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 چکيده
فاصله ی بين تاسيسات و ساختمان های مسکونی و معادن کمتر و            ,ه شهرها و افزايش نياز بشر به استفاده از منابع معدنی          با توجه به توسع   

ازجمله مهمترين فرآيندهای استخراج معادن روباز هستند کـه گـاهی    ,عمليات حفاری و آتشکاری   .احتمال بروز حوادث بيشترشده است    
از جمله پيامدهای خطرناک و نامطلوب عمليـات        .ه وباعث بوجود آمدن خطرات و مشکالتی می شوند        اوقات توام با پيامدهای نامطلوب بود     

پديده  پرتاب سنگ می باشد که بايد به دقت مورد تحليل و بررسی قرار گيردتا از خسارتهای مالی و جـانی ناشـی از     ,انفجار معادن روباز  
 .آن جلوگيری بعمل آيد

با استفاده از اطالعات آتشباری در معدن سنگ آهک پيربکران و مقدار پرتاب سنگ ثبت شـده در هـر                    در اين مقاله سعی شده است که        
به ارائه ي رابطه ای تئوری بين پارامترهای موثر در آتشـباری  , موجود و آماری ابتدا با استفاده از نرم افزارهای رياضی, مرحله از آتشباری  

مناسب ترين مقدار پارامترهای موثر در آتشباری اين        , استفاده ازتکنيک الگوريتم ژنتيک    و پرتاب سنگ در اين معدن پرداخته و سپس با         
 .پيش بينی کنيم ,معدن را با توجه به کمترين فاصله پرتاب سنگ

 

 معدن سنگ آهک پيربکران ,الگوريم ژنتيک ,پرتاب سنگ ,پيامدهای نامطلوب انفجار:کلمات کليدی

 

Design Of Blasting Pattern Due To Minimum Fly Rock With Of Alga In 
Pirbakran Limestone Mine 

Sayed Esmaeili Rahimi1, Sayed Mohammad Saeed Damamdi2 

Abstract 
 

Due to urban development and the increase in human's need to use ore deposits, there has been an 
increase in the probability of occurrence of emergency incident and a decrease in the distance between 
constructions and residential buildings and mines. Drilling and blasting operation ,are among the most 
important process in extraction from open pit mines which are sometimes accompanied by undesirable 
outcome and, thus result  in some dangers and problems. One of the dangerous and undesirable outcome 
of open pit mine blasting ,is fly rock ,which has to be investigated more closely ,this way ,one can prevent 
(many of those) financial and life damages. 
In this paper has been attempt that using of blasting information in pirbakran limestone mine and fly 
rock in each blasting step at the beginning using of mathematics and statistic software, theory relation 
between influence parameters of blasting and fly rock distance the best influence parameters quantity in 
blasting will be predicted. 
 
Keywords: undesirable effect of explosion, fly rock, alga, pirbakran limestone mine  
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 مقدمه ‐۱
باز می باشد که گاهی اوقات باعث بوجود آمدن پيامدهای عمليات آتشکاری از جمله مهمترين فرآيند های استخراج معادن رو

شکست بيش  , )air blast( انفجار يا لرزش هوا , )Ground vibration( لرزش زمين , )fly rock( نامطلوبی نظير پرتاب سنگ
يمنی در عمليات چنانچه اصول فنی و ا. ايجاد سر و صدا و توليد گرد و غبار می شوند , )Back Break( از حد يا عقب زدگی

در اين زمينه تحقيقات  .پديده های ذکر شده می توانند سبب ايجاد خسارات جانی و مالی گردند ,انفجار مورد توجه قرار نگيرند
 .ارائه شده است )محدوده انفجار(زيادی صورت گرفته که نتايج آنها در غالب تعيين فاصله ايمن انفجار 

سپس بر اساس اطالعات جمع  .معدن سنگ آهک پيربکران مورد بررسی قرار می گيرددر اين مقاله پديده پرتاب سنگ در 
سعی در ارائه بهترين مقدار پارامتر  , مورد آتشباری و پرتاب سنگ ثبت شده بصورت کيفی در اين معدن۱۳۵ آوری شده از

 ]۴[.های موثر در آتشباری برای داشتن کمترين ميزان پرتاب سنگ شده است
ابتدا بين اطالعات ثبت شده از آتشباری  . صورت می گيردژنتيکين مقدار اپتيمم با استفاده از الگوريتم بدست آوردن ا

و نرم افزار آماری  mapleو خود ميزان پرتاب سنگ با استفاده از نرم افزار محاسباتی ) پارامترهای موثر در پرتاب سنگ(
spss13 ين به ارائه چند رابطه رياضی می پردازيم که بهترfitness مورد آتشباری از معدن فوق را برای ۱۳۵ را بين داده های 

به بهترين مقدار پارامتر های موثر در آتشباری با توجه به کمترين  )Alga( ژنتيکسپس با استفاده از الگوريتم  .ما ارائه دهد
 .ميزان پرتاب سنگ پی می بريم

 

  پرتاب سنگ‐۲
د سده سنگ می باشد که در عمليات انفجار توليد می شوند و يکی از منابع اصلی اين پديده حرکت کنترل نشده قطعات خر

پارامترها و شرايط خاصی در بوجود آمدن اين پديده  .آسيب ديدن سازه ها و تجهيزات و صدمه ديدن افراد را تشکيل می دهد
 , سنگ های بشدت درزه دار و شکاف داربرای مثال و در ارتباط با شرايط توده سنگ بايد توجه شود که در .موثر می باشند

هنگامي که عمليات انفجار در مناطق از طرف ديگر  .احتمال بروز پرتاب سنگ نسبت به سنگهای هموژن و توده ای بيشتر است
کنترل خيلی دقيقی بايد جهت جلوگيری از ظهور اين پديده اعمال  ,کارستی با سوراخ ها و حفره های فراوان انجام می شود

برای  .همچنين نوع ماده منفجره و پارامترهای هندسی و وزنی الگوی حفاری و انفجار نيز در اين زمينه موثر می باشند .دگرد
از جمله مهمترين  .محاسبه ميزان پرتاب سنگ روابط بسياری ارائه شده است که معموال بصورت تجربی و تئوريک می باشند

 ۱۹۷۵در سال ) Persson( و پرسن) Lunsborg( تجربی و توسط دوالنسبرگاين روابط می توان به روش سوئدی که مدلی 
 از جمله ديگر روشهای تئوريک اندازه گيری .پيشنهاد شد که نتيجه آن تعيين بيشترين فاصله  مربوط به پرتاب سنگ می باشد

در هردوی اين  .دمی باش )Prof.G.I.Pokrovsk& I.S.Fyodorov( گ روش پروفسور پکروفسکی و فيودوررفپرتاب سن
پس از محاسبه ی سرعت اوليه ی پرتاب سنگ و بر  .روشها محاسبه ی ميزان سرعت اوليه پرتاب سنگ در اولويت قرار دارد

 ]۶[ و ]۴[.حداکثر فاصله پرتاب سنگ براحتی قابل محاسبه می باشد, اساس قوانين ديناميک پرتاب
 

 ژنتيکالگوريتم  ‐۳
 الگوريتم های .  مطرح گرديدRechenberg   توسط۱۹۶۰ در سال )Evolutionary( ملیايده ی اصلی الگوريتم های تکا

جستجوی کامپيوتری بر يايه  الگوريتم های بهينه سازي وبر  در حقيقت  روش ,ست ها  که منشعب  از اين نوع الگوريتمژنتيک
وی توسط س ازپشيگان مطرح شد ودر دانشگاه مي Hollandوم ها است که توسط پرفسور زن ها وکروموژاساس ساختار 

 ]۱[. توسعه يافتAnn Arbor و Goldberg  مثلجمعی از دانشجويان 
 ايه پمفاهيم 
 موثردر فضا های بسيار وسيع وبزرگ است که در نهايت منجر به جهت گيری به  يک روش جستجویژنتيکتم های يالگور

 .ن جواب بهينه دست يافت آ زندگی يک  فرد بهزمانت سمت پيدا کردن يک جواب بهينه می گردد که شايد نتوان در مد
 در اين الگوريتم ها بايد فضای طراحی . قديمی دارندسيار زيادی با روشهای بهينه سازی تفاوت بژنتيکالگوريتم های 

)Design space( ژنتيک با فضای )Genetic space(ی کد  با يک سری متغيرهاژنتيکبنابر اين الگوريتم های  . تبديل شود
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ها قابليت تبديل فضای پيوسته به فضای گسسته ی کد شده در اين است که اصوال کدهامزيت کار با متغير .کنندشده کار می
 با GA با روشهای قديمی بهينه سازی در اين است که در) GA ) Algorithm Geneticيکی از تفاوتهای اصلی روش .را دارند

که در روشهای قديمی بهينه  در حالی . خاص کار می کنيم ینقاط در يک لحظه مجموعه ای از يا) Population(جمعيت 
 در يک زمان مورد  تعداد زيادی از طرح هاGA اين به اين معنی است که .خاص عمل می کرديمسازی تنها برای يک نقطه 

 به تعبير صحيح تر  يا)Random (  بر پردازش تصادفیGA  نکته جالب ديگر اين است که اصول.دهندپردازش قرار می
 فضای جستجو را بصورت رهای تصادفیگ بنابراين عمل. استوار است)Guided Random( پردازش تصادفی هدايت شده

 .مورد بررسی قرار می دهند) Adaptive ( تطبيقی
 :بايد سه مفهوم مهم زيرمشخص شود GA برای استفاده از اصوال

 ).Cost Function ( ابع هزينهيا ت) Objective Function ( تعريف تابع هدف
 . )Genetic Representation( ژنتيکتعريف و پياده سازی فضای 

 .GA تعريف و پياده سازی عملگرهای
در نهايت می توان با اعمال  به خوبی عمل خواهد کرد GA بدون شک , اگر اين سه قسمت به طور صحيح تعريف شوند

  .راتی کارايی سيستم را افزايش دادتغيي
ی  فضای همه . هدف ما پيدا کردن بهترين جواب از ميان جوابهای مختلف است,له ای را حل می کنيمئيک مسوقی که  

 هر جواب می تواند با يک مقداری که بيانگر . می نامند)Search space ( حالتهای ممکن در يک مسئله را فضای جستجو
 Maximum( برای جواب يعنی جستجو برای پيدا کردن اکسترمم جستجو . نشان داده شود,ن استآ )Fitness( بودن مناسب

 پيدا  به عنوان فرآيندتوليد نقاط فضای جستجو را می توان با زمان حل يک مسئله و . جستجون فضایآ در)Minimum يا
 . به صورت زير نشان دادکردن جواب بهينه

اين فضا بايد عمل جستجو را انجام دهيم ما را به استفاده اينکه نمی دانيم که ازکجای  ی جستجو وهابزرگ بودن فضا پيچيده و
 . سوق می دهدژنتيکاز الگوريتم های 

 توانيم بگوييم که اين می بنابر. حيات بهترين ها شکل گرفته است ی با الهام از تئوری داروين دربارهژنتيکالگوريتم 
GAپي ريزی شده است)تکثير نوع برتر(  و) ادامه حيات بهترين ها(  اساس اين اصلر ب . 

غاز می آ ، گفته می شودPopulationنها جمعيت آکه به  )ها کروموزوم (با مجموعه ای از جوابهای تصادفیدر ابتدا الگوريتم 
جمعيت   از اين جوابها برای ساخت جمعيت جديد بعدی استفاده می شود به اين اميد که جمعيت های جديد بهتر از.گردد

نها آبودن ) Fitness ( روشهايی که برای انتخاب جمعيت های جديد استفاده شده با توجه به مناسب  زيرا. باشندهای قديم
نقدر تکرار می شود تا شرايط آ اين فرايند .پس بهترين ها شانس بيشتری برای توليد مثل خواهند داشت . گرفته استصورت
 ]۱[ . محقق شود)برای دستيابی به بهترين راه حل(خاتمه 

 GAکار در  شرو ‐١‐٣
 : داشته باشيم)Maximization (   اگر يک مسئله ماکزيمم سازی

)۱( Maximize f(x) 
NiforXXX u

ii
l

i ,...,2,1)()( =≤≤ 

)(0و اگر بخواهيم  〈xF 0 مينيمم شود برای)( 〉xFتابع هدف را بصورت زير می نويسيم : 
)۲( 

( )xf+1
1

 Maximize 

)و اگر  ) 0〈xf  باشد به جای مينيمم کردنf(x) می توانيم ماکسيمم –f(x)را بدست آوريم . 
)۳( Maximize  {-f(x)} 

  

  . مورد بررسی قرار می دهيمGAپس با اين روش می توانيم مسائل مينيمم وماکزيمم مختلف را در

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 1387 آبان ماه 9-7دانشگاه تهران  87- نفرانس مهندسي معدن ايراندومين ك

 

 ٤

  موثر درآتشباری برای بدست آوردن کمتـرين پرتـاب سـنگ درمعـدن سـنگ آهـک                 پارامترهایپيش بينی    ‐۴
 پيربکران

 عامل موثر در آتشباری و پرتاب سنگ در معدن فوق است استفاده شده ۶ دسته داده که شامل ۱۳۵در اين مقاله با استفاده از 
 :عوامل موثر در آتشباری اين معدن شامل .است

۱‐Burden  ( )1X۲‐ Spacing( )2X۳‐تعداد چال ( )3X۴‐متراژ متوسط چال ها ( )4X۵‐مقدار آنفو ( )5X 

) مقدار ديناميت‐۶ )6X 
 ميلی متر و شيب ۱۰۵با قطر ثابت ن تمامی چال ها که عواملی نظير قطر چال و شيب چال نيز بوده است که چون در اين معد

 . درجه حفر می گردند از اثر آنها در پرتاب سنگ معدن مذکور صرف نظر می کنيم۹۰
بايد اعداد و ارقام ثبت شده از آتشباری معدن کدگزاری , از داده های موجودFitnessدر ابتدا برای بدست آوردن بهترين توابع 

ه  و فاصله رديفی و خود ميزان پرتاب سنگ کدگزاری گرديده اند و بقيه داد مربوط به بردندادعن مقاله ادر اي .يا نرمال گردند
البته شايان ذکر است که ميزان پرتاب سنگ ثبت شده اين  . گرديده اند استانداردspss13های معدن با استفاده از نرم افزار 

رت کمی و کدگزاری شده بيان نماييم تا بتوانيم روابطی بين عوامل باال معدن بصورت کيفی بوده که ما سعی کرديم آنها را بصو
 مشاهده می نماييم که البته ۱ را در جدول  و اصلی  شدهاستانداردنمونه ای از داده های  .با ميزان پرتاب سنگ را بدست آوريم

 . مورد آتشباری است۳فقط برای 
 اصلی و استاندارد شدهداده های  ‐۱جدول

 burden spacing N hole L hole anfo dynamit fly rock 
)کدگزاری(واقعی 3.5 4.5 62 10.8 3330 25 0.66

0.62375- استاندارد 0.43772 1.43129 -0.03516 0.7614 2.6869 0.11108

)کدگزاری(واقعی 3 3 55 10 1680 18 1
1.59563- استاندارد -2.07602 0.82544 -0.32395 -0.98874 0.99143 1.74881
)کدگزاری(واقعی 3.5 4.5 52 8 1950 19 1

0.62375- استاندارد 0.43772 0.5658 -1.04593 -0.70235 1.23364 1.74881
 

 بصورت معادله ی به يافتن روابط رياضی  linear regresion ستفاده از دستورا و باspss13در ادامه با استفاده از نرم افزار 
البته شايان ذکر است که برای تکميل کار تصميم براستفاده از يک معادله ی غير خطی نيز  . بين داده ها پرداخته شدخطی
بعد  .  استفاده گرديدfit[least square]و دستور   mapleبرای يک برازش منحنی بر داده های استاندارد شده از نرم افزار .شد

مقايسه ای  ،maple   نرم افزاربا استفاده از ) ای که بيشترين ضريب همبستگی را داشتمعادله( از بدست آوردن بهترين معادله
 ضريب همبستگی حاصل از منحنی نرم افزار ، که معلوم گشت، گرديدspss13ميان اين معادله و معادله ی خطی نرم افزار 

spss13 باالتر از نتيجه حاصل از نرم افزار maple ٨[ و ]۳[. است[ 
 )۱رابطه

z = -1.056391221*x1-.9736197990*x2+.2820974415*x3-471413265*x4+.4103062702*x5 -.2635808091*x6-
.1753489842*x3*x5+.5632884234*x1*x2*x3-.5576841041e-
1*x2*x3*x4+1.376683255+.7415639650*x1*x4+.5782883873e-1*x2*x6-.3010280889*x1*x3-.1909647136e-
2*x4*x5+.8437234649e-1*x2*x5+1.480690907*x1*x2+.3513063471e-1*x2*x3*x4*x5+.4368079157e-
1*x1*x2*x3*x4*x5*x6-.3449738055*x2*x3-.3591506407e-2*x2*x4-.6516699064e-3*x3*x6+.8377237417e-
1*x5*x6-.1037154853*x4*x6+.3181939760*x1*x6+.2022642393*x3*x4-.8487962874*x1*x5 

 
 . بود که مقدار مناسبی نيست۰,۱۹ضريب همبستگی برازش اين منحنی  . بدست آمدmaple نرم افزاراين رابطه از 

 . به ما نتيجه ی مطلوب را دادspss13 اما رگرسيون خطی نرم افزار 
 )۲(جدول :اطالعات زير در مورد اين رگرسيون خطی بدست آمدspss13 از نرم افزار 
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  به منظور تحليل آماری رگرسيون خطیspss13ار ضرايب بدست آمده از نرم افز ‐۲جدول

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients Sig. 

95% Confidence 
Interval for B Correlations 

  B 
Std. 

Error Beta   
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Part 

(Constant) -7.09E-016 .081 1.000-.160 .160   

Zscore(burden) -.165 .093-.165.078-.349 .019 -.144 

Zscore(Nhole) .106 .170.106.532-.229 .442 .051 

Zscore(Lhole) -.278 .178-.278.122-.630 .075 -.126 

Zscore(spacing) -.213 .094-.213.025-.399 -.027 -.184 

Zscore(dynam) -.083 .144-.083.566-.367 .202 -.047 

Zscore(anfo) .273 .182.273.135-.086 .633 .122 

Bرا داريم) ۲(بدين ترتيب رابطه. ضريب متغيرهای مستقل در معادله ی خطی است: 
 :)۲(رابطه

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )anfodynamitlongholeNhole

spacingburdenrockfly
273.0083.0278.0106.0

213.0165.01009.7 16

+−−+
−−×−= −

نکاتی 

 :قابل توجه است که )۲(ديگری از جدول 
 )std( ل مشاهده می گرددانحراف از ميانگين هر کدام از داده ها در ستون سوم جدو ‐۱
 نمايش داده می شود که از آن داده های استاندارد شده است اما چون داده های ما Beta  در ستون چهارم جدول ضريب ‐۲

 . يکی استBتماما استاندارد شده بود اين ضريب با 
هر چه قدر اين  .مون می گويند را مشاهده می نماييم که در آمار به آن سطح معنی داری آز sig در ستون پنجم جدول ‐۳

مقدار به عدد صفر نزديک تر باشد اين پارامتر و ضريب آن در رگرسيون تاثير بيشتری داشته است و يا در اصطالح معدنی اين 
 بيشترين تاثير spacingهمانطور که مشاهده می نماييم در اين معدن اندازه  .پارامتر تاثير بيشتری در پرتاب سنگ داشته است

 . در پرتاب داشته استرا
همانطور که می دانيم اين مقدار ( مقدار مرزهلی بااليی و پايينی زير نمودار توزيع نرمال در ستونهای ششم و هفتم جدول، ‐۴

 . داده بين مقادير بااليي و پايينی قرار دارند۹۵يعنی در داده های ما  .ديده می شود )درصد داده را شامل گردد۵حداکثر بايد 
 .ضريب همبستگی جزيی هر پارامتر ديده می شود) ۲(ر آخرين ستون جدول د ‐۵

مقادير پارامترهای زير همبستگی کلی و توان دوم ضريب و ضريب همبستگی سازگار شده با داده های ) ۳(در جدول 

 .استاندارد شده و همچتين انحراف از ميانگين کلی رگرسيون ديده می شود

 ضرايب آماری رگرسيون ‐۳جدول

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
. 821(a) 0.674.124.93570438 

ديگر فرايندهای آماری اين رگرسيون  . است که مقداری نسبتا مطلوب است۰,۸۲همانطور که می بينيم ضريب همبستگی کلی 
 .مشاهده می فرماييد) ۳(را در جدول 

 وجود دارد که اينجانب فرآيند رگرسيون را  spss13و اثبات کارآمدی آن روشهايی در نرم افزار اما بازهم برای تست رگرسيون 
 . روش زير تست نمودم و بازهم نتيجه رضايت بخش بود۲با 

 ):۱(تست 
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Regression Standardized Residual
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  نمودار توزيع نرمال داده های پيربکران برای تست رگرسيون‐۱شکل

 . داده، تقريبا برابر صفر است۱۳۴زيع رگرسيون برای همانطور که می بينيم و مطلوب است مقدار متوسط تو
 ):۲(تست

1.00.80.60.40.20.0
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Normal P- P Plot of Regression Standardized Residual

 
  برای تست کارآيی رگرسيونp-pروش نرمال  ‐۲شکل

 .بهترين حالت برای موفقيت اين تست سازگار شدن داده ها با نيمساز ربع اول است

 :GAکار در  ‐۵
،  spss13و ديگری با استفاده از نرم افزار آماری  mapleی يکی با استفاده از نرم افزار رياض(  باالرابطه  دوبعد از بدست آوردن

قرار داده ) gatool( هر کدام از اين روابط بصورت تک تک درون سيستم گرافيکی الگوريتم ژنتيک در درون نرم افزار مطلب 
 ۳جه به بيش از با تو . نسبی و گاهی مطلق برای اين توابع استmax يا minوظيفه ی الگوريتم ژنتيک تشخيص  .می شوند

اما الگوريتم ژنتيک با  . اين توابع برای آدمی امری غير ممکن استmin بعد بودن اين روابط تصور شکل و نحوه ی قرار گرفتن 
 . اين توابع را داراستminاصول منحصر به فرد خود توانايي محاسبه ی مقدار 

مد نظر قرار ) ضريب همبستگی و سطح معنی داری آزمون( بعلت مشخصات آماری پايينی که برای ما ايجاد نمود) ۱(رابطه 
بعلت حساسيت موضوع تغييراتی را در ) ۲(در بررسی رابطه  .نگرفت و در روی آن با الگوريتم ژنتيک کاری صورت ندادم

 .سيستم الگوريتم ايجاد نمودم و دليل هر کدام از تغييرات را بطور خالصه توضيح می دهم
با افزايش تعداد نفرات دقت و زمان کار . در نظر گرفتم۱۰۰ نفر ۲۰را بجای  )population( ی جامعه راتعداد افراد ابتداي ‐۱

 .افزايش می يابد
۲‐ initial rang  با انجام اين عمل باز هم سرعت . تغيير دادم۰,۰۱ تا ۰ از ۱ تا ۰ را در شبکه بجایmin يابی کاهش اما با 

 . مطلق را بيابدmin رشد می نمايد و در اينصورت بهتر می تواند مقادير شروع متغيرها با سرعت کمتری
 را باالتر بردم و کار پيدا کردن مينيمم را با پی  generation در نظر گرفتم، البته تعداد ۰,۷ را نيز cross over rate مقدار ‐۳
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رد اضرری به کار ما و)  نرم افزار استکمتر از مقدار پيش فرض(انجام دادم به اين ترتيب مقدار اين نرخ گيری مراحل قبل 
مقدار زياد اين نرخ باعث می شود  .نياورد و باعث استفاده از مقادير ژنهای توليد شده در مراحل قبل به نحو مطلوبتری گرديد

 .تا فرصت تطابق کروموزم ها از دست برود و يا سيستم در اصطالح باهوش تر نشود 
 ها باالتر رود،  generationهر چه تعداد  ) .۴۰۰(که گفتم به داليل باال زياد انتخاب نمودم  را همانطور generationمقدار  ‐۴

عمل مينيمم يابی بهتر صورت می گيرد ولی خطر کمينه محلی زياد می شود که با اتخاذ تدابيری می توان اين خطر را کمرنگ 
 ]٧[ .کرد
اين تدبير نرخ جهش است  .حلی است در اين مقاله اتخاذ گرديداز مهمترين تدابيری که سبب کمرنگ شدن خطر کمينه م ‐۵

 ۰,۰۰۱در اين کار نرخ جهش را که بين  .که بيانگر احتمال جهش است که براساس تعداد بيت های جهش يافته بدست می آيد
 . در نظر گرفتيم که عددبزرگی است۰,۴ می تواند باشد ما ۰,۵تا 

 اين اعدادبدست آمده از الگوريتم.  يابی در سيستم گرافيکی الگوريتم ژنتيک قرار گرفتبرای انجام عمليات مينيمم) ۲( رابطه
 را پيش برای داشتن کمترين ميزان پرتاب توانايي را به ما می دهد که يک الگوی مناسب برای پارامترهای موثر در آتشباری

 ]۹[. و ]۲[.بينی کنيم
 

  بااستفاده ازالگوريتم ژنتيک شده وورت استانداردامترهای موثر در پرتاب سنگ بصپار مقدار‐۴جدول

burden spacing Nhole Lhole dynamit anfo Fly rock 

0.59543 0.69281 -0.23435 0.76969 0.3583 -0.78703 -0.72923 
 

 

 
 ۴۰۰ در genology  ها، individual، بهترين مقدار  generation ۴۰۰ رابطه در min به ترتيب ازباال سمت چپ مقدار ‐۶شکل

generation  برای individual  تعداد بچه ها در  ) درصدمی باشد ۷۰مقدار جدايش آن تقريبا ( ها ،individualهای بوجود آمده  
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 يجه گيرینت ‐۶
ک توسط الگوريتم ژنتي) مقدار رابطهmin( پرتاب محاسبه شده min مقدار و )۴(در جدول ) ۲(با بررسی اعداد حاصل از رابطه 

پس  .کمترين ميزان پرتاب سنگ را برای ما شبيه سازی می کنند)۲(جه می رسيم که اعداد بدست آمده از رابطه به اين نتي
استاندارد شده در معدن سنگ آهک پيربکران بصورت پيشنهاد شده برای داشتن کمترين ميزان پرتاب سنگ الگوی آتشباری 
 .است) ۵(بصورت جدول 

 متغيرهای آتشباری بصورت کددار و نرمال شده مقدار هريک از ‐۵جدول

burden spacing Nhole Lhole dynamit anfo Fly rock 

0.59543 0.69281 -0.23435 0.76969 0.3583 -0.78703 -0.72923 
 

 [5] :در می آيد) ۶(که با تبديل بصورت واقعی بصورت جدول 
  کمترين پرتاب سنگ داشتنرای آهک پيربکران ب سنگبهترين الگوی آتشباری معدن ‐۶جدول

)کيلوگرم(مقدار آنفو )کيلوگرم(مقدار ديناميت )متر(متراژ متوسط چال تعداد چال )متر(فاصله رديفی )متر(بردن  

4.59 4.69 46 17.208 19.54 1366.357 

 پرتاب بی خطر بدست های باال اين ميزان تقريبا کم و ميزانپرتاب سنگ با استفاده از پارامتر بعد از محاسبه ی مقدار ‐
 عدد نسبتا پايينی است که از اين سيستم آتشباری ‐۰,۷۲۹۲۳همانطور که در اعداد استاندارد شده هم می بينيد اين عدد .آمد

 .بدست می آيد
 .بعنوان بهترين فرمول برازش داده های ما بدست آمد) ۲( بعد از انجام مراحی سعی و خطای فراوان فرمول خطی رابطه ‐
 است که دارای کارايی بسيار بااليی در مسائل spss ديگر نتايج اين پيش بينی استفاده از نرم افزار آماری بسيار قوی  از ‐

 [10] .معدن است و بنده يادگيری آنرا به تمامی دوستان سفارش می کنم
 .ن مورد سفارش قرار می گيرد استفاده از الگوريتم ژنتيک بعنوان يک روش بهينه يابی مسائل مختلف در تمامی امور معاد‐
 
  تشکر و قدردانی‐۷

 تشکر ,دريغ در اختيار من قرار دادنددر پايان از جناب آقای مهندس رادفر که تمامی اطالعات مورد استفاده در اين مقاله را بی 
 .می نمايم

 مراجع ‐۸
 .تهران ؛ انديشهشرکت ناقوس؛مقدمه ای بر الگوريتم ژنتيک و کاربردهای آن؛١٣٨٥مهدی,علی رضا] ١[

 . ؛شرکت ناقوس انديشه؛تهرانspss13 آموزش ؛۱۳۸۴ اسماعيليان،مهدی؛[2]
 .تهران ، ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب،راهنمای مقاله نويسی ،١٣٨٦امين،غالمرضا، ]٣[
ه کارشناسی ارشـد مهندسـی      ، پايان نام  GAبهينه يابی سطح لغزش بحرانی شيروانی های سنگی به روش            ،١٣٨٥نائبی، مهدی؛ ] ٤[

 عمران، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، 
پيش بينی پرتاب سنگ در معدن سنگ آهـک پيربکـران بـا    ؛١٣٨٦محمـد ؛ ،اورکی   ؛سيد تقی ،نعيمی   ؛سيد اسماعيل ،رحيمی   [5]

 ..٩؛٦کنفرانس دانشجويی اميرکبير؛تهران؛؛مقاله ششمين استفاده ازشبکه های عصبی
بررسی پديده های لرزش زمين و پرتاب سنگ در معدن سـنگ            ؛  ١٣٨٣علی اکبـر؛  ؛قشمی پور،  روانبخش ،ميریا؛ عليرضا ، شيوايي [6]

 .١٠؛١؛مقاله اولين کنفرانس مهندسی معدن تربيت مدرس؛تهران؛آهک چاهون
 matlabراهنمای نرم افزار  ]٧[
 mapleراهنمای نرم افزار رياضی  ]٨[

 [9] Pei-Chann Chang, Shih-Shin Chen, Chin-Yuan Fan; Mining gene structures to inject artificial chromosomes 
for genetic algorithm in single machine scheduling problems. science direct , Applied Soft Computing 8 (2008) 
767–777 
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