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  چکیده

انفجار انفجار از مراحل اصلی عملیات معدنکاری بوده و هدف آن خرد شدگی و جابجایی مطلوب توده سنگ می باشد. پارامتر های 

ازآنجا که انفجار تولیدی هدفش معدنکاری بطور فنی و اقتصادی اجرا شوند. بایستی بنحوی تعیین شوند که تمامی فرآیند های

مقدار آن بستگی به عوامل زیادی داشته که از بین  خردایش مناسب است،پیش بینی خرج ویژه یک پارامتراصلی محسوب می شود.

حاضر به منظور پیش بینی خرج ویژه  پژوهشاشاره نمود. در  الگوی حفاری و انفجاری مشخصه های عوامل تأثیرگذار، می توان به 

دربرگیرنده آن، از  انفجاریبعنوان یک مطالعه موردی، با نگرش ویژه بر پارامترهای  معدن سنگ آهن سنگان انفجاری بهینه الگوی

(، گل s(، فاصله ردیفی )bبارسنگ)(، hده پارامترهای  طول چال)در مدل ارائه شاستفاده شده است. MLPمدل شبکه عصبی مصنوعی

کارایی روش های مورد ( بعنوان خروجی شبکه در نظر گرفته شده است.q( بعنوان ورودی و خرج ویژه)Q( ، خرج کل)sگذاری) 

مورد ارزیابی قرار (، 2R)وضریب تعیین  (MBE) انحراف میانگین خطای ، RMSE)(اخط مجذور میانگین ریشه های آماره از مقایسه ،

قابلیت باالیی درپیش ، RMSE=0/17،MBE=0/033،=12Rبا  MLPان داد که شبکه عصبی مصنوعی مدل . نتایج حاصله نشگرفت

وجود کارایی خوب دارای عملکرد ضعیف تری  RMSE=0/4 ،MBE=0/28،=0/0522Rبینی خرج ویژه داشته و رگرسیون چندگانه با

 درمقایسه با شبکه پیشخور است.

 خرج ویژه،معدن سنگ آهن سنگان،شبکه عصبی مصنوعی،رگرسیون چندگانه واژگان کلیدی :
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 مقدمه-1

سنگ در عملیات های معدنکاری است که بهره وری آن مرتبط با بدست آوردن  خردایشانفجار یک روش اقتصادی و رایج برای 

یکی از پارامترهای مهم  (.3131حسین نیک نفس وهمکاران،) شده با ابعاد یکنواخت و جابجایی مناسب سنگ است. خردایش طراحی

ملیات انفجا و بهبود وضعیت عملیات بهینه سازی آن می تواند در کاهش هزینه ی واحد ع که می باشدانفجار خرج ویژه  الگوی

  (،3131مجتبی شفاهی، مجید نیکو،) (،3133سید نجم الدین الماسی، سید محمد سیدعلی زاده گنجی،) استخراج مفید واقع شود.

اگرخرج ویژه کم گردد ممکن است سنگ درجای خود ثابت بماند یا به ابعاد بزرگ  (.3133علیرضا شیوایی، روانبخش امیری،)،

سید نجم  سید محمد سیدعلی زاده گنجی،) باربری وآتشباری ثانویه خواهد شد خردشودکه منجربه افزایش هزینه های بارگیری،

حال اگر خرج ویژه زیاد گردد عالوه بر خردشدگی بیش از اندازه ی مواد معدنی، لرزش زمین، پرتاب سنگ در  (.3133الدین الماسی،

سید نجم  سید محمد سیدعلی زاده گنجی،)، (3131جوادغضنفری نیا والهام هوشنگی،)خواهد داشت هوا و آلودگی صوتی را نیز در پی

تاکنون مطالعات مختلفی برای پیش بینی خرج ویژه بهینه با بررسی پارامترهای ژئومکانیکی سنگ والگوی (.3133الدین الماسی،

سد  پیش بینی خرج ویژه بهینه الگوی آتشباری تونل انحراف ،مجتبی شفاهی،مجید نیکخواه حفاری وانفجاری صورت گرفته است.

پیش بینی خرج ویژه در انفجار تونل بر  ، جواد غضنفری نیا(.3131،مجتبی شفاهی،مجید نیکخواه)سیمره با استفاده از شبکه عصبی

در انفجار معادن ویژهخرجبینیپیشایروشه،هوشنگیالهام،نیاجوادغضنفری.(3131،جواد غضنفری نیا،)اساس شبکه های عصبی

 1زون شماره  برآورد خرج ویژه و خردایش سنگ در ،حسن مومیوند،داوود تقی زاده.(1385،هوشنگی الهام،جواد غضنفری نیا)روباز

 میزان خرج ویژه درانفجارهای بررسی نیک نفس وهمکاران، حسین .(1391،حسن مومیوند،داوود تقی زاده)معدن آهک رشکان ارومیه

حسن (.3131،حسین نیک نفس وهمکاران) آبادموردی معدن سنگ آهن جالل  مطالعه معادن روباز با استفاده ازمنطق فازی،

برآورد خرج ویژه در معدن مس سونگون با استفاده از روش های مبتنی بر ویژگی های  ،حسن مومیوند،اسماعیل مینایی،وندیوسفی

و MLPدراین تحقیق امکان کاربرد شبکه عصبی مصنوعی .(1394،حسن مومیوند،اسماعیل مینایی،حسن وندیوسفی)توده سنگ برجا

رگرسیون چندگانه درتخمین میزان خرج ویژه درانفجارسنگ مورد مطالعه قرار گرفته است.خطا هی موجود درمیان داده های ورودی 

ری مستقیم اطالعات الگوی انفجار به حداقل  ممکن رسید.عالوه براین پارامترهای تاثیرگذاربه مقدار خرج ویژه با وخروجی با جمع آو

 بررسی می شوند.( 2R)وضریب تعیین  MBE)( انحراف میانگین خطای ، )(RMSEخطا مجذور میانگین ریشه اتخاذ سه شاخص آماری

 

 مطالعه موردی  -2
 معدن سنگ آهن سنگان -2-1

 

 و هاگودال حفر آثار و است شده شناخته دیرباز از معدن سنگ آهن سنگان دراستان خراسان رضوی واقع شده است، این معدن

 نوشته خواف جغرافیای کتاب در .دارد دور هایزمان در آهن سنگ استخراج از حکایتمعدن مختلف هایبخش موجوددر غارهای

 شناخته روزگاران آن در معدن این که است آمده( هجری نهم و هشتم قرن) مستوفی حمداهلل القلوب نزهت کتاب از نقل به خسروی

ل  شما کیلومتری 18 و مشهد ب خاوری کیلومتری جنو 308 فاصله در رضوی، خراسان استان در سنگان معادن مجموعه .است شده

 ΄33 تا °34 ΄26 ض جغرافیایی عر و °60 ΄45 تا °60 ΄24 ل جغرافیایی طو میان خواف، شهرستان توابع از سنگان خاوری

 این . دارد قرار کانسار محل از کیلومتری 40فاصله  در که است معدنی منطقه به شهر ترین نزدیک خواف، شهر .است گرفته قرار34°

 ترین مهم .گیرد می قرار تایباد 1:250000 نقشه در کیلومتر 8 تقریبی عرض و کیلومتر 26 طول تقریبی به ای محدوده در کانسار

و  سنجده ،فرزنه )خاوری و( باغک و دردوی شمالی، C جنوبی، C  مرکزی)باختری  هایی هنجار بی شامل سنگان، هایی هنجار بی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF&queryWr=%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF&queryWr=%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C&queryWr=%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C&queryWr=%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF&queryWr=%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF&queryWr=%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C&queryWr=%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C&queryWr=%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF&queryWr=%D8%BA%D8%B6%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%D8%A7&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF&queryWr=%D8%AA%D9%82%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF&queryWr=%D8%AA%D9%82%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF&queryWr=%D8%AA%D9%82%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF&queryWr=%D8%AA%D9%82%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84&queryWr=%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84&queryWr=%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84&queryWr=%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84&queryWr=%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D8%B3%D9%86&queryWr=%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.sid.ir


 

ی  بی هنجار محدوده در مربع کیلومتر 3/3×3/2 وسعتبه  مطالعه، مورد منطقه در دردوی آهن سنگ هنجاری یب که است (بید بقل

 از کمانی صورت به کوه رشته این که گرفته قرار والیت کوه رشته خاوری محدوده در سنگان گیرد. منطقه می قرار مرکزی های

 داخل طرف به و کرده قطع را افغانستان مرز خواف، و حیدریه تربت شهرهای کاشمر، از عبور از پس و شده شروع بردسکن منطقه

 تا ایران باختر کیلومتر از 2 عرض و کیلومتر 30 تقریبی طول به های گستر در معادن این کلی، طور به .است یافته ادامه کشور این

 روند با که است بردسکن-کاشمر-خواف پلوتونیک-کمربند آتشفشانی از جزیی سنگان کانسار قلمروی .دارند گسترش افغانستان مرز

 دارد. قرار درونه گسل درشمال باختری-خاوری

 

 
 . محدوده  آنومالی معدن سنگ آهن سنگان2شکل .                              سنگان آهن سنگ معدن ای ماهواره . تصویر1شکل.

 جمع آوری داده ها -2-2

گل گذاری، خرج کل فاصله ردیفی، بارسنگ،  توسط به کارگیری طول چال ، میزان خرج ویژههدف اصلی این مطالعه پیش بینی 

پارامتر به عنوان  1به منظور جلوگیری از پیامدهای ناخواسته حاصل ازانفجار وخردایش مناسب می باشد.این  مصرفی هرانفجار

به صورت یک پارامتر خروجی درنظرگرفته می شود.یک پایگاه داده  خرج ویژهسازندگان داده های ورودی مدنظرهستنددر حالی که 

دن سنگ آهن سنگان جمع آوری شده است.داده های جمع آوری شده در مجموعه داده از عملکردهای انفجاری مع 40ها شامل 

ورگرسیون چندگانه درنرم افزار های  MLPمدل  یدرمراحل بعد داده ها با سیستم شبکه عصبی مصنوعارائه شده اند . 3جدول شمار 

 .این معدن پیش بینی شود خرج ویژهمورد تجریه وتحلیل قرارگرفته تا میزان بهینه  spssمتلب،
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 : اجزای انفجارهای برداشت شده در معدن سنگان1جدول 

 (3kg/m) خرج ویژه (kg) وزن کل خرج انفجار (mگل گذاری ) (m) فاصله ردیفی (m) بارسنگ (m) طول چال ها شماره انفجار

3 1 2.1 1 2 2440 0.33 

2 4.3 2.1 2.3 2.1 3010 3.44 

1 2.1 2.2 2.3 3.3 130 0.30 

4 3.3 2 2.1 0.4 240 3.03 

1 4.3 2.2 1 3.4 100 0.13 

4 3.2 2.2 1 0.2 2000 0.24 

0 0.3 3.3 2 3 2323.3 3.34 

3 2.3 1 1.1 2 3200.44 0.101 

3 1.4 1 1.1 3.1 3302 0.01 

30 1.0 2 2.1 2.1 3313.3 3.33 

 

 شبکه های عصبی مصنوعی-3

ت محاسبه خروجی  از ورودی ها بیولوژیکی به هم پیوسته جهشبکه های عصبی مصنوعی متشکل ازسلول های عصبی 

شبکه های عصبی به طورگسترده ای  (.Amayreh, M,2005(،) W. Zhenyuan,et al,2000(،) S. Seifeddine,et al,2012)است

 .W)پیچیده مهندسی استاده هاو مشکالت مورداستفاده در برنامه های مختلف وابزاری بسیار توانا وقدرتمند برای تجزیه وتحلیل د

Zhenyuan,et al,2000(،) S. Seifeddine,et al,2012(،) S.J.S. Hakim,et al,2015.) ین سیستم جایگزین بسیار عالی برای قوانینا 

الیه های -3شبکه های عصبی مصنوعی نیزشامل سه الیه می باشد: .(.I. Uc¸kan,et al,2014پیچیده وفرمول های ریاضی می باشد)

 های شبکه عصبی، های شبکه انواع ترین مهم از یکی .G. Krauss,et al,1997))الیه خروجی -1الیه های پنهان ،-2،  ورودی

 (.Soltani, S,et al,2010)می باشند MLPالیه چند پرسپترون

 رگرسیون چندگانه -4

 را متغییرها بین رابطه میزان ها،شاخص این همه که دارد وجود متعددی هایشاخص متغیر، چند یا دو بین رابطه گیریاندازه برای

 نشان همبستگی ضریب یک با را متغیرها بین یرابطه خطی، رگرسیون .دهندمی نشان همبستگی ضریب نام به مقدار یک با تنها

 یک با را وابسته و متغیر مستقل بین رابطه نهایت در کند.می مشخص همبستگی تحلیل پذیری متغیرها را ضریب این که دهدمی

-مجموعه ممکن نوشته شود، صورت هر به را وابسته و مستقل متغیر بین رابطه است ممکن که آنجا از. دهدمی نشان خطی معادله

 متغیر مقادیر آنها کمک وبه کرد تعریف متغیرها بین ریاضی معادله یک آنها کمک به توانمی که دارند وجود نیز هاروش از هایی

 با را آنها توانمی باشد، دار معنی متغیرها بین رابطه که صورتی در. کرد بینیپیش مستقل، متغیرهای یا متغیر روی از را وابسته

 در. گویندمی رگرسیون معادله دهد،می نشان را وابسته و مستقل متغیر بین یرابطه که ایمعادله به. کرد بیان ریاضی الگوهای
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 متغیر رفتار آماری، هایروش بعضی و تصادفی نمونه یک کمک به و رگرسیون معادله از استفاده با که است آن هدف رگرسیون

 .شود بینیپیش مستقل، متغیرهای و مشخصات مقادیر از آگاهی با وابسته

 پیش بینی خرج ویژه با شبکه عصبی مصنوعی-5

وزن کل خرج  و ،گل گذاری فاصله ردیفی ،بارسنگ ،طول متوسط چال ها عصبی، شبکه نتایج بهتر مقایسه راستای در مقاله، این در

 جهت هاداده درصد 40. شده است گرفته نظر در شبکه خروجی پارامتر عنوانبه خرج ویژه و ورودی پارامترهای عنوانبه ،انفجار

 به. شودمی انتخاب مدل ساخته شده، آزمون هایداده عنوان به درصد 20 و سنجی اعتبار فرآیند انجام جهت درصد 20 مدل، آموزش

 آموزش فرآیند. گیردقرارمی استفاده مورد (MLP) الیه چند پرسپترون شبکه افزار متلب،نرم استفاده از با عصبی شبکه آموزش منظور

-داده و واقعی هایداده بین تفاوت که جایی تا گیردمی انجام است، آموزش زمان طول در مختلف هایالیه بین هاوزن تغییر شامل که

 هایداده کل و آموزشی هایداده عنوانبه ورودی هایداده کل هوشمند، سیستم نوع این برسد. در حداقل به شده بینیپیش های

 های شکل) شودمی سازیشبیه مورد نظر محیط مراحل گفته شده، انجام از پس گیرند.می قرار آزمایشی هایداده عنوانبه خروجی

 عبور پنهان هایالیه از و جمع کرده بایاس با را هاوزن این سپس و کندمی تعیین وزن یک ورودی هر برای عصبی یشبکه(. 3،4،5،6

 .است شده انتخاب پنهان الیه 9 تعداد دهد. در این شبکهمی

 

 متلبافزار . نتایج آموزش در محیط عصبی نرم 4ترین نقطه کارایی شبکه                               شکل .. مناسب3شکل.
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 . نمودار هیستوگرام درشبکه عصبی مصنوعی5شکل .
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 . ضریب همبستگی داده ها6شکل.

 

 پیش بینی خرج ویژه با رگرسیون چندگانه-6
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روش آماری برای ایجاد مدل های پیش بینی کننده ای بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده می شود. از این مدل ها، فرد می 

ی را به دست آورد و رابطه بین متغیرهای معیار و متغیر پیش بینی را تعیین نماید. این روش برای رشته تواند متغیرهای پیش بین

)پارامتر خروجی( با دیگرپارامترهای مرتبط )ورودی( یعنی طول  خرج ویژههای مختلف استفاده شده است. در این مطالعه رابطه بین 

( هستند. پایگاه داده مشابهی برای سیستم های شبکه 3)معادله  مصرفی هرانفجارکل خرج  گل گذاری وفاصله ردیفی،بارسنگ،چال،

 .عصبی مصنوعی استفاده می شود و برای مدل سازی آماری به کار می رود

q)kg/m3(=1/433 + 0/008 × ℎ𝑙 + 0/096 × 𝑏 − 0/372 × 𝑠 − 0/007 × 𝑠𝑡 + 0/00005837 × 𝑄                     )3(     

    

 معیارهای آماری --7

ریشه میانگین مجذور ،R2دراین مطالعه برای ارزیابی،تجزیه وتحلیل مدل ها وروابط تجربی از شاخص های آماری آماری ضریب تعیین

 استفاده شده است: ،MBE، خطای انحراف میانگین  RMSEخطا 

(2                        )                                                                                                                               = 1 −
∑ (𝑃−𝑂)2𝑁
𝐼=1

∑ (𝑂)2𝑁
𝐼=1

2R 

(3)                                                                                                                                                      RMSE=√
∑ (𝑃−𝑂)2𝑁
𝐼=1

𝑁
                  

(4)                                                                                                                                                        MBE=
∑ (𝑃−𝑂)2𝑁
𝐼=1

𝑁
 

 می باشد. I=1,……, Nتعداد داده ها ، Nمقدار پیش بینی شده،  Oمقدار اندازه گیری شده،  Pکه درآن ها ،

 و رگرسیون چندگانه MLPارزیابی عملکرد پیش بینی حرج ویژه با مدل -8

خرج ویژه پیش بینی شده واندازگیری شده  مجموعه داده انتخاب وبین 40 ای کنترل عملکرد پیش بینی مدل هادراین پژوهش بر

، 2،1،4وبرای محاسبه از  معادله های R2، RMSE ، MBE گرفت.برای ارزیابی  مدل ها از شاخص های آماریمورد مقایسه قرار 

. چنانچه درشکل ها مشاهده ونمایان است شبکه های عصبی مصنوعی  برای پیش بینی وبهینه 3-0استفاده شده است.شکل های 

 ده است.سازی خرج ویژه با خطای قابل قبول و بهترین نتیجه حاصل گردی
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 برایشبکه عصبی مصنوعی شده بینی پیش و گیری اندازه ضخامت بارسنگ بین R2. مقایسه 7شکل.

 

 رگرسیون چندگانه برای شده بینی پیش و گیری اندازه ضخامت بارسنگ بین R2. مقایسه 8شکل.
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 شبکه عصبی مصنوعی ورگرسیون بین MBEوRMSE  . مقایسه9شکل.

 

 شبکه عصبی مصنوعی ورگرسیون برای شده بینی پیش و گیری اندازه خرج ویژه  بین مقایسه. 11شکل.

 نتیجه گیری-9

درشبکه های عصبی مصنوعی پیشخور درنرم افزار متلب ورگرسیون چندگانه درنرم  (MLP)دراین مطالعه از شبکه های پروستیرون 

برای مدل سازی وپیش بینی خرج ویژه درمعدن سنگ آهن سنگان مورد استفاده قرار گرفت.تنایج حاصل از تجزیه  SPSSافزار 

دارای یک عملکرد بهتری نبست به  MBE = 0/033و  R2=1  ،RMSE =0/17وتحلیل نشان دادکه شبکه های عصبی مصنوعی با 

 می باشد. خرج ویژهبرای پیش بینی وبهینه سازی  رگرسیون 
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 مراجع -11

بررسی میزان خرج یژه درانفجارهای معادن روباز با  ،3131سیدمهدی، مرجان وموسوی نسب، زارعی، اکبر، فرت خواجه، حسین، نیک نفس،

 کنگره ملی صنایع آهن وفوالد. مطالعه موردی معدن سنگ آهن جالل آباد، استفاده از منطق فازی،

پیش بینی خرج ویژه درمعدن مس سونگون براساس خواص فیزیکی وژئومکانیکی  ،3133الدین،سیدنجم  سیدعلیزاده گنجی، سیدمحمد، الماسی،

 اولین کنفرانس ملی فناوری های معدن کاری ایران. توده سنگ وشاخص انفجارپذیری،

هفتمین  از شبکه عصبی،پیش بینی خرج ویژه بهینه الگوی آتشباری تونل انحراف سد سمیزه با استفاده  ،3131مجتبی، مجید، شفاهی، نیکخواه،

 کنفرانس تونل ایران.

 پیش بینی خرج ویژه درعملیات انفجارمعادن سطحی براساس خواص فیزیکی وژئومکانیکی توده سنگ ،3133علیرضا و امیری، روانبخش، شیوایی،

 سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن. بانگرش ویژه برمعدن سنگ آهن سه چاهون ومس میدوک(.)

 پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن. روشهای پیش بینی خرج ویژه درانفجارمعادن روباز، ،3131جوادو هوشنگی، الهام، یا،غضنفری ن

 ،هفتمین کنفرانس تونل ایران.پیش بینی خرج ویژه در انفجار تونل بر اساس شبکه های عصبی ،3131جواد، غضنفری نیا،

،سی ویکمین همایش معدن آهک رشکان ارومیه 1نگ در زون شماره برآورد خرج ویژه و خردایش س ،3133،حسن ،مومیوند  و داوود،تقی زاده 

 علوم زمین.

برآورد خرج ویژه در معدن مس سونگون با استفاده از روش های مبتنی بر ویژگی  ،3134،حسن ،مومیوند ،اسماعیل،مینایی ، حسن،دیوسفینو 

 ،دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک ومهندسی پی.های توده سنگ برجا

L. Amayreh, M. (2005). Saka, Failure load prediction of castellatedbeams using artificial neural networks, ASIAN J. 

Civ. Eng.(Build. Hous.) 6 (1–2). 35–54. 

W. Zhenyuan, L. Yilu, and P. J. Griffin,  ) 2000(,  "A combined ANN and expert system tool fortransformer fault 

diagnosis," in IEEE Power Engineering Society Winter Meeting,vol.2.1261-1269. 

S. Seifeddine, B. Khmais, and C. Abdelkader,  ) 2012(, "Power transformer fault diagnosis based on dissolved gas 

analysis by artificial neural network," in International Conference on Renewable Energies and Vehicular Technology, 

230-236. 

S.J.S. Hakim, H. Abdul Razak, S.A. Ravanfar, (2015). Fault diagnosis on beam-like structures from modal parameters 

using artificial neural networks, Measurement 76  45–61.  

I. Uc¸kan, T. Yılmaz, E. Hu¨ rdog˘ an, O. Bu¨ yu¨ kalaca, (2014).  Development of an artificial neural network model 

for the prediction of the performance of a silica-gel desiccant wheel, Int. 

J. Green Energy 12 (11) .1159–1168. 

G. Krauss, J.I. Kindangen, P. Depecker, (1997) . Using artificial neural networks to predict interior velocity 

coefficients, Build. Environ. 32 (4). 295–303. 

Soltani, S., Sardari, S., Sheykhpoor, M., and Mosavi, S. 2010. Artificial Neural Network. Nas Publications. Iran. Press. 
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Abstract 

Blast from the main stages of mining operations and its purpose crunch and the movement of the rock mass 

is desirable. Blasting parameters should be set in such a manner that the entire mining process is technically 

and commercially run Shvnd.azanja the nuclear bomb aimed at crushing convenient, especially a 

Paramtrasly spending is forecast. Its value depends on many factors that the complex factors can be cited 

features of drilling and blasting pattern.burden (b), row spacing (s), laying flowers (s), total expenditure (Q) 

as input and special charges (q) as output Ast.karayy intended to compare methods, statistics root mean 

square error (RMSE), mean bias error (MBE) determination coefficient (R2), were evaluated. The results 

showed that artificial neural network MLP model with RMSE = 0/17, MBE = 0/033, R2 = 1, the predicted 

high special charges and multiple regression RMSE = 0/4, MBE = 0/28, R2 = 0/052 despite good 

performance has been poorer performance compared with feedforward networks. 

Key words: Pinch particular, Sangan iron ore mining, neural networks, regression 
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