
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

پارامترهاي  شرايط عدم قطعيتهاي تعيين نرخ توليد معادن در مدلبررسی )

 (اقتصادي

 

 
 محسن صفري

 ، ایراندانشگاه صنعتی بیرجندگروه مهندسی معدن عضو هیأت علمی 
 msafari@birjandut.ac.ir 

 

 مقدرمحسن طاهري 

 ، ایراناستادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
Taheri@uk.ac.ir 

 

 

 
 چکيده 

های معدنی تأثیر بسزایی دارد. نرخ تولید یکی از مهم ترین عواملی است که در طراحی و سود آوری پروژه

واحد تولید  یرا برا مطالعات نشان داده است که هر چه نرخ تولید بزرگتر باشد قیمت تمام شده کمتری

یابد. اگر چه میزان هزینه های سرمایه گذاری و در بر دارد و به تبع آن میزان درآمد نیز افزایش می

عملیاتی بیشتر شده و طول عمر معدن نیز کوتاه خواهد شد. در مقابل با کوچکتر شدن نرخ تولید، سطح 

تر خواهد شد. این نوسانات نرخ معدن طوالنی برداریها و درآمد کاهش یافته و دوره زمانی بهرههزینه

اگر چه در مرحله پیش امکان سنجی . کندمی تولید، اقتصادی بودن یا نبودن پروژه را به شدت کنترل

ها یک مقدار اولیه برای نرخ تولید در نظر گرفت، اما برای توان توسط قواعد تجربی و یا سایر روشمی

های گذاری، هزینههای زیادی همچون میزان ذخیره، عیار متوسط، سرمایهتعیین نرخ تولید بهینه، پارامتر

تحقیقات  باشد.غیره مورد نیاز است که در این مرحله به طور دقیق در دسترس نمی عملیاتی، بازار و

متعددی در خصوص چگونگی تعیین ظرفیت تولید و یا اندازه معدن و همچنین بهینه سازی آن انجام 

های اقتصادی در نظر گرفته است اما نقش عدم قطعیتارائه شدهجهت تعیین آن های شده و روش

های اقتصادی های مبتنی بر قواعد تجربی و بیشینه کردن شاخصاست. از جمله این روش ها، روشنشده

 پروژه می باشند. 

 

 اختیار.قیمت گذاری عدم قطعیت، پارامترهای اقتصادی،  ،نرخ تولید معادنواژگان كليدي: 
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 مقدمه

شود. این عامل تعیین ترین تصمیماتی است که در خالل مطالعات امکان سنجی گرفته میانتخاب نرخ تولید یکی از بحرانی

های عملیاتی و عمر معدن است که همگی در اقتصاد پروژه و ضروت اجرایی طرح ای، هزینههای سرمایهکننده میزان هزینه

نرخ تولید پیشنهادی معدن باید از نظر فنی و اقتصادی کامال مستند و مستدل باشد و نرخ  .(Smith,1997) باشدمؤثر می

تواند بر بازگشت مورد انتظار را در یک سطح اطمینان قابل قبول برای سرمایه گذار فراهم آورد. ارزیابی اقتصادی نرخ تولید می

 باشدها و درآمد در طول عمر معدن میم گیرد که نیازمند تخمین هزینهمبنای تحلیل ارزش خالص فعلی یا نرخ بازگشت انجا

(Abdel Sabour, 2002). شود و ممکن است تعیین نرخ نامناسب باعث اتنخاب نادرست تجهیزات معدنکاری و فرآوری می

 .(Smith,1997) ها نباشدگذار طرح را در شرایطی قرار بدهد که قادر به تامین هزینهسرمایه

ها و نرخ برای محاسبه نرخ تولید بهینه، داشتن انتخاب دقیقی از تناژ و عیار ذخیره )شامل تأثیر تغییرات عیار حد(، تمام هزینه

طور دقیق رشد قیمت محصول در بازارهای جهانی، در طول عمر معدن ضروری است، از آنجا که اطالعات در مطالعات اولیه به

مواجه می شویم که عدم قطعیت پارامترهای  ها ها و قیمتقطعیت در پیش بینی هزینهعدم  باباشد، بنابراین در دسترس نمی

کنند، با توجه به اینکه انتخاب و تعیین اندازه ماشین آالت معدن و اقتصادی نقش مهمی در ارزیابی نرخ تولید معادن ایفا می

رفیت تولید صورت می گیرد. بدین ترتیب هزینه سرمایه کارخانه فرآوری و همچنین تعداد نیروی انسانی بر اساس میزان ظ

های های زیادی در راستای توسعه روشبنابراین تالش گذاری، هزینه عملیاتی و طول عمر پروژه تابع ظرفیت تولید خواهند بود.

ش تعیین نرخ تولید ترین روساده های معدنی جدید صورت گرفت.های مختلفی در پروژهتخمین نرخ تولید بهینه با ارائه مدل

بندی برای دسته فرضیات مختلف های مختلف است به این صورت که آزمودن برنامه زمانبرای گزینه NPVبهینه محاسبه 

های ثابت، های متغیر، هزینهشود که هر دسته فرضیه بیان کننده نرخ تولید متفاوت به همراه سرمایه گذاری، هزینهانجام می

های تعیین نرخ تولید در که یکی از روش ،قواعد تجربیبی، هندسه پیت و ملزومات زیرساختی است. قابلیت استخراج انتخا

-می این قواعد امکان تعارض و تناقض در آنها وجود دارد. بر تجارب عملی مبتنی بوده وباشد، قیمت فلز می شرایط قطعیت

ها در مراحل مطالعات پیش امکان سنجی کارایی قابل این روش های نرخ تولید را ارائه نمایند.توانند دامنه مناسبی از گزینه

بایست وقت و یک نفر می ،حداکثر ارزش خالص فعلی گوید که به منظور تعیینرا میتجربی این قواعد بررسی .قبولی دارد

ای خواهد حل بهینهراههای تولیدی باالتر، بدون اینکه حتی مطمئن باشد که سنجی در نرخهزینه زیادی را در مطالعات امکان

های گردد که با انتخاب آن، شاخص، آن نرخ تولیدی جستجو میاقتصادی های مرتبط با پارامترهایروش یافت، صرف کند. در

ها در باشد نقش عدم قطعیتهای مذکور مشخص می. همانطور که در توضیح روشاقتصادی پروژه به حد ماکزیمم خود برسند

های تعیین نرخ ظ نشده است لذا در این مقاله پس از بیان عوامل مؤثر بر تعیین نرخ تولید به بررسی روشتعیین نرخ تولید لحا

  شود.پرداخته میشرایط عدم قطعیت تولید در 

 
  عوامل مؤثر بر نرخ توليد

تجدید بودن ذخیره معادن، های منحصر به فرد این صنعت از جمله غیر قابل ثر بر نرخ تولید معادن با توجه به ویژگیؤعوامل م

جهانبخش و دهقان جان ) توان در چهار گروه دسته بندی کردثر بر نرخ تولید معادن را میؤباشد. عوامل ماندکی متفاوت می

 (۵۸۳۵، ۵۸۳۱، ؛ صیادی و همکاران۵۸۳۱آبادی 

 :عوامل مرتبط با مشخصات فیزیکی کانسار -۵

 ژئومکانیکیخصوصیات  ،عیار حد و عیار متوسط، میزان ذخیره
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 :های پروژههزینه -2

 .هزینه تامین سرمایه پروژه ،های سرمایه ای و عملیاتیهزینه

 :اقتصاد بازار -۸

 .مالیات و نرخ تنزیل ،نرخ تورم ،نرخ بهره ،باالنس عرضه و تقاضا ،قیمت محصول

 مسائل فنی -4

  بنایی مورد نیازدسترسی به امور زیر -

 ولید به ویژه در معادن زیرزمینیهای میزان تروش استخراج و محدودیت -

 ابعاد و تعداد سینه کارهای استخراجی -

 آالت استخراجیابعاد و تعداد ماشین -

 مورد نظر ظرفیتمیزان عملیات آماده سازی برای رسیدن به  -

 .د نیاز برای حصول ظرفیت مورد نظرنرخ متوسط عمیق شدن )متر بر سال( مور -

پارامترهای میزان ذخیره، عیار متوسط، هزینه تولید )هزینه واحد سرمایه گذاری و هزینه واحد عملیاتی( و از میان این عوامل، 

بوده و تغییر  . عالوه بر این اغلب عوامل ذکر شده نیز خود تابع نرخ تولید(۵۸۳۳)اصانلو،  قیمت فروش اهمیت بیشتری دارند

سازی ظرفیت تولید و عیار حد و به ب این پارامترها را به منظور بهینهبنابراین الزم است بهترین ترکی. (۵کنند )شکل می

 عبارت دیگر بیشینه کردن سودآوری کانسار تعیین نمود.

 

 (۱۸۳۱، ۱۸۳۱صيادي و همکاران، )تأثير عوامل مؤثر بر نرخ توليد :۱شکل

 

   فلزقيمت شرايط عدم قطعيت هاي تعيين نرخ توليد در وشر

ساختن مدل رفتار کارخانجات در زمان تغییر قیمت فلز، محدود است. تالشی برای  امکانفلز قیمت در شرایط عدم قطعیت 

صورت نگرفته است. در عوض، هدف به حداکثر رساندن ارزش طرحی است که فلز توسعه طراحی معدنی با نوسانات قابل توجه 

 شود.خته میبا اصالح رفتار کارخانجات در طی تغییر قیمت سا
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  فلزقيمت شرايط عدم قطعيت بررسی مطالعات مربوط به تعيين نرخ توليد در 

به عنوان راهی برای ارزیابی سرمایه حقیقی معدن در شرایط عدم را حقیقی  اختیاراتمفهوم  (۵۳۳۱) برنان و شوآرتز اولین بار

در صورت پایین بودن قیمت فلز و منفی بودن  را دارد که . در این مدل، مدیر معدن این انتخابارائه کردند فلزقیمت قطعیت 

و  شودتواند تصمیم بگیرد که متحمل کاهش سریع قیمت . مدیر میکندمعلق  تر عملیات معدنکاری راهر چه سریع درآمد

رود. تأثیر پول از دست می مقداریباشد، معدن ، بنابراین اگر تصمیم به باز نگه داشتن تعطیل کندمعدن را تا باز شدن دوباره 

در  یوجوه نقدجریان کل شود انجام معدنکاری هایی که قیمت فلز باال باشد زمان است که اگر فقط دراین کلی در این مورد 

 دهنده این مفهوم است.نشان (2)؛ شکل شدتر خواهد معدن بیش عمرطی 

 
 .(Palm et al, 1986)معدن يک  عملياتیهاي گزينهناشی از  جريان نقدينگی : تأثيرات بر روي۲شکل

 

مدل مربوط به توسعه معدن، ذخایر و نرخ تولید است. وی اظهار داشته  اینارائه شده است،  (۵۳۳4)توسط مولر  مدل دومین

-آوری شده در طی سال به صورت ساالنه تغییر میدر حین تولید، اکتشاف و تنظیم بر اساس اطالعات جمعذخایر است که 

هایی از صنعت نفت، به این با داده هامدلاز آماری تعدادی  آزمایشپس از مولر )عدم قطعیت زمین شناسی و قیمت(.  کنند

در مدل  NPVکنند تا از حداکثر تالش میو  گیرندهم قیمت فلز و هم زمین شناسی را در نظر می ها،هنتیجه رسید که کارخان

بر اساس آخرین مقادیر  NPVجدید با هدف به حداکثر رسانی  ایبرنامهایستا بهره ببرند. باالخره زمانی که شرایط تغییر کند 

 شود.ساخته می

برنان و شوآرتز در  نتایجدهند که مدیر معادن مس و طالی آمریکای شمالی از نشان می (2۰۰2) مول و توفانو ،(2۰۰۵)اسلید 

 است. پیروی کرده ۵۳۳۰و  ۵۳۳۰ هایدهه
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و  همچنین معدن با عیار باال در مورد معدن با  (2۰۰2)تون و پولین فو سامیس، ال (2۰۰۰)سامیس راجع به تحقیقاتی که 

 :زیر را بیان کردتوان سه گزینه می اندانجام دادهعیار کم  ذخیره زیاد و

 .آنو بسته شدن معدنکاری عیار باال تا زمان کاهش ذخیره 

کاهش  یاکارخانه و یا هر دو به صورت همزمان؛  ظرفیت، افزایش شودمی سازیآمادهدر طی معدنکاری عیار باال، بخش کم عیار 

 ارخانه.ک ظرفیتعیار باال و قرار دادن عیار پایین در تولیدات بدون نیاز به افزایش 

های مختلف بندیهای باال توسعه داده است، که شامل زمانتغییرات زیادی در گزینه با( را FPPهای تولید ثابت )سامیس، طرح

باشد. او تمام این تغییرات را به ساختار پروژه تولید پر عیار میمناطق معدنکاری زمان کم عیار در طی سازی مناطق آمادهبرای 

 تواند با استفاده ازمیکه مدیر معدن  دهدمی توسعه را ( ترکیب کرده است. این ساختار ابزاریXDFPپذیر گسسته )انعطاف

ارائه شده است.  (۸)در شکل  مسئلهفلز تصمیم بگیرد. این  روزقیمت  بر اساسمعدن  عمرای از گزینه گفته شده در هر نقطه

باید معدن فقط منطقه عیار باال  عمرسال از  ۱دالر در هر واحد ماده معدنی باشد با  ۱۰/۰برای مثال اگر قیمت فلز، معادل 

های برداری شوند. به طور خالصه این ابزار تمام گزینهدالر باشد هر دو زون باید بهره 0۰/۰معدنکاری شود. اگر قیمت بیش از 

به مدیر معدن اجازه انتخاب نرخ تولید و عیار حـد را بر اساس  در دسترس را در شرایط مختلف قیمت فلز آنالیز کرده و بعداً

 دهد.فلز می روزقیمت 

 

 
 

 .(Samis et al, 2002) : توسعه زون كم عيار و ترک مرز پروژه۸شکل 

 

  قيمت گذاري اختيار روش مبتنی بر

قیمت باشد. روش فروش یک دارایی در یک زمان مشخص است، مدنظر میاختیار  دراین روش نرخ تولیدی که منعکس کننده

 و فروش سهام در یک فرصت اختیار که برای ارزیابی  استهای مورد استفاده در اقتصاد سنجی از جمله روشگذاری اختیار 
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کند. با ئه میارود. این روش یک ساختار قابل قبول برای تعیین ارزش کمی موضوعات همراه با عدم قطعیت ارکار میمعین به

 گیرد.های معدنی نیز مورد استفاده قرار میارزیابی پروژهتوجه به عدم قطعیت همراه قیمت فروش مواد معدنی، این روش در 

 Cavender, 1992; Palm et al, 1986; Galli and)  کندای برای ادامه، توقف و یا رها کردن پروژه ارائه میاین روش برنامه

Armstrong, 1997) برخی اختیار  در مقایسه با روش مبتنی بر قیمت گذاری. تکنیک بیشینه کردن ارزش خالص فعلی

گیرد. عوامل از جمله امکان یا احتمال تغییر عیار حد، توقف موقتی معدن در زمان تغییرات قیمت مواد معدنی را در نظر نمی

 امانماید. های ثابت و متغیر، تغییر میعالوه بر این با در نظر گرفتن قیمت غیر مطمئن، ارزش پروژه با توجه به سهم هزینه

با هدف تغییر یا تعیین نرخ تولید یا عیار و ارزیابی اختیار امکان محاسبه یک ارزش برای  قیمت گذاری اختیارمبتنی بر  تکنیک

 .۵۸۳۱صیادی و همکاران، ) کندتراز هزینه ثابت و متغیر را فراهم می

 

 قيمت گذاري اختيارروش مبتنی بر معايب 

انعطاف پذیری در معادن برای توقف یا  نداشتند از جمله: های چندی نیز وجود داربا وجود کارایی این روش، محدودیت

ی باالی بستن معدن و بازگشایی آن، مشکالت استخدام نیروی انسانی معدنی )به ویژه در بازگشایی معدن و تولید مجدد، هزینه

)در  برداری معدنبهرهدانند که در هر لحظه امکان از دست دادن کار وجود دارد(، مشکالت امتیاز شرایطی که کارگران می

 که معدن برای مدت زمان طوالنی تعطیل شود(.صورتی

 

  گيريبحث و نتيجه
های معدنی تأثیر بسزایی دارد. برای محاسبه نرخ نرخ تولید یکی از مهم ترین عواملی است که در طراحی و سود آوری پروژه

ها و نرخ رشد قیمت تأثیر تغییرات عیار حد(، تمام هزینه تولید بهینه، داشتن انتخاب دقیقی از تناژ و عیار ذخیره )شامل

طور دقیق در دسترس محصول در بازارهای جهانی، در طول عمر معدن ضروری است، از آنجا که اطالعات در مطالعات اولیه به

پارامترهای اقتصادی  مواجه می شویم که عدم قطعیت ها ها و قیمتقطعیت در پیش بینی هزینهعدم  باباشد، بنابراین به نمی

ها در تعیین نرخ تولید های قبلی نقش عدم قطعیتکنند. از آنجا که در روشنقش مهمی در ارزیابی نرخ تولید معادن ایفا می

 شود.پرداخته میشرایط عدم قطعیت های تعیین نرخ تولید در لحاظ نشده است در این مقاله به بررسی روش

به حداکثر رساندن ارزش معدن در که دهد نشان می شرایط عدم قطعیت فلزنتایج مطالعات مربوط به تعیین نرخ تولید در 

راهی برای انتخاب نرخ تولید معدن در این  برای یافتن تضمینی، اما هیچ امکان پذیر استشرایط عدم قطعیت قیمت فلز 

به  های در دسترس را در شرایط مختلف قیمت فلز آنالیز کرده و بعداًگزینه تمام پیشنهادات سامیس شرایط باشد وجود ندارد.

سازی ارزش خالص فعلی از طریق بهینه دهد.فلز می روزمدیر معدن اجازه انتخاب نرخ تولید و عیار حـد را بر اساس قیمت 

که قیمت فلز دوباره  بسیار باالست. وقتیگزینه معلق نگه داشتن طرح معدن وقتی که قیمت فلز پایین و از دست رفتن پروژه 

 های بد استفاده کنند.اند که از این گزینه در زمانمدیران معدن تمرین کرده .وری برگرددتواند به بهرهمعدن می افزایش یابد

مزایای  کند. این روشئه میاارهای اقتصادی یک گزینه رقیب برای روشبر قیمت گذاری اختیار  فرایند مرتبط با تکنیک 

ن است که انطباق ایمتعددی دارد زیرا به پیش بینی دقیق جریان نقدینگی، ریسک نرخ تنزیل و ... نیازی ندارد. عیب این روش 

باشد، استفاده از آن در معدنکاری هنوز خیلی رایج نشده است و تعداد معادن بسیار معدودی های معدنی مشکل میآن با پروژه

  اند.از آن بهره گرفته
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