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 اصفهانی محمد منصوریسيد 
 دانشجوی کارشناسی ارشد معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

 چكيده
معادن  باألخصپارامتر طراحی معادن  ترینمهماست که اولین و  عیارحدمعادن  ریزیبرنامهسنگ بنای 

چنانچه دوده نهایی معدن اشتباه خواهد بود و عیارحد دارای خطا باشد، مح ، اگرشودمیروباز محسوب 

 اشتباه است. شدهبینیپیش میزان  درنهایتغلط و  ریزیبرنامهمحدوده نهایی معدن صحیح نباشد 

پیوسته در طول عمر معدن ارزیابی شود زیرا تغییراتی که در طول عمر  طوربهاولیه معدن باید  عیارحد

خواهد آمد باعث  وجود بهفرآوری  یاستخراج و کارخانه آالتماشین، عملکرد اههزینهمعدن در قیمت، 

برای محاسبه عیارحد بهینه، مواد معدنی بایستی  .شوندمیبهینه  عیارحدتغییر در میزان نقدینگی و 

های ای استخراج شوند که ارزش خالص فعلی عملیات بیشینه شود. به همین خاطر، در طول سالگونهبه

دست خواهد آمد ه عمر معدن باید مواد معدنی با عیار باالتر استخراج شوند، درنتیجه درآمد بیشتری بهاولی

 ریزیبرنامه مسئلهبیشینه نمودن ارزش خالص فعلی یک و ارزش خالص فعلی افزایش خواهد یافت. 

 هایروشعددی و یا  هایروشتحلیلی،  هایروشاز توان میکه برای حل آن  باشدمی غیرخطی

 هوشمند استفاده نمود. سازیبهینه
 

 ارزش خالص فعلی، معادن روباز، عیارحد، ظرفیت ریزیبرنامه های کليدی:واژه
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 مقدمه  -1

توان در محل جا شود. مواد باطله را میاز عیارحد برای ایجاد تمایز بین کانسنگ و مواد باطله در یک کانسار استفاده می

ی تغلیظ فرستاده نهایت فروش، به کارخانه اشت باطله فرستاد ولی مواد معدنی برای تغلیظ و درگذاشت و یا به محل انب

که کدام ماده در کانسار ارزش معدنکاری و فرآوری را دارد و در مقابل کدام ماده باید باطله باشد، از تعیین این. [1]شودمی

 .[4و  3، 2]شودحد انجام میهای معدنکاری است. این تصمیم به کمک عیارترین جنبهمهم

تر از تر از عیارحد با مقصد مواد دارای عیار کمی معدنی است، و مقصد مواد با عیار بزرگطورکلی عیارحد مرز دو نوع مادهبه

تر از یینشود و مواد با عیار پاعیارحد متفاوت است. مثالً عیارحد استخراجی عیاری است که مواد با عیار باالتر از آن استخراج می

ی فرآوری عیاری است که مواد با عیار باالتر از آن پس از استخراج به شود، عیارحد کارخانهآن در محل خود جاگذاشته می

 شود. ی فرآوری فرستاده میتر از آن پس از استخراج به جایی غیر از کارخانهشود، و مواد با عیار پایینی فرآوری ارسال میکارخانه

 :[5]شودها اشاره میبرخی از آن د تعاریف مختلفی ارایه شده است، که بهبرای عیارح 

های استخراج، فرآوری، و ذوب و تصفیه و عیارحد، عیاری است که موجب همبار شدن درآمد حاصل از فروش مواد با هزینه -

 شود.یا عیارحد استخراجی نیز نام برده میسری شود. از این عیار با عنوان عیارحد سربهبرداری( میهای باطلهفروش )بدون هزینه

ی معدنی و باطله مورداستفاده قرار طورمعمول در معدنکاری برای تعیین حدفاصل بین مادهعیارحد معیاری است که به -

ی ی مادهشود ولی باطله ارسال میصورت باطله به محل تخلیهماند و یا بهگیرد. باطله در جای خود و استخراج نشده باقی میمی

 شود. ی تغلیظ ارسال میمعدنی به کارخانه

ی عیاری است که ذخیرهیا به عبارت دیگر کند، ی معدنی را مشخص میعیارحد، عیاری است که مرز بین باطله و ماده -

 معدنی با آن عیار در صورت فرآوری سودی در بر نخواهد داشت. 
مثال در معدن یا خارج از آن، آسیاب یا عنوانای جداسازی دو مسیر فعال، بهای برعیارحد، عیاری است که به هر دلیل ویژه -

 رود. دمپ باطله به کار می

 کند. ، عیارحد مرز باطله و کانسنگ را مشخص می1بعدی است و مطابق شکل در کانسارهای یک فلزی توزیع عیار یک -

 
 [5] ی معدنی با استفاده از عيارحد در کانسارهای تک فلزیدهتعيين مرز باطله و ما :1 شكل
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 1گردد. جدول برمی 1594ی موضوع به سال شده است که سابقهی عیارحد بهینه مطالعات بسیاری انجامبرای محاسبه

 دهد.سازی عیارحد را نشان میی بهینهشده در زمینهکارهای انجام
 [8و  7، 6]سازی عيارحدی بهينهشده در زمينهکارهای انجام :1 جدول

 روش سال دهندهارائه رديف

1 Callaway 1594 ی عیارحد ثابت در طول عمر معدنمحاسبه 

2 Callaway 1958 ارتباط اقتصادی بین میزان معدنکاری و عیار کانسنگ 

3 Tessaro 1960 ی عیارحد با بیشینه کردن محاسبهNPV 

4 Vickers 1961 ی عیارحدمحاسبه 

9 Henning 1963 تعیین عیارحد بهینه با بیشینه کردن سود 

6 Lane 1964 اساس سه محدودیت عملیاتی انتخاب عیارحد بهینه بر 

7 Hall, bellum, Lewis 1969 ی کارخانهاندازه سازی ذخایر کانسنگ وبهینه 

8 Noren 1969 معدنکاری گیری بلندمدت درهای تصمیممدل 

5 Blackwell 1970 تجدیدنظر در روش لین 

11 Douglass 1971 ی عیارحد ثابت بهینه با بیشینه کردن محاسبهNPV 

11 Taylor 1972 ی عیارحدنظریه 

12 Roman 1973 ریزی پویا برای نرخ تولید بهینهاستفاده از برنامه 

13 Elbrond, Dowd 1975 و نرخ تولیدگیری در مورد عیارحد تصمیم 

14 Dowd 1976 سازی عیارحدپذیر برای بهینهریزی پویا و احتمالبرنامه 

19 Rudenno 1979 انتخاب عیارحد بهینه 

16 Kelsay 1979 ی عیارحدعوامل مؤثر در محاسبه 

17 Nilsson 1982 انتخاب عیارحد بهینه برای معادن زیرزمینی 

18 Napier 1983 ها روی عیارحدهزینه تأثیر تغییرات قیمت و 

15 Schaap 1983 عنوان یک ابزار طراحیی عیارحد بهنظریه 

21 Akin 1983 ی قابل بازیابی با روش کریجینگبهبود ذخیره 

21 Omer Mol 1984 انتخاب عیارحد بهینه 

22 John 1984 ی عیارحد برای معادن روبازمحاسبه 

23 Taylor 1985 سازی عیارحدبهینه لزوم ایجاد انباشتگاه در 

24 Pasieka 1985 عملیات ی طراحی وعیارحد در مرحله 

29 Taytiya 1987 پارامترهای مؤثر در عیارحد بهینه 

26 Dagbert 1987 تخمین آماری عیارحد 

27 Lane 1988 ی معدنیهای اقتصادی مادهبررسی 

28 Dagdalen 1992 سازی عیارحدبهینه 

25 Whittle, wharton 1995 افزار برای انتخاب عیارحد بهینهی نرمتهیه 

31 Whittle, wharton 1995 سازی عیارحدبهینه 

31 Taytiya 1996 ی عیارحد بهینه در معادن زیرزمینیمحاسبه 

32 Wharton 1996 سازی عیارحد برای افزایش سودآوریبهینه 
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33 Hanson 1997 سازی عیارحدبهینه 

34 Whittle, Vassiliev 1998 سازی عیارحدبینی بازیابی و بهینهپیش 

39 Taytiya 1998 ی عیارحد بهینه در معادن زیرزمینیمحاسبه 

36 Wooller 1999 سازی توان عملیاتی کارخانهسازی عیارحد و بهینهبهینه 

37 Baird, Satchwell 2001 ازآنسازی معدن و پسبررسی عیارهای حد در طول بهینه 

38 Wheeler, Rodrigues 2112 ی یک معدن طالتحلیل عیارهای حد بهینه 

35 Asad 2112 یافته برای عملیات معدنکاری روبازسازی عیارحد تعمیمتوسعه الگوریتم بهینه 

41 Minnitt 2114 تعیین عیارحد در معدنکاری طال 

41 Cairns, Shinkuma 2114 انتخاب عیارحد در معدنکاری 

42 Asad 2119 سازی عیارحدستفاده از قیمت پویای فلز و تعدیل هزینه در بهینها 

43 Smith, O’Rourke 2119 سازی عیارحد در معادن زیرزمینیریزی تولید و بهینهارتباط بین برنامه 

44 Bascetin, Nieto 2116 سازی عیارحدافزار برای بهینهی نرمتهیه 

49 Nieto, Bascetin 2116 رحد با استفاده از الگوریتم گرادیانسازی عیابهینه 

46 Brijes 2116 ی مدل کامپیوتری برای تعیین عیارحدتوسعه 

47 Bascetin, Nieto 2117 سازی در تعیین عیارحد بهینهاستفاده از فاکتور بهینه 

48 Asad 2117 سازی عیارحد از طریق الگوریتم بهینهNPV با قیمت پویای فلز و تعدیل هزینه 

45 Osanloo, Rashidinejad, Rezai 2118 سازی عیارحد بهینهمحیطی در مدلترکیب مسائل زیست 

91 Bascetin, Nieto, Tuyluq 2118 تعیین عیارحد بهینه برای یک معدن مس 

91 Khodayari and Jafarnejad 2118 مدل  حل برای جدیدی روشLane [5بهینه کارخانه ] عیارحد تعیین جهت 

92 Yong He [11] سازی عیارحدژنتیک برای بهینه -روش عصبی 2115 و همکاران 

93 Qingfei Wang [11] های تک فلزیکانسار یمتوسط برا یارع -حد یارتناژ و ع -یارمدل ع 2111 و همکاران 

94 Khodayari and Jafarnejad 2112 [12] تأثیر تغییرات قیمت بر روی عیارحد بهینه درمعادن مختلف روباز 

99 Khodayari and Jafarnejad 2112 
 عیارحد -قیمت رابطه روی بر بازاریابی و فرآوری، معدنکاری، ظرفیت تأثیر

 [13]روباز در معادن بهینه

96 Azimi, Osanloo and 

Esfahanipour 
2113 

دن روباز احد در معیارع یینتع یچند شاخصه برا یبندبر اساس رتبه یمدل

[14] 

97 Thompson and Barr 2014 [15] تعیین عیارحد با استفاده از تحلیل اختیارات حقیقی 

98 Wang [16] های زغالعیار حد برای کانسارهای طال و گالیم در الیه 2119 و همکاران 

95 Rahimi and Ghasemzadeh 2119 
 ی،فن یهاجنبه محاسبه عیارحد بهینه با توجه به یبرا یدیجد یتمالگور

 [17] یو اجتماع یطیحم یستز ی،اقتصاد

61 Asad, Qureshi and Hyongdoo 2016 [18]روباز  یمعدنکار یاتحد در عملیارع یینتع یهابر روش یمرور 

 ار حدين عييعوامل موثر در تع -2

شناسی، عوامل اقتصادی، و عوامل توان در سه گروه عوامل زمینعوامل زیادی در تعیین عیارحد مؤثرند که این عوامل را می

 .[15]بندی کردعملیاتی تقسیم

 :توان به موارد زیر اشاره کردشناسی میاز جمله عوامل زمین
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 های تغلیظ، ذوب و پاالیش تأثیرگذار است. شناسی که در مراحل فرآوری، میزان بازیابی و هزینهکانی-

 عناصر مزاحم همراه و عناصر همراه درآمدزا ذخیره و عیار -

 ذخیرهشکل، اندازه و ضخامت  -

 ها(شناسی )درزه، شکاف، ترک و امثال آنمیزان پیچیدگی ساختارهای زمین -

 شرایط کمرباال، کمرپایین و میزان ترقیق -

 میزان حضور آب در ذخیره و مشکالت ناشی از آن -

 :عمده عوامل اقتصادی عبارتند از

 دسترسی به بازار -

 هاها و سطح دستمزد و سایر هزینهت آنمیزان دسترسی به نیروی کار، آموزش و میزان مهار -

 های استخراج و فرآوریقیمت فعلی فلز با توجه به هزینه -

 هاجایی باطلهی جابههزینه -

 ی آننیاز به بازسازی و هزینه-

 گذاری اولیه و ارزش زمانی پولسرمایه -

 باشد:عوامل عملیاتی شامل موارد زیر می 

های زیرزمینی . در روش روباز در قیاس با روش[21]ج در میزان عیارحد تأثیرگذار استروش استخراج: نوع روش استخرا -

های درصد و در روش 3/1تا  2/1توان استخراج کرد. در مورد معادن مس، عیارحد مس در روش روباز بین تری را میعیارحد کم

  .[1]درصد است 2تا  1زیرزمینی 

 بردارینسبت مجاز باطله -

 عمق ذخیره -

  [.22و  21] ی ذوب و تصفیه استی فرآوری و ظرفیت کارخانهها: شامل مواردی همچون ظرفیت معدنکاری، ظرفیت کارخانهظرفیت -

ی قیمت فروش و عیارحد ها و عیارحد نیز مشابه رابطهی راندمانبازیابی: شامل راندمان عملیات فرآوری، ذوب و تصفیه است. رابطه -

 . [21] یابدبا افزایش راندمان میزان محصول تولیدشده و درآمد افزایش و عیارحد کاهش می ای معکوس است.رابطه

 حديارن عييت تعياهم -3

ها تأثیر عمده تواند روی ارزش خالص فعلی و گردش نقدینگی پروژهترین پارامترهایی است که میعیارحد یکی از حساس

شود آن است که پارامترهای دیگر زیادی به عیارحد رامتر حساس یاد میعنوان یک پاکه از عیارحد بهداشته باشد. علت این

گذارد و درنتیجه پارامترهایی مانند ی معدنی و باطله تأثیر میتغییرات عیارحد روی عیار متوسط کانسار و تناژ ماده[. 9]اندوابسته

 [.7و  9]شودز دستخوش تغییر و تحول میی نهایی نیآالت، عمر پروژه، بازیابی و محدودههای جایگزینی ماشینهزینه

 در عمر و سوددهی معدن حداريعاهميت  -3-1

تن کانسنگ باال و عیارحد بر عمر معدن و قابلیت سوددهی عملیات معدنکاری نیز مؤثر است. اگر عیارحد باال باشد ارزش یک

مدت آن است. گذاری و باال رفتن سوددهی کوتاهیهی آن پایین آمدن ریسک سرماشود، که نتیجهتر میزمان برگشت سرمایه کوتاه

تواند در هر شود که میهایی ازنظر زمان میاز طرف دیگر باال بودن عیارحد باعث کوتاه شدن عمر معدن و از دست دادن فرصت

ت، باعث افزایش عمر پذیر اسهنگام باال بودن قیمت امکانی خاص نصیب معدنکاران شود. پایین بودن عیارحد که معموالً بهدوره

های کاهش قیمت انباشت توان مواد با عیارهای باال را برای استفاده در دورهکه در عیارهای حد پایین میشود ضمن آنمعدن می

 .[21]کرد
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 ی در مورد مقصد موادريگميتصمدر  حداريعاهميت  -3-2

شوند و چه موادی نباید استخراج شوند، و اگر  توان تصمیم گرفت که چه موادی باید استخراجبا توجه به تعریف عیارحد می

یا  1ایتواند انباشتگاه باطله، کارخانه تغلیظ، لیچینگ تودهاستخراج انجام گرفت مقصد ارسال کجاست؟ مقصد ارسال مواد می

 برای فرآوری در آینده باشد. 2عیارانباشتگاه مواد کم

 ی توليد بهينه زيربرنامهاهميت عيارحد در  -3-3

تر شدن تأثیر مستقیم دارد. عیارحد استخراجی پایین باعث بزرگ )استخراج پذیر( 3برداشتی قابلر میزان ذخیرهعیارحد د

استخراج، میزان تولید، ی قابلارتباط بین عیارحد، ذخیره 2شود. شکل برداشت میی نهایی کاواک و افزایش ذخیره قابلمحدوده

 .[1]دهدقیمت فلز را نشان میای تولید و های عملیاتی و سرمایههزینه

 

 
 [1] در طراحی معادن يرگذار: عيارحد و ساير عوامل تأث2 شكل

 اهميت عيارحد در تعيين فازهای استخراجی  -3-4

ی در ریگمیتصم، عیارحدی چه هدف از محاسبهی آن در طول عمر معدن بستگی دارد. چنانبه زمان محاسبه عیارحدمقدار 

ی هانهیهزشامل  شوندیمیی که در محاسبات لحاظ هانهیهزی معدنی در پایان عمر معدن باشد، ادهم تنکمورد یک بلوک یا ی

چه عیارحد برای است. و چنان رفتهازدستی فرصت عملیاتی استخراج و فرآوری و احتساب حداقل سودی است که بیانگر هزینه

ی هانهیهزنضمام ابهی عملیاتی )استخراج و فرآوری( هانهیهزشامل  هانهیهز شودمیی عمر معدن محاسبه ی اولیههاسال

. چنانچه است 4ی اولیهو بازگشت سرمایه آالتنیماشی جانشین کردن هانهیهزی سربار )اداری و عمومی(، هانهیهزاستهالک، 

 .[1]رندیگیمقرار  مدنظرک ی استهالهانهیهزانضمام ی عملیاتی بههانهیهزتنها  شودی عمر معدن محاسبه هاانهیمعیارحد برای 

                                                 
1 Heap Leaching 
2 Stockpile 
3 Workable or Mineable Reserve 
4 Initial Investment 
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 [1] : عيارحد و نقش آن در تعيين فازهای استخراجی3 شكل

 ی معدنیی مادهبندبلوکدر ارزيابی ذخيره و  عيارحداهميت  -3-5

های مختلف و تخصیص عیار کانسنگ و ارزش هر بلوک به آن ساخته ی معدنی به بلوکبندی تودهمدل بلوکی با تقسیم

ریزی معدن، ارتفاع پله، نوع و ظرفیت کاررفته برای طراحی و برنامهها به شکل هندسی ذخیره، الگوریتم بهشود. ابعاد بلوکمی

موجب کاهش  عیارحدای بستگی دارد. افزایش آالت معدنی، روش استخراج، روش تخمین ذخیره و ظرفیت تجهیزات رایانهماشین

 عیارحدبا افزایش  4شود. مطابق شکل برداری مینین افزایش نسبت باطلهی معدنی و افزایش میانگین عیار آن و همچتناژ ماده

ی مجزای کوچک افزایش پیدا هاحجمشود تعداد ی معدنی کم میجا که پیوستگی مادهیابد و از آنی معدنی کاهش میحجم ماده

یرگذار است. با توجه به شکل تأثار یک پارامتر در کانسارهایی با پراکندگی زیاد عی هابلوکدر هنگام انتخاب ابعاد  عیارحدکند. یم

تر است. تر از عیار متوسط باشد، بیشی قابل استحصال هنگامی که عیارحد کمانتخاب شود، ذخیره تربزرگ هابلوکهرچه ابعاد  9

 .[23]دهدتناژ قابل بازیابی را در عیارحدهای مختلف نشان می 6شکل 
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 [23] عيار در عيارهای حد مختلف تأثير ابعاد بلوک بر: 5 شكل [23] عيارهای حد مختلف تناژ درتأثير ابعاد بلوک بر : 4 شكل

 
  [23] تأثير ابعاد بلوک بر محتوای فلز قابل بازيابی در عيارهای حد مختلف: 6 شكل

 ی در مورد انبارکردن مواد کم عيار ريگميتصمبه منظور  حداريعاهميت  -3-6

ی فرآوری، ظرفیت تولید کانسنگ افزایش داشتن ظرفیت کارخانهشود ضمن ثابت نگهیم گرفته میگاهی در بعضی معادن تصم

شود در چنین شرایطی تر جهت فرآوری در آینده میو انبارکردن مواد با عیار پایین عیارحدگیری باعث کاهش یمتصمیابد. این نوع 

ی مثبت آن هاجنبهاه و انبارکردن مواد معدنی مزایا و معایبی دارد که از عیار ضروری است. احداث انباشتگاحداث انباشتگاه مواد کم

ی محصول نهایی معدن در ها و کنترل بازار از طریق ارائهیمتقتوان به افزایش عمر تسهیالت فرآوری، امکان استفاده از افزایش می

های ینههزتوان به یممعدنی  باشتگاه و انبارکردن موادی منفی ایجاد انهاجنبهمالحظه اشاره کرد. اما از جمله ی قابلیک دوره

طور امکان تغییر کیفیت ی و همیننگهداری، تهویه و رسانآبی، رسانبرقهای خدمات بعد از احداث مثل ینههزاحداث انباشتگاه، 

ی و کاهش ذخیره عیارحدفزایش ها و خسارات مربوط به از دست دادن مواد معدنی باعث اینههزی این معدنی اشاره کرد. همه مواد

 .[24و  21]شودقابل استخراج می
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 ارحديمحاسبه ع یهاروش -4

 شود.ی عیارحد بیان میهای محاسبهی مطالب برخی از روشدر ادامه

 یسرسربه ارحديعی محاسبه -4-1

ی معدنی، فرآوری، ذوب و دههای استخراج ماسری عیاری است که استخراج آن تنها هزینهعیارحد معدنکاری یا عیارحد سربه

ی معدنی را برداری مرتبط با استخراج مادههای باطلهقدر درآمد ندارد که بتواند هزینهدهد و کانسنگ آنپاالیش را پوشش می

 .[21]شودی زیر محاسبه میسری از رابطهتأمین کند. عیارحد سربه

 

 (1)  

ی ماده تنکفرآوری ی یهزینه ی معدنی، ماده تنکاستخراج ی یهزینه درصد،  معدن برحسب عیارحد  در این رابطه؛

 :محصول نهایی و  لوگرمیک ازای هری ذوب، پاالیش و فروش بههانهیهز قیمت فروش یک کیلوگرم محصول نهایی،  معدنی، 

 از کیلوگرم بر تن به درصد است.  برای تبدیل واحد  11بازیابی کلی است. ضریب 

ی کاهش سرسربه عیارحد جهیدرنتکنند و می دایپطبق این رابطه با افزایش قیمت محصول، مواد کم عیارتر ارزش اقتصادی 

ی افزایش پیدا سرسربه عیارحد جهیدرنتو  دهندیمخود را از دست ارزش  ارتریع پرمواد  هانهیهزبا افزایش  کهیدرحال، ابدییم

 .[21]باشدیمی کانسنگ هانهیهزصعودی از  داًیاکسری تابعی سربه عیارحد گریدعبارتبه. کندیم

 یانقطهی با استفاده از ارزش سرسربه ارحديعمحاسبه  -4-2

ی ای مادهدیگر ارزش نقطهعبارتفلز موجود در کانسنگ و یا به است از ارزش هر درصد ی معدنی عبارتای مادهارزش نقطه

ی ای مادهی ارزش نقطهی معدنی دارد. اولین گام برای محاسبهمعدنی بیانگر میزان ارزشی است که یک درصد فلز موجود در ماده

 ی زیر است:معدنی تعیین بازیابی فرآوری با استفاده از رابطه

 
(2) 

عیار  عیار کنسانتره و   تناژ کنسانتره،  ی فرآوری،تناژ کانسنگ ورودی به کارخانه ، فرآوریبازیابی  که در آن، 

 متوسط کانسنگ ورودی به کارخانه است. 

 است: محاسبهقابلی زیر یز با استفاده از رابطه( نRدرآمد حاصل از فروش کنسانتره )

(3)           
 کنسانتره است.  تنکقیمت فروش ی که در آن، 

 توان نوشت:می 2 رابطه در 3از رابطه   نیگزیجا با

(4) 
 

عیار کانسنگ در تناژ کانسنگ  ضربحاصل. بخش اول است شدهلیتشکاز دو بخش  4ی رابطه شودیمکه مشاهده  طورهمان

ی فرآوری است. بخش دوم نیز از تقسیم قیمت بیانگر میزان فلز ارسالی به کارخانه گریدعبارتبهی فرآوری و یا ورودی به کارخانه

یانگر ارزش یک درصد فلز ب درواقعآید که دست میکنسانتره بر عیار کنسانتره ضمن لحاظ نرخ بازیابی فرآوری به تنکفروش ی

 . ددهنیمنشان  vشود و آن را با عالمت ی معدنی نامیده میی مادهانقطهارزش  اصطالحاًموجود در کانسنگ است. این نسبت 
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(9) 
 

 توان نوشت:می 4اکنون با بازنویسی رابطه 

     (6) 

توان محاسبه کرد. جهت انجام این کار کافی ی معدنی را میماده تنکدرآمد حاصل از فروش ی 6ی رابطه حال با استفاده از

کانسنگ  تنکدر نظر گرفته شود. بنابراین درآمد حاصل از فروش ی تنک)تناژ بار ورودی به کارخانه( برابر با ی oTاست تا متغیر 

 برابر خواهد بود با :

(7)   
 .[29]کانسنگ سر معدن است تنکی درآمد یی جهت محاسبهارابطه، 7ی رابطه

 ( برابر است:R( با درآمد )OCی عملیاتی)هانهیهزسری ی سربهنقطه در

(8)   
 :شودمینتیجه زیر حاصل  6ی ی باال و قرار دادن آن در رابطهبا توجه به رابطه

(5) 
 

 [.22ت]دست آمده اسای بهسری و ارزش نقطهسربه عیارحدی بین تیب رابطهبدین تر

 ترسيمی  روش -4-3

مثال در کانسارهای دوفلزی توزیع عیار دوبعدی است و  مطابق عنوانبعدی نیست. بهدر کانسارهای چندفلزی توزیع عیار یک

 :[15] عبارتندازبرای تشخیص کانسنگ از باطله سه حالت مختلف وجود دارد که  7شکل 

ها از شود که عیار آنشده است و کانسنگ به موادی گفته می: عیارحد هر یک از فلزات بدون توجه به دیگری تعیینحالت اول

 تر است. یکی از دو عیارحد بیش

ها از عیار آنشود که شده است و کانسنگ به موادی گفته می: عیارحد هر یک از فلزات بدون توجه به دیگری تعیینحالت دوم

 تر است. هر دو عیارحد بیش
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 حالت سوم حالت دوم حالت اول

شد. حالت دوم( ی، حالت اول( عيار کانسنگ بايد از عيار يكی از دو فلز بيشتر بادوفلزدر ذخاير  عيارحد محاسبهنحوه : 7 شكل

 [19]عيار کانسنگ بايد از عيارحد دو فلز بيشتر باشد. حالت سوم( حالت ترکيبی 

گیرد و مبنای ترکیب دو فلز استفاده از عوامل تعادل است. ی عیارحد ترکیب دو فلز موردتوجه قرارمیدر محاسبه :حالت سوم

شوند. از غیاب فلز دیگر تعیین و روی دو محور مختصات مشخص میبرای تعیین مرز بین کانسنگ و باطله ابتدا عیارحد هر فلز در 

 شود.وصل کردن این دونقطه به همدیگر مرز بین باطله و کانسنگ تعیین می

 است. قرارگرفته توجه موردی این سه حالت، حالت سوم این مزیت را دارد که در آن ترکیب عیارها در مقایسه

 5روش عيار معادل -4-4

اصلی دیگر با استفاده از ضرایب  فلزاتشود که بیش از یک فلز اصلی اولیه دارند و عیار از این روش در ذخایری استفاده می

ی سازمعادلی به روش چندفلزذخایر  عیارحدی ی کلی برای محاسبه. رابطهدشویمی به عیار فلز اصلی اولیه تبدیل سازمعادل

 عبارت است از:

(11)    

و  عامل تعادل بین فلز اصلی اولیه eqifام، i عیار فلز igفلز اصلی اولیه،  عیارحد mgعیار معادل،  eqgی باال در رابطه 

 ام است.  i فلزات اصلی

 :عبارتندازها آن نیترمهماست که  شدهارائهی عامل تعادل روابط مختلفی برای محاسبه

(11)   

ضریب بازیابی فلز اصلی مبنا،  mRام و iضریب بازیابی فلزات اصلی  iRقیمت فلزاصلی اولیه )مبنا(،  mPام و iقیمت فلز  iPکه 

ir ی ذوب، پاالیش و حمل فلز هانهیهزi ام به بازار وmr باشندیمی ذوب، پاالیش و حمل فلز مبنا به بازار هانهیهز . 

 از با استفاده  حد اريعمحاسبه  -4-5

معرف  NSR. شودیممحاسبه  NSRبه روش  شودیمموادی که به کارخانه ذوب فرستاده  تنکی ارزش یچندفلزدر ذخایر 

. ودشمیی استخراج، فرآوری و پاالیش نیز از آن کسر هانهیهزی و کلیه شودیمکنسانتره عاید  تنکدرآمدی است که از فروش ی

NSR شودیماز رابطه زیر محاسبه  و عیار طالی   کانسنگ با عیار مس تنکی . 

(12)   
به ترتیب درصد بازیابی  و  ی فرآوری بر حسب درصد، به ترتیب بازیابی مس و طال در مرحله و  که در این رابطه 

های حمل یک تن کنسانتره به ترتیب هزینه به sCو  tCقیمت طال،  مس،  قیمت ی ذوب و پاالیش، مس و طال در مرحله

کانسنگی که باید استخراج شود تا یک  ضریب کنسانتره که عبارتست از میزان تناژ و  های ذوب وپاالیشی ذوب و هزینهکارخانه

 تن کنسانتره تولید شود.

 برابر است با: شودیمی فرآوری ارسال کانسنگی که به کارخانه تنکارزش ی

(13)    
یک تن کانسنگ و  ی فرآوریهزینه oCی استخراج یک تن کانسنگ، هزینه obارزش یک تن کانسنگ،  orguکه در این رابطه 

oO های سربار بخش فرآوری است.هزینه 

                                                 
5 Equivalent grade 
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در یک ماده طوری باشدکه ارزش خالص آن با فرض کانسنگ بودن برابر ارزش آن با فرض باطله بودن  و  اگر عیارهای  

 : توان نوشت. بنابراین مینامندیم( cNSR) 6آن را ارزش خالص حدی NSRباشد، 

(14) 
 

 ی سربار است.هزینه wCی فرآوری جهت پیشگیری از آالیندگی محیط و هزینه wCی برداشت باطله، هزینه wbکه 

 توان نوشت:در یک سمت رابطه قرار گیرند می هانهیهزچه چنان

(19) 
 

  [.1عنوان باطله درنظر گرفته شوند]ید بهباشد، با cNSRتر از ها کمآن NSRی موادی که چندفلزدر ذخایر 

 روش سطح بحرانی -4-6

ی عیارحد در ذخایر چندفلزی استفاده از روش سطح بحرانی است. در این روش ابتدا های مرسوم برای محاسبهاز دیگر روش

ج و فرآوری، یک سطح بحرانی های استخرااساس تجربه یا اطالعات موجود از معادن مشابه و با توجه به نوع کانسنگ و هزینه بر

شود و از جمع ازآن به ازای هر واحد عیار از فلزات موجود یک ارزش نسبت داده میشود پستن از کانسنگ تعیین می برای هر

شود، آمده با سطح بحرانی مقایسه میدستشود. سپس ارزش کل بهها، ارزش کل برای هر تن از مواد معدنی تعیین میارزش

تر از سطح بحرانی باشد به آن کانسنگ در غیر این صورت به آن باطله اطالق رزش فلزات قابل استحصال از هر تن، بیشچه اچنان

 .[15]شودمی

 سازی عيارحدهای بهينهروش -5

 است: شده اشارهی حذفی استفاده کرد که در زیر به آنها هاروشاز روش لین و یا توان مییابی تابع هدف برای بهینه
 ی حذفیهاروش -5-1

های حذفی استفاده کرد. روش جستجوی توان از روشتابع هدف، برای تعیین عیارحد بهینه می 7نمایی بودنبه دلیل تک 

ها نیاز به اند. در این روشهای حذفیهایی از روشنمونه 11، روش نسبت طالیی11، روش فیبوناچی5، روش دیکوتوماس8کامل

کننده نیست و با ارزیابی تابع هدف در چند نقطه، عیارحد بهینه با دقت و ی عیارهای متعادلبهگیری از تابع هدف و محاسمشتق

شود ( مشخص می12ی عدم قطعیتی ممکن برای جواب بهینه )محدودهآید. برای این کار ابتدا محدودهسرعت باالیی به دست می

ی جواب حذف و در نهایت جواب بهینه با دقت ی از محدودههایی بر روی این محدوده، قسمتو در مراحل بعد با انجام آزمون

ی ممکن برای تری از محدودههای حذفی، در روش نسبت طالیی به علت حذف فاصله بیششود. از بین روشموردنظر تعیین می

  .[7و  6]آیدتر به دست میتعیین عیارحد بهینه در هر مرحله، جواب بهینه سریع

 الگوريتم لين -5-2

ی ی محاسبهسازی عیارهای حد است. در شیوهترین روش برای بهینهبندی لین معمولشده صورتهای ارائهیان الگوریتمدر م

در این روش عملیات  [.26]گیردی روش لین، عالوه بر عوامل اقتصادی، ظرفیت تجهیزات نیز مدنظر قرار میوسیلهعیارحد بهینه به

 .[21]های مربوط به خود را داردها و ظرفیتشود که هر مرحله هزینهیظ و تصفیه تشکیل میی استخراج، تغلمعدنی از سه مرحله

                                                 
6 Net Smelter Return Cut off 
7 Unimodal  
8 Compelet search 
9 Dicotomass 
10 Fibonachi 
11 Golden section 
12 Interval of uncertainty 
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 سازیگرفته، بیشینه قرار توجه مورد بیشتر تاکنون که صورت پذیرد. هدفی متفاوتی اهداف با تواندمی عیارحد سازیبهینه

 یا سود سازی هدف بیشینه با کارخانه، بهینه عیارحد نهای تعییروش تریناز معمول است. یکی بوده فعلی خالص ارزش یا سود

 کالسیک مقاله یک به که بعدها ای،مقاله طی Laneتوسط  1564 سال در بار اولین است. که Laneالگوریتم  فعلی خالص ارزش

  .[27]گردید شد، ارائه تبدیل “عیارحد بهینه انتخاب” عنوان تحت

 است. تابع تشکیل شده محدودیت سه و هدف تابع یک از پژوهش عملیاتی است، و مدل یک الگوریتم این در استفاده مورد مدل

 انجامد. ظرفیتمی خالص فعلی ارزش شدنبیشینه به نهایتا که باشد،می فرصت و هزینه نقدینگی تفاضل کردنبیشینه مدل هدف

  [.28و  21]دهندمی تشکیل را مدل این یاوظیفه محدودیت بازار )تقاضا( سه و ظرفیت فرآوری کارخانه ظرفیت معدنکاری،

 از فرصت از عبارت فرصت هزینه. شودمی استفاده فرصت هزینه مفهوم از فعلی، ارزش سازیبیشینه متعارف هایمدل در

 نشده معدنکاری مواد از ناشی نیافته تحقق درآمدهای فعلی ارزش از تابعی و بوده، درآمد تحقق افتادن عقب اثر در رفته دست

 .[28]گرددمی منجر باالتر بهینه حد عیارهای به باالتر فرصت هایهزینه. است

 :[28]است زیر صورت به مدل هدف تابع فعلی ارزش سازیبیشینه متعارف هایمدل در

(16)  
 د از:انعبارت فوق رابطه در رفته کار به نمادهای

 معدنکاری. : جمع کل نقدینگی حاصل از عملیات در طول عمر

 : هزینه فرصت.

 .است ثابتی مقدار که نهایی، محدوده در موجود مواد کل: تناژ 

اً اکید تابعی درنتیجه و، یابدمی کاهش آن افزایش با و افزایش عیارحد کاهش با که نهایی محدوده درون کانسنگ کل تناژ: 

 ت: اس  عیارحد از نزولی

 (17)  
 ارسالی کانسنگ میزان عیارحد کاهش با. است  آن متوسط عیارو  کانسنگ میزان تابع که تولیدی، محصول کل تناژ: 

 نتیجه در. یابد می کاهش تولیدی محصول هم و کانسنگ هم آن افزایش با و افزایش تولیدی محصول میزان درنتیجه و کارخانه، به

 د: باشمی عیارحد از نزولیاً اکید تابعی کمیت این

(18)  
-می افزایش عیارحد کاهش با دار، کهکانی مواد واحد در موجود کانسنگ یا کاواک درون مواد کل به کانسنگ میزان : نسبت

 است:  عیارحد از اکیداً نزولی تابعی درنتیجه و یابد،

(15) 
 

 قرار دارد. 1همواره بین صفر و  مقدار 

 و عیار کانسنگ میزان که تابع دار،کانی ماده واحد از حاصل محصول یا اواک ک درون مواد کل به محصول میزان : نسبت

 میزان محصول جهدرنتی و دار،کانی ماده واحد در موجود کانسنگ عیارحد میزان کاهش با کهاین به توجه است. با آن متوسط

 است:  عیارحد از اکیداً نزولی تابعی کمیت این لذا یابد،می افزایش تولیدی

(21) 
 

 : بازیابی فرآوری.

 : عمر معدن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

  .معدنی ماده تن هر معدنکاری هزینه: 

 هزینه فرآوری هر تن کانسنگ.: 

 هزینه ذوب، تصفیه و فروش هر تن فلز.: 

 : قیمت فروش هر تن فلز.

 : هزینه ثابت ساالنه.

 شود:تابع هدف در این مدل به صورت زیر در نظر گرفته می

(21) 
 

 باشد.نرخ بهره می که 

 ر خواهد گرفت.های مدل در الگوریتم لین مورد بررسی قرادر ادامه محدودیت

 محاسبه عيارهای متعادل کننده -5-2-1

 برابر خواهد بود با: است، مقدار  Mکه حداکثر ظرفیت معدنکاری اگر فقط محدودیت معدنکاری فعال باشد با توجه به این

(22) 
 

 آید:( به صورت زیر درمی5بنابراین تابع هدف رابطه )

(23) 
 

 شود: می داده قرار صفر برابر به  نسبت فوق معادله مشتق مقدار  کردنشینهبی برای

(24) 
 

 آید:ثابت فرض شده و رابطه فوق به صورت ساده زیر در می نسبت به  مقدار  حل  روش در

(29) 
 

 آید:می دست به زیر رابطه مشتق نای دادن قرار صفر معادل با

(26) 
 

 خواهد شد و با باشد،  فعال محدودیت کارخانه به دست آورد. اگر توانمی ترتیب به همین درست نیز را و  مقادیر 

 آمد: زیر درخواهد صورت به فوق روابط عیارحد هب نسبت تابع آن دادن مشتق قرار صفر برابر و هدف تابع در مقدار این گذاریجای

(27) 

 
(28) 

 
 آن دادن مشتق قرار صفر برابر و هدف تابع در مقدار این گذاریجای با و شد خواهد باشد  فعال محدودیت فروش اگر

 آمد:  خواهد دست به زیر رابطه عیارحد، به نسبت تابع

(25) 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

(31) 

 
به منظور  محدودکننده عیارهای محاسبه در آن کردن فرض ثابت رسدمی نظراست، به تابع عیار حد  که نای به توجه با

 .است گرفته صورت مسئله حل سازیساده

 

 

( 9رابطه ) آورد. طبق به دست معدن تناژ -عیار جدول در با جستجو توانمی را هاآن مقدار تعادلی عیارهای تعریف به توجه با

 نوشت:  توانمی ارخانهک -معدنکاری تعادلی عیار برای

(31) 
 

 است.  کارخانه -معدنکاری تعادلی عیار کند، برقرار و  بین  را فوق رابطه که عیارحدی تناژ، -عیار جدول در یعنی

 آید:می زیر به دست روابط دیگر تعادلی عیار دو ایبر ترتیب همین به

(32)  
 

(33) 
 

 آید: می دست به زیر روابط طبق جدید عیار سه هادو عملیاتدوبه تقاطع از گفته، پیش عیارشش  محاسبه از پس

(34)  
(39) 

(36) 

 شود:انتخاب می اخیر عیار سه بین از نهایی بهینه یارحدع نهایت در

(37) 
 

 گيرینتيجه -6

ها تأثیر عمده داشته تواند روی ارزش خالص فعلی و گردش نقدینگی پروژهترین پارامترهایی است که میعیارحد یکی از حساس

 اند. ه پارامترهای دیگر زیادی به عیارحد وابستهشود آن است کعنوان یک پارامتر حساس یاد میکه از عیارحد بهباشد. علت این

های گذارد و درنتیجه پارامترهایی مانند هزینهی معدنی و باطله تأثیر میتغییرات عیارحد روی عیار متوسط کانسار و تناژ ماده

انچه عیارحد بیش از حد باال شود. چنی نهایی نیز دستخوش تغییر و تحول میآالت، عمر پروژه، بازیابی و محدودهجایگزینی ماشین

شده به ناحیه سد باطله ارسال خواهند شد و اگر بیش از حد پایین باشد، ظرفیت ورودی تمامی عملیات باشد، بیشتر مواد استخراج

 که لزوماً درآمدها افزایش نخواهند یافت.معدنکاری و فرآوری ماده معدنی تماماً زیاد خواهد شد، درصورتی

 یا سود سازیگرفته، بیشینه قرار توجه مورد بیشتر تاکنون که صورت پذیرد. هدفی متفاوتی اهداف با تواندمی حدعیار سازیبهینه

 خالص ارزش یا سود سازی هدف بیشینه با کارخانه، بهینه عیارحد های تعیینروش تریناز معمول است. یکی بوده فعلی خالص ارزش

 است. Laneالگوریتم  فعلی
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ای استخراج شوند که ارزش خالص فعلی عملیات بیشینه شود. به همین گونهارحد بهینه، مواد معدنی بایستی بهبرای محاسبه عی

های اولیه عمر معدن باید مواد معدنی با عیار باالتر استخراج شوند، درنتیجه درآمد بیشتری به دست خواهد آمد و خاطر، در طول سال

 ارزش خالص فعلی افزایش خواهد یافت.
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Abstract 

One of the most important parameters that have a direct effect on my planning is cutoff grade. Cutoff 

grade has an important effect on ultimate pit limit and as a consequence, net present value of a mine. 

Initial cutoff grade of a mine should be revised continuously due to the change that happens in mining 

costs, equipment performance, and processing plant through of the mine life which has a great effect 

on cash flows and optimum cutoff grade. In order to determine the optimum cutoff grade, net present 

value of a mine should be maximized. Because of that, in the initial stages of life of a mine, high grade 

ore should be extracted to achieve positive cash flows as soon as possible. Maximizing the net present 

value of a mine is a nonlinear programming which can be solved using numeric, analytical and 

intelligent methods.  
Keywords: Capacity Planning, Cutoff grade, Net present value, open pit mines. 
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