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ند سلسله ي آذرشهر با استفاده از فراتراورتندن اانتخاب روش مناسب استخراج مع

 )AHP( يمراتب

 ۳پوريعقوبي، محمد ۲رآبادي نصيرزائين ميحس، ۱يرضا کاکائ

 R_kakaie@Shahroodut.ac.ir  استاديار دانشکده مهندسي معدن و ژئوفيزيک، دانشگاه صنعتي شاهرود،  ‐ ۱

 hm_nasr@yahoo.comدن، دانشکده مهندسي معدن و ژئوفيزيک، دانشگاه صنعتي شاهرود،   دانشجوي دکتري مع‐ ۲

  شاهرودي کارشناس ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعت‐ ۳
 

 دهيچک

م بـرش الماسـه و مـواد منبسـط شـونده            يگوه، روش س  ‐ر روش پارس  ي نظ ي مختلف يها از روش  يني تزئ يها استخراج سنگ  يامروزه برا 
ـ  مزا ي نسبت بـه هـم دارا      ... و ياهي و  سرما   ياتي عمل يهانهيد، هز يت تول ير ظرف ي نظ ييارهايها بسته به مع   ن روش يا. ودشياستفاده م  ا و  ي

ن مقالـه بـا     يدر ا . باشدي م يک امر ضرور  ي انتخاب روش مناسب استخراج      ينيک معدن سنگ تزئ   ين در استخراج    يبنابرا.  هستند يبيمعا
و ماده  ) CutRock(م برش الماسه، ماده منبسط شونده کَتراک        يگوه، س ‐ن چهار روش پارس   ي از ب  )AHP (يبند سلسله مرات  ياستفاده از فرآ  

 يهـا نهيار هز ين منظور هشت مع   ي ا يبرا.  آذرشهر انتخاب شده است    تراورتن روش مناسب استخراج معدن      )Fract(منبسط شونده فرکت    
، مهارت اپراتور يمني، ايت سطح بلوک استخراجيجاد شده در سنگ، وضعي شکاف اد، درزه و يت تول ي، ظرف ياتي عمل يهانهي، هز ياهيسرما

ص يتشـخ ن روش يمناسـب تـر  /. ۳۶۰م برش الماسه با وزن ي، روش سAHPج روش   ي نتا يبر مبنا . و جنس سنگ در نظر گرفته شده است       
  در۱۷۵/۰و  ۱۹۹/۰، ۲۶۶/۰هاي وزن  بابيه ترت گوه ب‐، ماده منبسط شونده کتراک و پارس     فرکت ماده منبسط شونده     يهاشد و روش  داده  
 . قرار گرفتندي بعديهاتيالو
 

  آذرشهرتراورتندن امع ،م برش الماسهي، انتخاب روش استخراج، س )AHP( يند سلسله مراتبيفرآ :يديکلمات کل

 

Selection Of Suitable Extraction Method For Azarshahr Travertine Mines 
With The Use Of Analytical Hierarchy Process (AHP) 

 
R. Kakaie, H. Mirzaei, M. Yaghobipour  

 
 
Abstract 
Various methods such as plug and feather, wire saw and use of different expansion materials, can be used 
to extract dimensional stones. These methods have some advantages and disadvantages in respect to 
different criterion for instance capital and operational costs, production capacity, etc. Therefore, it is 
necessary to choose suitable mining method for these mines. This paper describes the use of Analytical 
Hierarchy Process (AHP) to select appropriate mining method for travertine mines in Azarshahr. For this 
purpose, eight criteria including capital and operational costs, production capacity, initiated joints in 
block, shape of block surface, safety, human efficiency and rock strength have been taken into account. 
The results show that the saw wire method with priority of 0.360 is the best mining method for quarry 
mines in Azarshahr. The priorities of Fract, plug and feather and CutRock methods are 0.266, 0.199, and 
0.175 respectively. 
 

Keywords: AHP, Extraction method Selection, dimensional stone, saw wire 
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  مقدمه‐۱

 ي جابجـائ ين بلـوک بـرا  يشود و سپس اي جدا مي از سنگ با ابعاد مشخص ي ابتدا بلوک  يک معدن سنگ ساختمان   يدر استخراج   
 يبـر ه پالک قابـل فـروش در بـازار بـه سـنگ     ي تهيها برات قوارهي نهادر. گردديل ميتبد) قواره( کوچکتر  يهاتر به بلوک  راحت

 يا مرحلـه  يط ناصاف باشد، الزم است      يت روش استخراج  ي بخاطر ماه  ي استخراج يهااگر چنانچه سطح  بلوک    . شوديمنتقل م 
جـاد شـود،    ي ا يئهـا  درزه و شـکاف    ين استخراج در بدنـه بلـوک اسـتخراج        يچنانچه در ح  . صاف گردد  سطح قواره ) کوپ کردن (

 يهـا  اسـتخراج سـنگ    ي مختلـف موجـود بـرا      يهـا روش. روديت برش نداشته و بصورت باطلـه هـدر مـ          ي از بلوک قابل   يدرصد
 ين برا يبنابرا.  هستند يب خاص يا و معا  ي مزا يکسري يدارا... و   ياتيه و عمل  ي سرما يهانهيد و هز  يت تول ي بسته به ظرف   يساختمان

 . موجود الزم است روش استخراج مناسب انتخاب گرددي و اقتصاديفنط ي بسته به شرايهر معدن خاص
 آن  حـل گيـري چنـد معيـاره در نظـر گرفـت کـه بـراي           تصميم ألهمسصورت يک     بهتوان  انتخاب روش استخراج مناسب را مي     

 ١يسلسـله مراتبـ    شده، فرآيند تحليـل      ي طراح يها  ترين سيستم  از جامع  يدر اين زمينه يک   .  ارائه شده است   ي مختلف هاي  روش
در مـدت چنـد دهـه       ]. ۳[ بنـا نهـاده شـده اسـت          ي نظري برخوردار بوده و بر اساس اصول بديه        ي قو يباشد که از يک مبنا    يم

 روش تحليـل سلسـله     ].۴,۱‐۹[گيري چند معياره استفاده شـده اسـت         ائل تصميم مسگذشته از اين روش براي حل بسياري از         
گيري به سطوح مختلف      در اين روش مسأله تصميم    .  ارائه شد  ٢ ساعتي ‐ ال ‐نام توماس  توسط محققي به     ۱۹۸۰مراتبي در سال    

گيـري دقـت    راحتـي بتوانـد در كـوچكترين تصـميم    شود تا تصميم گيرنده به ها تقسيم ميهدف، معيارها و زير معيارها و گزينه    
مسئله پيچيده چند شاخصه به ساختار بسـط      مهمترين قابليت روش مذکور در توانايي تبديل ساختار سلسله مراتبي يك            . نمايد

 شـده اسـت بـا اسـتفاده از     يدر اين مقاله سـع . ]۱۰[باشد   گيري مي   گيرنده از مسئله تصميم   داده شده جهت درك بهتر تصميم     
 .انتخاب شود آذرشهر تراورتندن امناسب استخراج براي معروش روش تحليل سلسله مراتبي 

  ياستخراج سنگ ساختمان يها روش‐۲

 ) هستند ۳ ي درجه آزاد  ي از بدنه کوه که معموال دارا      يجدا کردن بلوک استخراج   ( ي مختلف استخراج سنگ ساختمان    يهاروش
 :عبارتند از
ها و گوه و با وارد کردن ضربات پتک به جدا  با قرار دادن پاشنهي عمودين روش پس از حفر چالهايدر ا:  گوه‐روش پارس

د يزان تولياد، مي زيش ناصاف، حفارين، سطح جداي پائياهينه سرماين روش هزي ايهاصهاز مشخ. پردازنديکردن سنگ م
 .باشندي در برش کف مين و عدم کارائيپائ

ت، يـ ر باريـ ف نظين چالها با مواد منفجره ضع    ي ا يگذار و قائم در سنگ و خرج      ي افق ين روش با حفر چالها    يدر ا  :روش آتشباري 
-يجـاد مـ  يواره چال برش موردنظر در سـنگ ا      ي حاصل از انفجار مواد منفجره و فشار وارد بر د          ي انرژ و با استفاده از   ... ت و   يگور
جـه  يجاد درزه و شکاف در سنگ و در نت        ي ا ،ر قابل کنترل بودن انفجار    ير غ ي نظ يبي معا يرغم آسان بودن دارا   ين روش عل  يا. شود

زان اسـتخراج و    يـ ن روش م  يـ در کـل در ا    . باشدي مربوطه م  يهاه و مجوز  يه مواد نار  ي از کوپ، مشکل ته    ياديهدر رفتن مقدار ز   
 . باشدين مي معدن پائيبازده

 ن چالهـا بـه بـرش سـنگ         يـ م از ا  ي در سنگ و رد کردن س      ي و عمود  ي افق ين روش با حفر چالها    يدر ا : م برش الماسه  يسروش  
 ياتي و عملياهي سرمايهانهي شده، هز برشيل سنگ هاين روش برش صاف و قالب مکعب مستطي ايهااز مشخصه. پردازنديم

  .باشندين کار ميم در حي از پاره شدن سيد باال و مشکالت ناشيت توليباال، ظرف
 و قائم در سنگ، پودر منبسط شونده با         ي عمود ين روش بعد از حفر چالها     يدر ا : استفاده از مواد منبسط شونده نامرغوب     روش  

ون و  يزاسيدراتيده ه ي در اثر پد   ي پس از مدت   .شوديم ختهي حاصله در درون چالها ر      با آب مخلوط شده و دوغاب      ينسبت مشخص 
واره يـ  بـه د   ياديـ ار ز ي بس يش حجم تنش فشار   يدهد و در اثر افزا    يش حجم م  ين برابر خود افزا   ي، دوغاب حاصله تا چند    يريآبگ

ت قطعـات سـنگ   ي گردد و در نهايص مواره چال در جهت خايت موجب شکسته شدن دين تنش در نها يو ا  شوديچالها وارد م  

                                                 
١Analytical Hierarchy Process 
٢Thomas L. Saaty 
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 ٣

  اســتفاده ١ن مثــل کتــراک يمــت پــائ ين روش از مــواد منبســط شــونده بــا ق   يــدر ا. ابــدييبطــور دلخــواه بــرش مــ   
ر عمل کـردن و بعضـا عمـل    يد.  برخوردارندينيت پائيمت از مرغوبيسه با مواد منبسط شونده گران ق      ين مواد در مقا   يا. گردديم

ب يـ  و ناصاف بودن سطح بلوک جدا شده از معا         ، مشکل در برش کف    ديم وجود استاندارد مشخص تول    ن مواد بخاطر عد   ينکردن ا 
 .ن روش استيا

 از انبساط دوغاب ماده منبسط شونده داخـل         يز با اعمال فشار ناش    ين روش ن  يدر ا : استفاده از مواد منبسط شونده مرغوب     روش  
ط شـونده گـران     سـ ن روش از مـواد منب     يـ در ا . شوديبستر جدا م  گ  سن از   ي در جهت دلخواه   ي، بلوک سنگ  واره چال يچال بر د  

 يهـا نـه ي از هزکتـراک سـه بـا   ي در مقابنـابراين . شـود يد مشخص استفاده مي تولي با استانداردها٢مثل فرکت مت و مرغوبيق
 . برخوردار استي باالئياتيعمل

 )AHP( يل سلسله مراتبيند تحلي فرا–۳

ده آنهـا را بـه      يـ چيه مسـائل مشـکل و پ      يبا تجز  است که    يريگمي کارآمد تصم  يهاکياز تکن  يکي يل سلسله مراتب  يند تحل يفرآ
. دهـد يران مـ  ي مختلف را به مد    يهانهيگز يامکان بررس  بنا نهاده شده و      ي زوج يهاسهيساس مقا ابرل کرده و    ي ساده تبد  يشکل
 سـتم انجـام    ي س يه وزن و محاسـبه سـازگار      ، محاسـب  يساختن سلسله مراتبـ   : مرحله سه   يط يريگمي تصم ندي فرا ن روش يادر  
 عناصـر  يدر گام بعد  . شونديها نشان داده م   نهيارها و گز  ي از مساله؛ هدف، مع    يکي گراف شيک نما يجاد  يدر گام اول با ا    . رديگيم

  آنهــا محاســبه يســه شــده و وزن نســبي مقايهــر ســطح نســبت بــه عنصــر مربــوط خــود در ســطح بــاالتر بــه صــورت زوجــ 
گردد که آنـرا وزن     ينه مشخص م  ي هر گز  يي، وزن نها  ي نسب يهاق وزن يسپس با تلف   ).ارهاينه ها نسبت به مع    ين گز وز( گردديم

در . گـردد يها مشـخص مـ  نهي گزييب آنها وزن نهاين شده و با ترکييز نسبت به هدف تع   يارها ن يسپس وزن مع  . ميناميمطلق م 
 . شودگيري ميميتصمها آن مردود بودن ايو قابل قبول بت به ده و نسش بررسي هاقضاوت يسازگارنازان يگام سوم م

 )AHP( آذرشهر با استفاده از تراورتندن اانتخاب روش استخراج مع –۴

مهمترين نوع  . واقع شده استآذرشهر شهرستان ي كيلومتر۱۵فاصله  و در آذربايجان شرقياستان در  تراورتن آذرشهر دنامع
ساز دوران چهارم به شمار  هاي آهك هاي چشمه باشند كه از فرآورده هاي رنگين مي ، تراورتن در اين معدنهاي تزئيني سنگ
مواد منبسط شونده  ؛، کتراک)M2( م برش الماسهي، س)M1 (گوه‐ پارسهايدن روشامع از اين تراورتن استخراج يبرا. روند مي

عات يل ضايبدل يروش آتشبار گردد کهيادآور مي. شددر نظر گرفته ) M4( مواد منسط شونده مطلوبفرکت؛  و )M3( نامرغوب
ک معدن سنگ ي يانتخاب روش استخراج مناسب برادر . ها منظور نشداز اين روش جزء گزينهاستفاده بودن  ممنوع و يليخ

 .شددر نظر گرفته دن امع اين يبرا) ۱( معيار موثر مطابق جدول ۸که . باشندي موثر مي مختلفيارهاي معيساختمان
 

 معيارهاي موثر در انتخاب روش ‐۱جدول

 نماد اريمع نماد معيار

 C5 جاد شدهيت سطح بلوک ايوضع C1 ياهي سرمايهانهيهز
 C6 يمنيا C2 ياتي عمليهانهيهز
 C7 مهارت اپراتور C3 ديت توليظرف

 C8 جنس سنگ C4 جاد شده در سنگيدرزه و شکاف ا
 
 
 
 

                                                 
١Cut Rock  
٢Fract 
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 ي ساختن سلسله مراتب‐۱‐۴

 انتخـاب روش    يسلسـله مراتبـ   ) ۱(در شـکل    .  ساختن سلسله مراتـب مسـاله اسـت        يل سلسله مراتب  يند تحل يم در فرا  ن قد ياول
 . آذرشهر نشان داده شده است تراورتندنامعمناسب براي استخراج 

 

 
 يني انتخاب روش استخراج معادن سنگ تزئي برايند سلسله مراتبيساختار فرا ‐۱شکل

 

 AHP محاسبه وزن عناصر در ‐۲‐۴

  .يي و وزن نهايوزن نسب: باشدي به دو صورت مAHPمحاسبه وزن در 

 محاسبه وزن نسبي ‐۱‐۲‐۴

مربوط خود در سطح باالتر به صورت زوجي ، عناصر هر سطر نسبت به عنصر يل سلسله مراتبي محاسبه وزن در تحليبرا
تخصيص امتيازات عددي مربوط به مقايسه زوجي اهميت دو گزينه يا . شودمقايسه شده و ماتريس مقايسه زوجي تشکيل مي

  .]۲ [گيردصورت مي) ۲(دو شاخص بر اساس جدول 
 

  ]۲ [طبقه بندي کمي و کيفي براي مقايسه زوجي معيارها ‐۲جدول

 امتياز عددي ها شاخصمقايسه نسبي
 ۹ ت مطلقياهم
 ۷ ي قويليت خياهم
 ۵ يت قوياهم
 ۳ فيت ضعياهم
 ۱ کسانيت ياهم
 ۲،۴،۶،۸ ن فواصل فوقيحات بيترج

 
 .]۱ [شوديک ماتريس مقايسه زوجي بصورت زير نشان داده مي

)۱( 
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

nn2n1n

n22221

n11211

a...aa
............

a...aa
a...aa
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 ۵

سپس با استفاده از ماتريس مقايسه زوجي، وزن نسبي عناصر . باشدام ميjام نسبت به عنصر i ترجيج عنصر ijaکه در آن 
 طوري iWدر اين روش . به وزن نسبي، روش بردار ويژه انتخاب شدسهاي موجود براي محااز بين روش .شودمحاسبه مي
 .برقرار باشد) ۲ (شود که رابطهانتخاب مي

)۲( W.W.A λ= 
 .باشد ميAبه ترتيب مقدار ويژه و بردار ويژه ماتريس مقايسه زوجي W وλکه در آن 

ذکر شده ) ۳(ول  در جد آنانجام و نتايج) ۲(مقايسه زوجي بين معيارهاي مختلف براساس جدول  براي معادن تراورتن آذرشهر
 . تهيه گرديد++Cيک برنامه کامپيوتري به زبان نيز  براي انجام مجاسبات الزم .است

 

  پارامترهايسه زوجيمقا ‐۳جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 وزن 

C1 1 3 1 3 4 6 7 4 0.269 

C2 1/3 1 1/3 1 2 4 5 3 0.126 

C3 1 3 1 3 4 6 7 4 0.269 

C4 1/3 1 1/3 1 3 5 6 3 0.140 

C5 1/4 1/2 1/4 1/3 1 3 2 1/3 0.056 

C6 1/6 1/4 1/6 1/5 1/3 1 1/2 1/4 0.027 

C7 1/7 1/5 1/7 1/6 1/2 2 1 1/3 0.032 

C8 1/4 1/3 1/4 1/3 3 4 3 1 0.080 

 .دهدي انتخاب روش استخراج معدن مذکور را نشان مي مختلف برايت پارامترهايدرجه اهم) ۲(شکل 
 

 
  انتخاب روش استخراج معدني مختلف برايت پارامترهاي اهمدرجه ‐۲شکل

  يسه زوجيمقا) ۴(در جدول . باشند مهمترين معيارها ميظرفيت توليد و ايهاي سرمايههزينهق شکل پارامترهاي مطاب
 .ن شده استيي و وزن آنها تع مختلف انجام شدهيارهايها بر اساس معنهيگز

 ييمحاسبه وزن نها ‐۲‐۲‐۴

. ديآينه موردنظر بدست مياز گزيار در امتيضرب وزن هر مع از مجموع حاصليند سلسله مراتبيک فراينه در ي هر گزييهاوزن ن
 .]۱ [شوديحاصل م) ۳(نه از رابطه ي هر گزيازات بدست آمده برايمجموع امت

)۳( niWaA
n

j
ijijAHPscore ...,,2,1.

1

== ∑
=

 

همچنين . باشد ميjC نشانگر اهميت شاخص jW و jCام به ازاي شاخص iت نسبي گزينه  بيانگر ميزان اهميijaکه در آن 
 .ها نرماليزه شودها و وزن شاخصالزم است مقادير گزينه

)۳( n...,,2,1j1a
m

1i
ij ==∑

=
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 ۶

)۴( 1
1

=∑
=

n

j
jW 

 ها بر اساس معيارهاي مختلفمقايسه زوجي گزينه ‐۴جدول

 

C1  وزن فرکت کتراک م برشيس  گوه‐پارس 
 0.180 1/3 1/2 5 1  گوه‐پارس 
 0.050 1/7 1/6 1 1/5 م برشيس

 0.292 1/2 1 6 2 کتراک
  0.478 1 2 7 3 فرکت

 

 
C2  وزن فرکت کتراک م برشيس  گوه‐پارس 
 0.646 6 6 5 1  گوه‐پارس 
 0.166 2 2 1 1/5 م برشيس

 0.094 1 1 1/2 1/6 کتراک
  0.094 1 1 1/2 1/6 فرکت

 

 
C3  وزن فرکت کتراک م برشيس  گوه‐پارس 
 0.052 1/4 1/3 1/9 1  گوه‐پارس 
 0.636 4 6 1 9 م برشيس

 0.117 1/2 1 1/6 3 کتراک
  0.195 1 2 1/4 4 فرکت

 

 
C4  وزن فرکت کتراک م برشيس  گوه‐پارس 
 0.194 2 1 1/4 1  گوه‐پارس 
 0.480 2 3 1 4 م برشيس

 0.138 1/2 1 1/3 1 کتراک
  0.188 1 2 1/2 1/2 فرکت

 

C5  وزن فرکت کتراک سيم برش  گوه‐پارس 
 0.088 1/2 1 1/7 1  گوه‐پارس 

 0.657 5 6 1 7 سيم برش
 0.092 1/2 1 1/6 1 کتراک
 0.163 1 2 1/5 2 فرکت

 

 

C6 وزن فرکت کتراک سيم برش  گوه‐رس پا 
 0.473 2 3 5 1  گوه‐پارس 

 0.073 1/4 1/3 1 1/5 سيم برش
 0.170 1/2 1 3 1/3 کتراک
  0.284 1 2 4 1/2 فرکت
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 ٧

 ها بر اساس معيارهاي مختلفمقايسه زوجي گزينه ‐۴دولادامه ج

 

 

C7  وزن فرکت کتراک سيم برش  گوه‐پارس 
 0.145 1/4 1/3 4 1  گوه‐پارس 

 0.057 1/6 1/5 1 1/4 سيم برش
 0.308 1/2 1 5 3 کتراک
 0.490 1 2 6 4 فرکت

 

 

 

C8  وزن فرکت کتراک سيم برش  گوه‐پارس 
 0.60 1/4 1/4 1/6 1  گوه‐پارس 

 0.578 4 4 1 6 سيم برش
 0.181 1 1 1/4 4 کتراک
 0.181 1 1 1/4 4 فرکت

 
. نشان داده شده است) ۵(، وزن نهايي هر گزينه محاسبه و در جدول آذرشهرن تراورتن هاي موردنظر در معادبراي گزينه

 .باشد مي۳۶۰/۰ با وزن همانطورکه از جدول مشخص است بهترين روش استخراج، روش سيم برش الماسه
 

 ها محاسبه وزن نهايي گزينه‐۵جدول

 فرکت کتراک سيم برش الماسه گوه ‐پارس وزن پارامترها
 0.478 0.292 0.050 0.180 0.269 ياهي سرمايهانهيهز

 0.094 0.094 0.166 0.646 0.126 ياتي عمليهانهيهز

 0.195 0.117 0.636 0.052 0.269 ديت توليظرف
 0.188 0.138 0.480 0.194 0.140 جاد شده در سنگيدرزه ا

 0.163 0.092 0.657 0.088 0.056 جاد شدهيت سطح بلوک ايوضع

 0.284 0.170 0.073 0.473 0.027 يمنيا

 0.490 0.308 0.057 0.145 0.032 مهارت اپراتور
 0.181 0.181 0.578 0.60 0.080 جنس سنگ
 0.266 0.175 0.360 0.199  وزن نهايي

 

 محاسبه نرخ ناسازگاري ‐۳‐۲‐۴

بول ناسازگاري يک سيستم به تصميم ميزان قابل ق. باشدي از اهميت بااليي برخوردار ميمحاسبه نرخ ناسازگار AHPدر فرايند 
 ۱/۰ي از نرخ ناسازگار و معتقد است چنانچه دينماي را به عنوان حد قابل قبول ارائه م۱/۰ عدد يگيرنده بستگي دارد، اما ساعت

ي، شاخص ناسازگاري تصادفي و نرخ ناسازگاري شاخص ناسازگار]. ۱۰[دنظر شوديها تجدشتر باشد، بهتر است در قضاوتيب
 .]۱ [شودسله مراتبي با توجه به روابط زير محاسبه ميسل

 
)۴( 

1n
n

.I.I max

−
−λ

= 

)۵( 
n

2n98.1.I.I.R −
= 

)۵( 
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 ٨

ژه يقدار ومن يبذرگترmaxλ نرخ ناسازگاري،R.I. شاخص ناسازگاري تصادفي،I.I.R. شاخص ناسازگاري،I.I.ن روابطيکه در ا
شاخص ناسازگاري و نرخ ناسازگاري محاسبه شدند و  فوق ي پارامترهان مطالعهيا در .باشديس مياندازه ماتر nس ويماتر
 .ها استنهي پارامترها و گزيسه زوجيقا در ميقضاوت منطقر انگي که ببدست آمد ۱/۰ها کمتر از سي ماتريتمام

 جينتا –۶
هاي معدنکاري، انتخاب آالت و تجهيزات روشاي باالي ماشينهاي معدنکاري و هزينه سرمايهبه خاطر ماهيت خاص فعاليت

 موثراند، از آنجائيکه پارامترهاي مختلفي در انتخاب يک روش استخراج. روش مناسب استخراج از اهميت بااليي برخوردار است
 آذرشهر تراورتنن مقاله جهت انتخاب روش استخراج معادن سنگ ي در ا.باشدگيري در اين خصوص پيچيده ميصميمتلذا 
 ي روش موجود برا۴ پارامتر موثر در انتخاب روش استخراج و ۸ن منظور يبد.  بکار گرفته شديل سلسله مراتبيند تحليفرا

 و  مناسبترين گزينه انتخاب شد۳۶۰/۰ روش سيم برش الماسه با وزن AHP نتايح بر مبناي. درنظر گرفته شدنداستخراج 
 ۱۷۵/۰و ۱۹۹/۰، ۲۶۶/۰هاي  گوه و ماده منبسط شونده کتراک به ترتيب با وزن‐، پارسفرکتهاي ماده منبسط شونده روش

 بدست آمد که بر ۱/۰ي کمتر از ها شاخص ناسازگاري و نرخ ناسازگار در تمامي ماتريس.هاي بعدي قرار گرفتنددر الويت
 .ها داللت داردنهي پارامترها و گزيسه زوجي در مقايقضاوت منطق

 مراجع -۷
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