

 .(Abdel Sabour, 2004) است دادهرخ پروژه
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 (Abdel Sabour, 2004)های عملیاتی بر نرخ تولید بهینه هتأثیر نرخ رشد مورد انتظار هزین :11 شکل

 
 (Abdel Sabour, 2004)ای ی سرمایهارتباط نرخ تولید بهینه و هزینه: 11 شکل

 هاو پیشنهاد گیرییجهنت -4

ی هاکند. انتخاب و تعیین اندازه کارگاهترین عواملی است که سودآوری پروژه را متأثر میظرفیت تولید یکی از مهم

 گیرد.آالت معدن و کارخانه فرآوری و همچنین تعداد نیروی انسانی بر اساس میزان ظرفیت تولید صورت میاستخراج، ماشین

های عملیاتی و گذاری و همچنین میزان درآمد بیشتر شده اما هزینهباشد، میزان هزینه سرمایه تربزرگهرچه ظرفیت تولید 

 طول عمر معدن کوتاه خواهد شد.

برداری معدن برای بازگشت ظرفیت تولید معدن در مقایسه با میزان ذخیره خیلی باال باشد، دوره زمان بهرهاگر 

در پروژه قبل از اتمام ذخیره  دنظریتجدگذاری اولیه خیلی کوتاه خواهد بود. همچنین فرصت کافی برای تصحیح و یا سرمایه

منطقه جوابگو نباشد، مستلزم میزان  رساختیزدر شرایطی که  ژهیوبهوجود ندارد. عالوه بر این ظرفیت تولید بسیار باال 

 گذاری باالیی است که ممکن است در وسع صاحب سرمایه نباشد.سرمایه
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قرار گیرد که از میان این عوامل، پارامترهای میزان  موردتوجهدر تعیین تولید ساالنه معدن عوامل متعددی بایستی  اصوالا

 تری دارند.تولید )هزینه واحد تولید(، قیمت فروش و عیار حد اهمیت بیش شدهتمامذخیره، قیمت 

گیری از این ای توسعه داده و با بهرهی معدن، مدلی را بر مبنای تحلیل حاشیهیافتن نرخ تولید بهینه برایعبدالصبور 

عیین نرخ تولید بهینه بررسی کرده سازی تأثیر عواملی نظیر خصوصیات فیزیکی کانسار، عوامل اقتصادی و مالی را بر تمدل

ای برابر ارزش حال درآمدهای حاشیه ای باهای حاشیهدر این مدل نرخ تولیدی بهینه است که در آن، ارزش حال هزینه. است

 باشد.
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 .36تا  87، دوره هفتم، شماره پانزدهم، صفحه "مهندسی معدن"پژوهشی  -نشریه علمی

 ، جلد اول، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود."ی زیرزمینیمعدنکار"؛ 1931عطایی، محمد؛ 

، دومین کنفرانس مهندسی "تولید معادنارائه روابط تجربی برای تعیین نرخ "؛ 1987زاده، امیر؛ احمدرضا؛ عطایی، محمد؛ حسن صیادی،

 .644تا  697معدن ایران، دانشگاه تهران، صفحه 
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Abstract 

Production system design is one of the initial steps in the manufacturing operations in various 

industries including mining industry. The type and the amount of input material, processes 

performed on material, the type and the amount of outputs, the type and the capacity of the 

equipment used in the system are defined in the system design. Major investment in equipment 

are determined and committed at the system design stage. Production system is the basis of 

operating cost, as well. Capacity design is undoubtedly one of the most important part of the 

system design which is influenced by many factors such as available capital, the anticipated 

demand for future, quality and quantity of the mineral deposit.  

Keywords: Capacity Planning, Production Capacity, Optimal production rate 
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