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 چكيده

در  .است معادن طراحي و اقتصاد در بنيادي و مهم مسایل از معدن عمر هاي سال طول در بهينه حد عيار تعيين

با  .است گرفته قرار توجه مورد فعلي خالص ارزش كردن بيشينه هدف با سازي بهينه عمليات این اخير هاي دهه

 ي بهينه حد عيارهاي ي محاسبه حاضر تحقيق از هدف آن، پویاي طبيعت و پارامتر این اقتصادي به اهميت توجه

 1391 ي ساله 5 طرح استخراجي بك پوش در سيرجان گهر گل صنعتي و معدني شركت 1 شماره سنگ آهن معدن

 نهایي محصول یك فروش تنها شده ارائه لين توسط كه این در موجود ي نظریه ترین جامع بوده است. در 1395 تا

 و كنسانتره شده، بندي دانه )محصول محصول سه فروش قابليت به توجه با و رو این شده است. از گرفته نظر در

 با است. سپس شده داده توسعه معدن، عملياتي روند اساس بر سازي بهينه مدل در ابتدا معدن، این گندله( در

 به آن حل براي استعماري رقابت ابتكاري فرا روش و طالیي نسبت جستجوي روش حذفي مساله، هدف تابع تعيين

 شده گرفته بهره MATLAB R2011a افزار نرم در شده داده توسعه ي از برنامه منظور این است. براي رفته كار

 74/18486با  برابر طالیي نسبت جستجوي روش با فعلي خالص ارزش مقدار آمده، دست به نتایج اساس بر است.

 مساله حل است. براي گردیده حاصل ریال ميليارد 49/18142با  برابر استعماري رقابت الگوریتم با و ریال ميليارد

 از تر كم استعماري رقابت روش در و 18 با برابر سال 5 هر براي طالیي نسبت جستجوي روش در تكرارها تعداد

 الگوریتم از تر ساده بسيار طالیي نسبت جستجوي نویسي برنامه و فرآیند محاسباتي چنين هم. است بوده 18

 پژوهش این در مساله حل براي طالیي نسبت جستجوي روش كلي، در حالت . نبابراین است بوده استعماري رقابت

 معدن در توليد ریزي برنامه سازي، بهينه این نتایج از بهره گيري با در انتها است. بوده برخوردار باالتري اولویت از

 1 توان مي عيار كم مواد انباشت قابليت دادن قرار نظر مد با این برنامه در است. گرفته انجام ساله 5 طرح براي

 .كرد دهي خوراك گاه انباشت طریق از ظرفيت با حداكثر را تغليظ ي كارخانه طرح، هاي سال بر مازاد سال

 

 

 

 

 

 
 


