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چکیده
تعیین مکان احداث کارخانه فرآوری یکی از تصمیمهای مهم در مکانیابی و جانمایی تأسیسات معدن در طراحی پروژههای
معدنی است .مساله مکانیابی کارخانه فرآوری را میتوان یک مساله چندهدفه در نظر گرفت و با روش برنامهریزی آرمانی آن را
حل کرد .در این مقاله ،برای حل مساله مکانیابی کارخانه فرآوری برای اولین بار رویکرد برنامهریزی ریاضی آرمانی فازی توسعه
و به کار گرفته شده است .بهمنظور تعیین کارآمدی این رویکرد در حل مساله مکانیابی ،معدن مس سونگون مورد مطالعه قرار
گرفت .در تعیین مکان کارخانه فرآوری برای این معدن ،پنج آرمان نزدیکی به سنگشکن ،نزدیکی به سد باطله ،نزدیکی به منبع
برق ،دوری از نقاط آتشباری و شیب توپوگرافی در نظر گرفته شدند .همچنین ،شش گزینه عملی با بررسی نقشه محدوده معدنی
شناسایی شده و در نهایت گزینهها رتبهبندی شدند .در بررسیهای عینی از محدوده و مکانهای مورد بررسی ،مشخص شد که
با توجه به سطوح آرمانی اهداف انتخاب مکان کارخانه و وزنهای اختصاص داده شده به آرمانها ،گزینه تعیینشده مکان ایدهآل
برای احداث کارخانه فرآوری این معدن بوده است.

کلید واژهها
مکانیابی ،کارخانه فرآوری ،برنامهریزی آرمانی فازی ،مدلسازی ریاضی ،معدن مس سونگون
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تصمیمگیری چند معیاره در شرایط قطعی و فازی استفاده
شده است .این روشها علیرغم مزایایی که دارند در صورت
افزایش تعداد معیارها و یا گزینهها کارآیی خود را از دست
میدهند .برای مثال در روش  AHPکه یکی از پرکاربردترین
فرآیندهای طراحی شده برای تصمیمگیری با معیارهای
چندگانه است ،در صورت تعدد معیارها و یا گزینهها بهدلیل
استفاده از مقایسههای زوجی در بطن فرآیند ،امکان بروز
اشتباه وجود داشته و پاسخ بهینه حاصل نخواهد شد .در
پژوهش حاضر ،رویکرد برنامهریزی آرمانی فازی برای
رتبهبندی گزینهها و تعیین بهترین گزینه احداث کارخانه
فرآوری توسعه داده شده و استفاده شده است .لازم بهذکر
است که برنامهریزی آرمانی یک رویکرد قوی برای مدلسازی
و تحلیل مسایل تصمیمگیری چند هدفه است که کاربرد آن
برای تعیین مکان کارخانه فرآوری در بررسی منابع ،مشاهده
نشد .همچنین ،تفاوت دیگر این نوشتار با سایر پژوهشهای
صورت گرفته در نظر گرفتن معیارهای جدید مانند فاصله
ایمنتر مکان انتخابی تا نقاط آتشباری است .بر این اساس،
فضایی ایمن با کمترین مقدار لرزش برای مکان انتخابی
میتواند تامین شود که با وجود اهمیت بالای آن تاکنون در
پژوهشهای مشابه بهعنوان یک معیار موثر در مکانیابی
کارخانه فرآوری مورد توجه قرار نگرفته است.

مقدمه

احداث کارخانه فرآوری برای یک معدن ،امکان فروش
محصولات معدنی به صورت تغلیظ یافته و آماده استفاده برای
مرحله ذوب و پالایش را فراهم میکند و ضمن جلوگیری از
خام فروشی ،سوددهی به مراتب بالاتری را به همراه خواهد
داشت .تعیین یک مکان بهینه برای این منظور ،از نظر
اقتصادی نقش مهمی در کاهش هزینههای سرمایهگذاری
هنگام تأسیس کارخانه داشته و علاوه بر جلوگیری از صرف
هزینههای سرمایهای کلان در طول عمر کارخانه ،با کاهش
هزینههای حمل و نقل تأثیر کلیدی در کاهش قیمت تمام
شده محصول معدنی دارد .تاکنون از روشهای مختلف
تصمیمگیری در شرایط قطعی و فازی برای مکانیابی
واحدهای صنعتی استفاده شده است[ .]1-1به طور خاص
برای مکانیابی کارخانه فرآوری ،میتوان به تعیین مکان
احداث کارخانه فرآوری فاز یک معدن آهن سنگان خواف
ایران با استفاده از روش  AHPتوسط صفری و همکاران در
سال  2212و به کارگیری روش فازی تاپسیس برای تعیین
مکان احداث کارخانه فرآوری فاز  2همین معدن در سال
 2212اشاره کرد[.]6 ،7
از رویکرد برنامهریزی آرمانی و برنامهریزی آرمانی فازی
نیز در زمینه مکانیابی استفاده شده است .کواک و
اشنایدرجانز 1در سال  1191رویکرد برنامهریزی آرمانی را
برای مکانیابی تسهیلات با هدف کمینه کردن هزینههای
مواد اولیه ،خدمات رفاهی ،هزینههای کارگری و هزینههای
حمل و نقل به کار بردند[ .]9باتاچاریا و همکاران 2در سال
 1113از روش برنامهریزی آرمانی فازی با دو هدف کمینه
کردن مجموع هزینههای حمل و نقل و فواصل تسهیلات از
نقاط تقاضا برای مکانیابی تسهیلات استفاده کردند[.]1
چانگ و وانگ 3در سال  1116همین رویکرد را برای
برنامهریزی و تعیین مکان ایستگاههای انتقال و دفن
زبالههای شهری به کار بردند[ .]12زرندی و همکاران ،دفاتر
پستی جدید را در کلان شهر تهران با استفاده از ترکیب
رویکرد برنامهریزی آرمانی فازی و  GISو با هدف کمینه
کردن فواصل مکانهای انتخابی با نقاط تقاضا ،مکانیابی
کردند[.]11
همانطور که از پژوهشهای مرتبط مورد بررسی پیدا
است ،برای مکانیابی واحدهای صنعتی بیشتر از روشهای
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مواد و روشها

امروزه ،روشهای بهینهسازی تکهدفه جوابگوی نیازهای
مدیران نیست بلکه در دنیای واقعی دستیابی به سطح
رضایتبخشی از چندین هدف به طور همزمان موردنظر است.
در این زمینه ،برنامهریزی آرمانی یک ابزار قوی برای تحلیل
تصمیمهای چندهدفه است که یکی از ویژگیهای آن،
دستیابی همزمان به چندین هدف بر مبنای اولویتبندی
است[ .]12چارنز و کوپر 4در سال  ،1161برنامهریزی آرمانی
را ارایه دادند[ .]13برنامهریزی آرمانی در دهههای اخیر رشد
زیادی داشته و طیف گستردهای را به سمت کاربردهای این
رویکرد سوق داده است[.]16-14
هدف مدلهای برنامهریزی آرمانی قطعی ،کمینهسازی
انحرافهای از سطوح آرمانهای مشخص شده توسط تیم
تصمیمگیرنده است .تعیین دقیق سطوح آرمان برای اهداف
در دنیای واقعی کاری دشوار برای تصمیمگیرنده است[.]17
در واقع ،بیشتر مسایل دنیای واقعی در محیط غیرقطعی قرار
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if Gi ( x)  g i ,

میگیرند و یکی از ابزارهای مفید برای برخورد با عدم
قطعیت ،نظریه مجموعه فازی است[ .]11 ،19مدل
برنامهریزی آرمانی فازی برای اولین بار توسط ناراسیمهان1
در سال  1192مطرح شد[ .]22حنان 6همان مدل
ناراسیمهان را در نظر گرفت و یک مدل را برای حل آن
توسعه داد[ .]21در مدلسازی به روش برنامهریزی آرمانی
فازی اغلب پژوهشگران گذشته [ ]22-22ابتدا عملگر
کمینهسازی را به کار برده تا درجههای عضویت آرمانها را
کمینه کنند و سپس تابع درجه عضویت تصمیم فازی را با
هدف بیشینه کردن استفاده کردند .مطابق با مدل یانگ 7به
صورت رابطه  GK (x) ،1بیانگر  Kامین آرمان فازی با یک
تابع عضویت مثلثی است.
if G K ( x)  b K  d k 2
if bk  G K ( x)  b K  d k 2

()1

if G K ( x)  b K
if bk  d k1  G K ( x)  b K
Otherwise

0

 G ( x)  b
K
K
1 
dk2


1

 G K ( x)  b K
1


dk2


0

()4

if Gi ( x)  g i ,

()1


1
) U  G ( x
 i
i
i  
 U i  gi
0


که در آن )  Li (or U iحد قابل قبول پایین (بالا) iامین
هدف فازی )  Gi ( x)  gi (Gi ( x)  giاست .تیواری و
همکاران مدل بیان شده در رابطه  6را فرموله کردند.
Maximize Z  W1 1  W2  2  W3  3  ...  WK  K 

subject to
for some i,

()6

K

for some j, j  i,

Gi ( x)  Li
g i  Li

i 

)U  Gi ( x
i  i
U i  gi
Ax  b,

 i ,  j  1,

x,  i ,  j  0; i, j  1,...,n,

که در آن  Zبرداری است از توابع خطی با درجه عضویت
وزن داده شده از  Kآرمان x ،بردار متغیرهای تصمیمگیری،
  iدرجه عضویت دسترسی به هدف  iام i Gi (x) ،امین
آرمان فازی با یک تابع عضویت مثلثی g i ،سطح آرزوی
مطلوب برای دسترسی به آرمان iام و  Wiوزن آرمان iام و
 Ax  bبردار محدودیتهای قطعی در سیستم است.

subject to

 1

)bK  GK ( x
d k1
 , x  0, for all k

  1
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کاربرد معدنی

تیواری و همکاران 9روشی را برای مدلسازی برنامهریزی
آرمانی فازی ارایه کردند که این روش مجموعه جواب  xبرای
مساله برنامهریزی آرمانی فازی که شامل  mهدف فازی به
صورت ) Gi (xاست را جستجو میکند[.]23

به منظور توسعه مدل برنامهریزی آرمانی فازی برای
کاربردهای معدنی بهویژه تعیین مطلوبترین مکان احداث
کارخانه فرآوری ،معدن مس سونگون مورد بررسی قرار
گرفت .معدن مس سونگون در  122کیلومتری شمال شرقی
تبریز و  21کیلومتری شمال ورزقان قرار دارد .این معدن در
طول جغرافیایی  46درجه و  43دقیقه شرقی و عرض
جغرافیایی  39درجه و  42دقیقه شمالی واقع شده است.
ذخیره زمینشناسی کانسار حدود  716میلیون تن برآورد
شده است .تولید سالیانه معدن در  7سال اول بهرهبرداری7 ،
میلیون تن در سال و در سالهای بعدی  14میلیون تن در
سال تعیین شده است که کارخانه فرآوری در فاز اول و دوم

Gi ( x)  g i (or Gi ( x)  g i ); i  1,...,m

()3

if g i  Gi ( x)  U i
if Gi ( x)  U i ,

Maximize 

()2

if Li  Gi ( x)  g i
if Gi ( x)  Li ,

که  b Kسطح آرزو (آرمانی) هدف Kام و  d k1و  d k 2به
ترتیب بیشینه سطح انحراف در جهت منفی و مثبت از b K
هستند .نتیجه فرمولبندی برنامهریزی خطی به صورت رابطه
 2است.

G K ( x)  b K
dk2


1
 G ( x)  L

i
i
i  
 g i  Li

0


subject to
Ax  b; x  0,

تابع درجه عضویت خطی   iبرای iامین هدف فازی
براساس پژوهشهای زیمرمان ]21 ،24[ 1به صورت
رابطههای  4و  1تعریف میشود.
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و با رعایت تمرکز در احداث واحدهای صنعتی ،فاصلهای
منطقی از سایر تاسیسات معدن مانند سنگشکن اصلی،
پست برق و سد باطله داشته باشد .بهعلاوه ،با توجه به
توپوگرافی خشن و کوهستانی بودن منطقه ،باید فاصله ایمن
از درهها و پرتگاهها رعایت شود .با مدنظر قرار دادن همه
ملاحظات ،شش گزینه توسط تیم تصمیمگیرنده به عنوان
مکانهای احتمالی ساختگاه کارخانه شناسایی شدند و گزینه
برتر باید از بین این شش گزینه انتخاب شود .در شکل 1
نقشه محدوده معدنی و گزینههای موردنظر نشان داده شده
است.

به ترتیب برای تولید  112و  322هزار تن کنسانتره در سال
طراحی شده است.
 -1-3گزینهها و معیارهای تعیین مکان احداث کارخانه
فرآوری

گام اول در فرآیند انتخاب و تعیین مکان ،جمعآوری و
ارزیابی دادهها است .از اینرو ،با حضور تیم تصمیمگیرنده در
محل معدن و بررسی نقشههای توپوگرافی و نتایج
اکتشافهای تفصیلی معدن ،مکانهای بالقوه برای احداث
کارخانه فرآوری تعیین شدند .مکان موردنظر برای احداث
کارخانه باید خارج از محدوده نهایی استخراجی معدن بوده

شکل  :1نقشه محدوده معدنی و موقعیت گزینههای دارای پتانسیل

مقایسههای زوجی در قالب پرسشنامه توسط کارشناسان
انجام شده و با روش فازی تحلیل سلسه مراتبی ،وزن هر یک
از آرمانها که براساس آن تابع درجه عضویت آن آرمان باید
بیشینه شود ،به دست آمده که در جدول  ،1آرمانهای
انتخاب شده و وزن هر یک از آنها آورده شده است.

در بررسی هدفها و آرمانهای موثر در تعیین مکان
احداث کارخانه فرآوری 1 ،آرمان (معیار) برای انتخاب مکان
درنظر گرفته شد .لازم به ذکر است که بهدلیل نزدیکی
گزینهها ،دیگر معیارهای موثر در مکانیابی کارخانه برای
همه گزینهها یکسان هستند و به این دلیل در اینجا مدنظر
قرار نگرفتهاند .برای اولویتبندی و تعیین وزن آرمانها،

جدول  :1آرمانها و وزنهای آنها
آرمان

تعریف

وزن ()Wi

G1

نزدیکی به سنگ شکن

2/214

G2

دوری از نقاط آتشباری

2/362

G3

توپوگرافی (شیب متوسط) مکان انتخابی

2/191

G4

نزدیکی به سد باطله

2/29

G5

نزدیکی به منبع برق

2/29
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ترازهای پایینتر از بالاترین تراز پیت هستند ،از اینرو فاصله
نزدیکترین تراز آتشباری به ساختگاه کارخانه که در محدوده
عمق بحرانی  12متری قرار میگیرد باید اندازهگیری شده و
از نقطهنظر ایمنی بررسی شود ،بدیهی است گزینههایی که
دورتر از آتشباریها هستند ،ایمنترند.

به دلیل اینکه بخش اعظم مواد معدنی خروجی از معدن
قبل از ورود به کارخانه به سنگشکن اصلی معدن ارسال
میشود ،فاصله از سنگشکن بهجای فاصله از معدن به عنوان
معیار اصلی لحاظ شده است .با توجه به تولید و پمپاژ حجم
زیادی از پساب کارخانه به سد باطله در روز ،فاصله کارخانه
از سد باطله در کاهش هزینهها حایز اهمیت است .علاوه بر
این ،برای سهولت پمپاژ ،تراز قرارگیری کارخانه نسبت به سد
باطله باید مدنظر قرار گیرد که هر شش گزینه انتخابی در
ترازهای بالاتر نسبت به سد باطله قرار گرفتهاند .تامین مداوم
و کافی حاملهای انرژی برای کارخانه فرآوری ،ادامه فعالیت
برای کارخانه را ممکن میسازد و از آنجایی که با توجه به
طراحیها ،برق نیاز اصلی کارخانه فرآوری معدن مس
سونگون است ،فاصله کمتر از پست برق علاوه بر کاهش
هزینههای جاری تامین انرژی ،ریسک قطع برق در اثر
حوادث احتمالی و آسیب دیدن شبکه انتقال برق را کاهش
خواهد داد .شیب توپوگرافی ،دیگر آرمان در نظر گرفته شده
در احداث کارخانه است ،توپوگرافی ملایمتر ،وجود زمین
مناسب و مسطح به منظور نیاز کمتر به تسطیح و زیرسازی
را تضمین کرده و همچنین دسترسی آسانتر و ایمنتر به
کارخانه را فراهم میکند.
در اثر انفجارهای بزرگ مقیاس در معدن ،لرزش زمین
در اثر امواج انفجار پدیدهای اجتنابناپذیر است .بنا بر
گزارشهای فنی آتشباری در معدن مس سونگون ،امواج
ناشی از انفجار در سطح و همتراز با تراز آتشباری و تا عمق
 12متری از تراز آتشباری میتواند تاسیسات را دچار خسارت
جدی کند .بنابراین ،فاصله تا نقاط آتشباری بهعنوان یک
معیار مهم درنظر گرفته شده است .شش مکان شناسایی شده
برای احداث کارخانه همگی بهطور قابل ملاحظهای در

 -2-3شرح و به کارگیری رویکرد توسعهیافته

پس از مشخص شدن گزینهها و آرمانهای مساله ،باید
برای هر یک از آرمانها توابع عضویت فازی تعریف شود .دو
پارامتر مهم که باید در تعریف توابع عضویت فازی مشخص
شوند ،تعیین سطح آرمانی و سطح قابل تحمل برای هر یک
از آرمانها است .تعیین این دو پارامتر به بحث زیاد مابین
کارشناسان برای رسیدن به اتفاق آرا نیاز دارد و باید نقشه
محدوده معدن و فواصل هر یک از تاسیسات از مکانهای
کاندیدا به دقت مورد مطالعه قرار گیرد ،زیرا جواب نهایی با
تغییر این سطوح تا حد زیادی تحت تأثیر قرار میگیرد[.]11
آرمانها را میتوان به دو دسته آرمانهای با جنبه مثبت و
منفی تقسیمبندی کرد .برای آرمانهای با جنبه مثبت مقادیر
بزرگتر مطلوب است که لازم است این آرمانها از نظر
مقداری بیشینه شوند ،بنابراین برای آنها باید یک حد پایین
تعریف کرد .برعکس ،آرمانهای با جنبه منفی که مقادیر
کوچکتر آنها مطلوب است باید از نظر مقداری کمینه شوند،
از اینرو برای آنها باید حد بالا تعریف کرد .از میان آرمانهای
درنظر گرفته شده در این پژوهش ،آرمان فاصله تا نقاط
آتشباری یک آرمان با جنبه مثبت و سایر آرمانها با جنبه
منفی هستند .سطوح آرمانی و سطوح قابل تحمل برای هر
یک از آرمانها در جدول  2آورده شده است.

جدول  :2سطوح آرمانی و حد تحمل هر یک از آرمانها
سطوح آرمانی

حد تحمل

اختلاف سطح آرمانی و حد تحمل

آرمان یا معیار (واحد)
نزدیکی به سنگشکن (متر)

1222

2222

1222

دوری از نقاط آتشباری (متر)

1122

122

622

شیب متوسط توپوگرافی (متر)

11

12

31

نزدیکی به سد باطله (متر)

222

1222

922

نزدیکی به منبع برق (متر)

422

1222

622

فرآوری برای معدن سونگون با استفاده از مدل توسعهیافته
برنامهریزی آرمانی فازی در جدول  3آورده شده است.

وضعیت  6گزینه کاندیدا با توجه به  1آرمان (معیار)
درنظر گرفته شده برای تعیین مکان ایدهآل احداث کارخانه
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جدول  :3وضعیت مکانهای کاندید با توجه به معیارها و آرمانها

 Bl

فاصله تا سنگشکن (متر)
C1

C2

1113/6

1211/3

C3
1192/9

C4
1341/1

n

j

x B
j

j 1

C5

C6

1131/6

1711/1

B1

B2

B3

B4

B5

B6

172/1

1213/4

914/7

111/1

1242/3

1299/7

n

Bl   x j B j  B p

فاصله تا نقاط آتشباری (متر)

j 1
n

Bp   x j B j
j 1

شیب متوسط توپوگرافی مکانها (درجه)
D1

D2

D3

D4

D5

D6

19

32

64

31/1

41

42

n

 Dp

j

x D
j

j 1

فاصله تا سد باطله (متر)
n

T1

T2

T3

T4

T5

T6

272/2

424

126/1

649/1

926/7

143/2

P1

P2

P3

P4

P5

P6

162/1

927/1

732/1

114/1

429/1

493/7

D p   x j D j  Dl
j 1
n

Dl   x j D j

فاصله تا پست برق (متر)

j 1

 Tp

با اعمال وزنهای فازی آرمان مورد بررسی مطابق با
جدول  ،1مدل ریاضی چندهدفه توسعه یافته بر پایه
برنامهریزی آرمانی فازی ارایه شده توسط تیواری و همکاران
مطابق با مدل رابطه  6به صورت زیر است:
 0.294 1  0.362  2

n

T p   x j T j  Tl
j 1
n

Tl   x j T j

i

j 1

Max Z 

i

j

j

j 1

5

W 

n

x T

i 1

 0.185 3  0.08 4  0.08 5

 Pp

s.t:
1

x

j 1
n

Pl   x j Pj
j 1

در این مدل ،توابع عضویت هر یک از آرمانها براساس
منطق فازی عبارتند از:
 Cp

j

j

j 1

n

 Cl

j

x C

j

x C

j

Cp 

j 1
n

j

j 1

Cl 

j

n

xj 0

x C

j

Pp   x j Pj  Pl

j 1

n

x P
j 1

n

j

n


1


 n
  x j B j  Bl
 j 1
2  
 B p  Bl

0




1


n

 Dl   x j D j

j 1
3  
D
l  Dp


0




1


n

x jT j
 Tl 

j 1
4  
 Tl  T p

0




1


n

P

x j Pj
 l

j 1
5  
 Pl  Pp

0








همچنین ،متغیرها و پارامترهای مدل بهشرح زیر تعریف
شدهاند:
 :xjامتیاز (وزن) مکان jام
 :μ1تابع عضویت فاصله تا سنگشکن
 :μ2تابع عضویت فاصله تا نقاط آتشباری
 :μ3تابع عضویت توپوگرافی (شیب متوسط) مکان انتخابی
 :μ4تابع عضویت فاصه تا سد باطله
 :μ5تابع عضویت فاصله تا منبع برق
 :Cjفاصله مکان jام تا سنگشکن
 :Cpمقدار فاصله آرمانی تا سنگشکن
 :Clبیشترین مقدار قابل تحمل برای فاصله تا سنگشکن
 :Tjفاصله مکان jام تا سد باطله


1



n
C 
x jC j
l

j 1
1  
 Cl  C p


0
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رویکرد توسعهیافته برنامهریزی آرمانی فازی به منظور تعیین...

قابلیت ایجاد بیشترین سطح دسترسی به آرمانها را داشته
و مکان ایدهآل برای احداث کارخانه فرآوری است .بههمین
ترتیب گزینهها براساس امتیازشان رتبهبندی میشوند .مزیت
این نوع ردهبندی نسبت به حالت صفر و یک یعنی در حالتی
که متغیر تصمیم فقط دو مقدار صفر و یک را بتواند اختیار
کند این است که در این حالت فقط بحث انتخاب مفهوم پیدا
میکند ،چرا که با یک شدن هر کدام از xjها ،بقیه باید مقدار
صفر را اختیار کنند .اما در رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش
علاوه بر مفهوم انتخاب ،با توجه به امتیاز کسب شده توسط
هر گزینه ،گزینهها رتبهبندی میشوند .این رویکرد در صورت
تعدد گزینهها این قابلیت را دارد که مثلاً دو یا سه گزینهای
را که امتیاز بالاتری دارند را به عنوان بهترین مکانها برای
ساختگاه کارخانه پیشنهاد کند .نتایج حاصل از حل مدل
توسعه داده شده برای رتبهبندی گزینههای احداث کارخانه
فرآوری سونگون در  Solverموجود در نرمافزار  Excelدر
جدول  4آمده است .در این جدول ،امتیاز (وزن) هر گزینه
( )xjتعیین شده است و بر این اساس مطلوبترین گزینه
مکان شماره  )x1( 1است و سایر گزینهها بهترتیب اولویت
عبارتند از :مکان  ،2مکان  ،6مکان  4و ( 1با رتبه یکسان) و
مکان ( 3آخرین رتبه).

 :Tpفاصله آرمانی تا سد باطله
 :Tlبیشترین مقدار قابل تحمل برای فاصله تا سد باطله
 :Pjفاصله مکان jام تا منبع برق
 :Ppفاصله آرمانی تا منبع برق
 :Plبیشترین مقدار (حد) قابل تحمل برای فاصله تا منبع برق
 :Bjفاصله مکان jام تا نقاط آتشباری
 :Bpفاصله آرمانی تا نقاط آتشباری
 :Blکمترین مقدار قابل تحمل برای فاصله تا نقاط آتشباری
 :Djمتوسط شیب توپوگرافی مکان jام
 :Dpشیب توپوگرافی آرمانی
 :Dlبیشترین شیب توپوگرافی قابل تحمل
 :Wiوزن هر یک از معیارهای تصمیمگیری ()i=1, 2, …, 5
 :nتعداد مکانهای موردنظر
شایان ذکر است که تابع هدف تعریف شده طبق مدل
تیواری و همکاران با بیشینهسازی توابع عضویت آرمانها
تلاش میکند بیشترین سطح دسترسی را برای هر آرمان با
درنظر گرفتن اولویت آن آرمان که با وزن تخصیص داده شده
به آن مشخص شده ،ایجاد کندxj .ها نیز متغیرهای تصمیم
هستند که مقادیر بین صفر تا یک اختیار میکنندxj ،ای که
دارای مقدار بیشتر باشد نشان دهنده آن است که مکان jام،

جدول  :4رتبهبندی گزینهها با استفاده از رویکرد توسعه یافته
گزینهها

x1

x2

x3

x4

x5

x6

امتیاز

2/3

2/21

2/21

2/1

2/1

2/2

رتبه

1

2

1

4

4

3

فاصله امتیازی مکانها را نسبت به یکدیگر مشخص میکند
که این مهم تنها با وارد کردن مدل در نرمافزار و محاسبه
متغیرهای تصمیم حاصل شده است.
این پژوهش ضمن تایید اهمیت مکانیابی کارخانه
فرآوری و معرفی معیارهای جدید ،امکانپذیری طراحی
مدلهای ریاضی را برای بحث تعیین مکان احداث واحدهای
صنعتی نشان میدهد .با این تفسیر ،به کارگیری سایر
مدلهای برنامهریزی ریاضی برای تعیین مکان احداث
واحدهای صنعتی مانند برنامهریزی تصادفی که قابلیت مدل
کردن عدم قطعیت شرایط واقعی را دارند برای پژوهشهای
آتی پیشنهاد میشود .همچنین ،رویکرد اتخاذ شده در این
نوشتار میتواند در پژوهشهای مشابه از جمله انتخاب مکان

بررسیهای عینی از محدوده معدنی و مکانهای مورد
بررسی حاکی از این است که مکان انتخاب شده با توجه به
آرمانهای درنظر گرفته شده ،مکان ایدهآل برای احداث
کارخانه است .با نگاهی دقیقتر به تابع هدف بدست آمده و
با توجه به ضرایب متغیرهای تصمیم و ماهیت بیشینهسازی
تابع هدف ،انتخاب مکان  1قابل پیشبینی است .همچنین،
با دقت بیشتر در مقادیر ضرایب متغیرهای تصمیم در تابع
هدف میتوان گزینهها را به صورت اجمالی رتبهبندی کرد.
مسلماً متغیر تصمیمی که ضریب مثبت و بزرگتری در تابع
هدف داشته باشد بیشترین مقدار را (از صفر تا یک) اتخاذ
خواهد کرد و به عنوان گزینه برتر انتخاب میشود .به همین
ترتیب ،تمامی گزینهها رتبهبندی میشوند .اما وزن هر مکان
در واقع قابلیت آن مکان را برای احداث کارخانه سنجیده و
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 اولین و اساسیترین،تعیین مکان احداث کارخانه فرآوری
.گام در فرآیند احداث و راهاندازی یک کارخانه فرآوری است
 موجب کاهش هزینهها،انتخاب مکانی بهینه برای کارخانه
 در فرآیند تعیین مکان.شده و بهرهوری را افزایش میدهد
کارخانه فرآوری اهداف گوناگون با اولویتهای متفاوتی دنبال
میشود که بدین منظور میتوان از روشهای برنامهریزی
 از اینرو در این.چندهدفه برای این مهم استفاده کرد
 یک مدل ریاضی چندهدفه بر مبنای برنامهریزی،پژوهش
آرمانی فازی برای تعیین و اولویتبندی گزینههای
(مکانهای) مطلوب برای احداث کارخانه فرآوری توسعه داده
 تیم تصمیمگیرنده با حضور در محل، در این راستا.شد
محدوده معدنی مورد مطالعه و بررسی دقیق آخرین
 آتشباری و اکتشافهای تفصیلی،نقشههای توپوگرافی
 شش مکان احتمالی را برای احداث کارخانه، نخست،منطقه
 حدود تحمل و توابع، سطوح آرمانی، سپس.شناسایی کردند
، پس از آن.عضویت برای هر یک از آرمانها مشخص شد
مدل برنامهریزی آرمانی فازی با الهام گرفتن از مدل تیواری
و همکاران و با هدف بیشینهسازی تابع هدف مطابق با
آرمانها و گزینههای موردنظر برای مطالعه موردی توسعه
 مدل توسعه داده شده توسط نرمافزار، در نهایت.داده شد
 بهترتیب اولویت گزینههای، حل شد که مطابق با آنSolver
 رتبهبندی3  (با اولویت یکسان) و درنهایت1  و4 ،6 ،2 ،1
.شدند
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