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چكيده

انجام پروژههاي اکتشافي مستلزم صرف مقادير معتنابهي سرمايهگذاري است .اين پروژهها با مخاطرات فني و اقتصادي متعددي همراه بوده و توجه به پارامترهاي

اقتصادي و ميزان جاذبه اکتشافي پروژهها در مراحل اوليه اکتشافي ضروري است .چنانچه در مراحل اوليه اکتشاف مشخص شود که ميزان ذخيره ناكافي و غير
اقتصادي است و يا عيار آن پايينتر از حد موردنظر است ،ميتوان با اطمينان از ادامه اکتشاف صرفنظر كرد .حداقل هدف اکتشافي يکي از معيارهايي است که
بهوسيله آن ميتوان در آغاز پروژه با توجه به شرايط فني و اقتصادي محيطي پروژه موردنظر ،جذابيت اقتصادي ذخيره را بهطور مقدماتي برآورد كرد .حداقل

ذخيره هدف قابل قبول اکتشافي ،در واقع معرف ذخيرهاي است که با توجه به شرايط پايه تعريف شده ،استخراج آن از نظر اقتصادي مقرون بهصرفه است .در اين
تحقيق ،مدلي براي تعيين حداقل هدف قابل قبول ذخاير طال بر اساس دو معيار حداقل اندازه و حداقل سوددهي ذخيره ارائه و با بهرهگيري از اطالعات معدن طالي
زرشوران اجرا و حساسيت نتايج نسبت به پارامترهاي بحراني مختلف ارزيابي شده است .نتايج اين پژوهش ميتواند به عنوان الگوي تصميمگيري در پروژههاي
اكتشاف طال مورد استفاده قرار گيرد.

كليد واژهها :مدلسازي ،ذخاير هدف اكتشافي ،تحليل حساسيت ،طال
Abstract

Exploration projects need considerable investments. These projects are associated with high techno-economical risks.
therefore, Evaluation of exploration potential is necessary. It is determined in primary stages of exploration whether the deposit
reserve is not economic or the grade is less than normal grade, and it may be decided to stop the project. The minimum acceptable
target reserve is known as a criterion for determining the economic potential of deposit regarding to techno-economical environment
of project. In this research a new model is proposed for determining minimum acceptable target reserves in gold projects. This
model is verified through the economic filed data from Zarshpran gold mine. The graph of grade versus tonnage and internal rate
of return versus tonnage are demon stared through Excel software. The results of this research could be used as powerful decision
making tools in gold exploration projects.

Keywords: Modeling, Target reserve, Sensitivity analysis, Gold
مقدمه

ارزيابي اقتصادي ذخاير معدني با توجه به عدمقطعيت و ريسک باال

اندازه و عيار ذخيره هدفي است که بايد کشف شود تا به عنوان يک ذخيره

در كليه پروژههاي اکتشافي اهميت زيادي دارد .يکي از اولين و مهمترين

اقتصادي بهشمار آيد .به عبارتي ،تعيين بزرگي و عيار ذخيره هدف عامل

سؤاالتي که الزم است پيش از آغاز يا توسعه عمليات اکتشافي مطرح شود،

تعيين کنندهاي در شروع و توسعه پروژههاي اکتشافي بهشمار ميرود .تعيين
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حداقل هدف اکتشافي ميتواند کمک شاياني در رتبهبندي پروژههاي

 -حداقل اندازه که اندازه كمينه قابل قبول ذخيره را براي تحصيل حداقل

اکتشافي نيز باشد .با توجه به عدم دسترسي به اطالعات کافي در مراحل

درآمد قابل انتظار در مراحل ابتدايي اكتشاف را مشخص ميسازد.

اوليه اکتشافي ،حداقل ميزان ذخيره الزم براي اقتصادي بودن کانسار مشخص

 -حداقل سوددهي ،بدينمعنا كه ذخيره آنقدر سودده باشد تا به يك حداقل

نبوده و مديريت اکتشافي دچار مشکل ميشود .بنابراين ،مقايسه نتايج ناقص

بازگشت قابل قبول برسد.

پروژههاي اکتشافي مورد نظر با حداقل هدف اکتشافي از پيش تعيين شده

در عمل ،ترکيبي از عوامل اندازه ذخيره و شرايط سودآوري ايفاي نقش

در منطقه مطالعاتي ميتواند تصميمگيري در خصوص ادامه يا توقف مرحله

ميکنند .براي سنجش اين عوامل ميتوان از يکي از معيارهاي ارزيابي

بعدي را آسان نمايد.

اقتصادي استفاده کرد .از جمله بهترين معيارهاي ارزيابي NPV ،و  IRRو در

شرايط حداقل قابل قبول ميتواند تابعي از كانسار و نوع كانسنگ ،دسترسي به

اين ميان  IRRمعياري است که ميتوان آن را نسبت به حداقل ميزان موردنظر

زيرساختها و تسهيالت ،شرايط مالياتي ،قيمت طال ،روش استخراج و فرآوري

مقايسه كرد .لذا ،در اين تحقيق ،براي محاسبه حداقل هدف قابل قبول از معيار

و  ...باشد .حداقل ذخيره هدف ،رابطه مستقيمي با سوددهي پروژه دارد و

 IRRاستفاده شده است.

در ميان شركتهاي معدني مختلف ،متفاوت بوده ()Mackenzie, 1994

و معموالً ترکيبي از تناژ و عيار ذخيره است .حداقل تناژ و عيار ذخاير تا
اندازهاي وابسته به عوامل فني است اما عوامل اقتصادي مهمتر از عوامل فني

 -1-2شرايط حداقل اندازه

معيار حداقل اندازه ،عموماً به شكل بازدهي قابل قبولي مشخص ميشود كه

هستند .زيرا ذخيرهاي كه اقتصادي تلقي ميشود ،بايد در شرايط اقتصادي

استخراج ذخيره براي سهامداران در بر دارد .براي شركتهاي معدني ،ذخاير با

كنوني با توجه به درآمدهاي مورد انتـظار و هزينـههاي مختلف پروژه قابل

تناژ پايين و سودآوري متوسط نيز قابل قبول است .كنترل هزينهها در هنگام

بهرهبرداري باشد ( .)Gocht,1988بهمنظور ارزيابي اقتصادي پروژههاي

اكتشاف و آمادهسازي چنين ذخايري ،اهميت بااليي دارد .حداقل اندازه يك

معدني ،ميتوان از معيارها و شاخصهاي اقتصادي مانند ارزش خالص فعلي

ذخيره تنها هنگامي قابل محاسبه است كه درآمد كلي موردانتظار تعيين شده

( ،)NPVنرخ بازگشت داخلي ( ،)IRRشاخص سودآوري ،دوره بازگشت

باشد ( .)Gain,1982به منظور محاسبه حداقل درآمد موردانتظار ميتوان

سرمايه و نسبت سود به زيان استفاده كرد .براي پذيرش يک پروژه منفرد،

مجموع درآمدهاي تنزيل شده ساالنهاي که حداقل نرخ بازگشت موردنظر را

 NPVبايد بزرگتر از صفر باشد ( .)FEE, 2002اين معيار قـويترين و از

تأمين ميكند ،بهدست آورد .براي رسيدن به چنين درآمدي ،به يك حداقل

نظر فني صحيـــحترين معيــــار تصميـــــمگيـــــري براي سـرمايهگذاري

عيار نياز است .اين عيار در تناژهاي مختلف ذخيره متفاوت است .بنابراين،

اسـت (.)Australian department of treasury and finance, 2002

ميتوان نمودار عيار -تناژ را بر اساس رابطه درآمد پروژه با عيار و تناژ ذخيره

دومين معيار معروف در ارزيابي  IRRاست و پروژهاي که  IRRآن بيشتر از

رسم كرد .از طرفي در مقايسه ذخاير حداقل قابل قبول با برآوردهاي واقعي

هزينـــــه تأميـــــــن ســـــــرمايه باشـــــــد ،مـــــــورد قبــــــول اســــت

ذخاير در يك کانسار ،يك مشكل عملي مواجه با دستههاي مختلف ذخاير

(;  .)Rothovius,1996 Baker,2000ديگر شاخصهاي ذكر شده اهميت

است .اين دستهها عموماً با درجه قطعيت دادهها و نتايج ارزيابي شناخته

كمتري دارند و در اين تحقيق از آنها استفاده نشده است.در اين تحقيق،

ميشوند .راه حل اين مشكل محاسبه مجموعي وزندار از دستههاي ذخيرههاي

حداقل ذخيره قابل قبول طال در قالب دو سناريوي مرتبط با مراحل اوليه و

مختلف است ،بدينترتيب ذخاير با درجه قطعيت باالتر وزن بيشتري نسبت به

نهايي اكتشاف بررسي شده و مدل مربوط به كمك نمودارهاي عيار -تناژ و

ذخاير با درجه قطعيت كمتر ميگيــرند (.)Gocht, 1988

نرخ بازگشت داخلي  -تناژ ارائه شده است .با توجه به تأثير عوامل هزينه و
شرايط و فرضهاي پايه ،حساسيت مدل نيز نسبت به اين عوامل ارزيابي شده
است.

 -2-2شرايط حداقل سوددهي

اين معيار ،حاصل ارتباط سطح هزينهها با سطح سرمايه قابل دسترس
شركت است .هزينه تأمين سرمايه که بهصورت نرخ تنزيل اعمال ميشود،

 -2برآورد حداقل هدف قابل قبول

معياري در ارزيابي اعتبار اقتصادي پروژههاي معدني و اكتشاف است

بهنظر  ،Mackenzieدر تعيين حداقل هدف قابل قبول براي اقتصادي بودن

( .)Mackenzie,1994حداقل نرخ بازگشت قابل قبول موردنياز براي يك

ذخيره ،دو شرط زير را بايد در نظر گرفت:

ذخيره اقتصادي با توجه به هزينه تأمين سرمايه و ترجيح ريسك مختلف
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شركتها ،متفاوت خواهد بود .شركتي با هزينه تأمين سرمايه بيشتر ،نيازمند

()3

نرخ بازگشت بيشتري نسبت به شركتي با هزينه تأمين سرمايه كمتر خواهد بود

 Gsعيار تأمين کننده حداقل درآمد است .با توجه به رابطه  ،3عيار در شرايط

(به عنوان مثال  10درصد در برابر  8درصد) .شركتهاي ريسكگريز برخالف

حداقل اندازه به صورت زير محاسبه ميشود.

شركتهاي ريسكپذير براي دستيابي به اطمينان بيشتر ،حتي در مراحل اوليه

()4

برنامه اكتشاف ،خواهان نرخ بازگشت بيشتري هستند (براي مثال  15درصد در

Y = W × Gs × Rp × P

Y
= )(Gs
Wi × RE × RP × RS&R × P

برابر  12درصد يا  8درصد) ( .)Mackenzie,1994از آنجاكه نرخ بازگشت

گام دوم :تغيير تناژ از  Wiبه  Wi+1؛
گام سوم :محاسبه ) GS(i+1؛

حداقل نرخ بازگشت ،به يك عيار حداقل نيز نياز است .اين عيار در تناژهاي

گام چهارم :رسم نمودار حداقل عيار قابل قبول در شرايط حداقل اندازه نسبت

مختلف ذخيره متفاوت است .نمودار عيار -تناژ در شرايط حداقل سوددهي

به تناژ ذخيره (نمودار .)Gs-W

وابسته به درآمد و درآمد نيز خود تابعي از عيار است؛ بنابراين براي دستيابي به

را ميتوان با استفاده از ترکيبهاي مختلف عيار و تناژ رسم كرد.

 -2-3مدلسازي در شرايط حداقل سود دهي

 -3مدلسازي حداقل ذخيره هدف قابل قبول

الگوريتم و نمودار سناريوی عيار -تناژ ذخيره در شرايط حداقل سوددهی

مدل حداقل ذخيره هدف در قالب روابط عيار -تناژ در شرايط اندازه كمينه

قابل قبول در شکل  2نمايش داده شده است.

قابل قبول و شرايط سوددهي كمينه و در نهايت به صورت مــدل  – IRRتناژ

براي رسيدن به تركيبهاي مختلف عيار و تناژ و رسم نمودار مربوط در شرايط

ارائه شده است.

حداقل سوددهی ،فرضهاي اوليه به عنوان شرايط پايه در مدل اعمال شده و
فرايندي در قالب گامهاي  11گانه زير طی شده است .اين گامها با توجه به

 -1-3مدلسازي در شرايط حداقل اندازه

روابط موجود بين متغيرها (نظير روابط درآمد ساالنه ،درآمد مشمول ماليات،

الگوريتم و نمودار سناريوي عيار -تناژ ذخيره در شرايط حداقل اندازه قابل

ماليات ،استهالک ،جريان نقدينگی و غيره) در قالب مدلي در صفحه گسترده

قبول با توجه به فرضهاي اوليه ،در شکل  1نشان داده شده است.

نرمافزار اکسل پياده شدهاند .در ادامه ،نمودار عيار در شرايط حداقل سوددهی

الزم به ذكر است كه عواملي چون كانسار و نوع كانسنگ ،موقعيت جغرافيايي

در شرايط مفروض ،رسم میشود .شرايط پايه درنظر گرفته شده در ساخت

و ميزان دسترسي به زيرساختهاي اصلي و ساير مؤلفههاي منطقه ميزبان

مدل بر اساس شرايط فنی و اقتصادی پروژه طالی زرشوران انتخاب شده

پروژه ،بسيار مهم بوده و سناريوهاي متعددي را فراروي ما قرار ميدهد.

است که بر اساس شكل  2و بهشرح زير است :در اين مدل فرض شده که

فرضهاي مطرح شده در شكل  1به ازاي يك سناريو پايه قابل طرح هستند.

آمادهسازی در مدت چهارسال انجام میشود و توليد معدن در اين دوره

براي محاسبه عيار در شرايط حداقل اندازه ،گامهاي زير طي ميشود .اين

 35درصد از ظرفيت نهايی است .محصول فروخته شده به صورت کانسنگ

گامها با توجه به روابط موجود بين متغيرها در قالب مدلي در صفحه گسترده

بوده و قيمت فروش آن  30درصد محتوی فلزی درنظر گرفته شده است.

نرمافزار اکسل پياده شدهاند .پس از آن ،نمودار عيار در شرايط حداقل اندازه

سرمايهگذاری نيز بهمدت چهارسال و بهترتيب برابر  5 ،10 ،80و  5درصد

با توجه به فرضهاي اوليه مدل و شرايط پايهاي که در نظر گرفته شده ،رسم

در سالهای اول تا چهارم آمادهسازی صورت میگيرد .توليد در چهارمين

ميشود.

سال بهرهبرداری به ظرفيت نهايی خود میرسد .در سالهای اول ،دوم و سوم

نمادهاي مورد استفاده درفرمولهاي زير در شكل  1توضيح داده شدهاند.

بهرهبرداری ،ميزان توليد بهترتيب برابر  85 ،50و  92درصد ظرفيت نهايی

گام اول :محاسبه حداقل عيار در شرايط حداقل اندازه()Gsi

درنظر گرفته شده است.

)(1
)(2

Y ≥ TR

g ×Rp×P
TR=W×−

گامهايی که برای بهدست آوردن عيار در شرايط حداقل سوددهی طی
میشوند ،به شرح زير است (نمادهاي مورد استفاده در فرمولهاي زير در

که  TRدرآمد کلي Y ،حداقل درآمد مورد انتظار W ،تناژ ذخيرهg ،
 −عيار

شكل  2توضيح داده شدهاند):

ميانگين Rp ،راندمان فرآوري و  Pقيمت است .در شرايط حداقل اندازه

گام اول :محاسبه عمر پروژه ()Lmi

داريم:

در صورتیکه ميزان توليد در سالهای اول ،دوم و سوم بهرهبرداری ،بهترتيب
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 C2، C1و C3باشد ،عمر پروژه بهصورت زير قابل محاسبه است.
()5

)Wi - ( Ndm × Cdm + C1 + C2 +C3
C

رابطه  6را میتوان بهصورت رابطه  7بازنويسی كرد.

Lmi = Ndm+ 3 +

j

()7

گام دوم :برآورد سرمايهگذاری اوليه ()I0

Tj
)(1+ z

=0

کل سرمايهگذاری براي تجهيز معدن مجموعی از هزينه سرمايهاي ( )Icو

Lmi

j

∑-

(AOC)j

j=1

j

(BV)j
)(1+ z

)(1+ z
Lmi

∑+

j=1

Lmi

∑-

j=1

j

(RE)j
)(1+ z

(WC)j

j

)(1+ z

Lmi

∑+

j=1

Lmi

∑-
j=1

j

Ij
)(1+ z

(ACR)j
j

Lmi

)(1+ z

∑-

j=1
Lmi

∑-

j=1

j

(AR)j
)(1+ z

(WC)j
j

)(1+ z

Lmi

∑

j=1

Lmi

∑-

j=1

هزينه سرمايهای پيش از بهرهبرداری ( )Idmاست.

که در رابطه :7

گام سوم :محاسبه سرمايه در گردش ()WC

 : ARدرآمد ساالنه:

سرمايه در گردش در آخرين سال آمادهسازی سرمايهگذاری شده (قلم هزينه

()8

منفی در جريان نقدينگی) و در آخرين سال بهرهبرداری به عنوان يک قلم

در اين رابطه  Iميزان سرمايهگذاری؛  REميزان سرمايهگذاری مجدد؛ AOC

هزينه مثبت تحت عنوان "بازگشت سرمايه در گردش" وارد جريان نقدينگی

هزينه عملياتی ساالنه TI ،درآمد ساالنه مشمول ماليات و  ACRحقوق دولتی

میشود.

ساالنه است.

گام چهارم :برآورد هزينه عملياتی ساالنه ()AOC؛

()9

گام پنجم :برآورد استهالک ساالنه ()DA

 : Tماليات ساالنه

هزينههای سرمايهای بهصورت زير پس از آغاز بهرهبرداری شامل استهالک

()10

)TI = f (Gp) = AR - (AOC + DA + ACR

میشوند:

()11

T = f (Gp) = TI × x%

 -هزينههای مربوط به ساختمانها ،محوطهسازی ،راهسازی ،تأسيسات قابل

 : WCسرمايه در گردش؛ ´( :)WCبازگشت سرمايه در گردش و : BV

استهالک و هزينههای سرمايهای پيش از بهرهبرداری به صورت مستقيم خطی

ارزش دفتری است.

با ارزش اسقاط صفر در طول عمر پروژه مستهلک میشوند.

با جایگذاری روابط باال در رابطه  7خواهيم داشت:

 -هزينههای مربوط به تجهيزات اصلی معدن شامل شاول ،کاميون و تجهيزات

()12

حفاری بر اساس قانون استهالک  5ساله مستقيم خطی مستهلک میشوند
(ساساننژاد .)1375 ،ارزش اسقاط صفر در نظر گرفته شده است .اين

AR = f (Gp) = C × Gpi × RE × Rp × RS&R × P

ACR = C × Gpi × CR

Lmi

Ij + (RE)j + (1− x)(AOC)j − x(DA)j − (WC)'j −(BV)j + (WC)j
)
j
)(1+ z
)Cj (1−x)(RE× RP× RS&R×P−CR
(∑÷
)
j
)(1+ z

( ∑ = Gpi
j=1

تجهيزات در همان سال خريد (پس از آغاز بهرهبرداری) مورد استفاده قرار

الزم به ذکر است که هر کدام از اقالم رابطه باال در همان سال تحقق تنزيل

گرفته و استهالک آنها نيز از همان سال سرمايهگذاری محاسبه میشود.

میشوند .ماليات از سال  13کسر شده و در اين رابطه از سال اول تا دوازدهم و

گام ششم :ميزان سرمايهگذاری مجدد ()RE

سالهايی که درآمد ساالنه مشمول ماليات رقمی منفی است ،ميزان نرخ ماليات

از آنجا که ماشينآالت اصلی معدن در طول  5سال مستهلک میشوند؛ لذا

( )xصفر در نظر گرفته میشود.

پس از هر  5سال نياز به سرمايهگذاری مجدد است.
گام هفتم :محاسبه ارزش باقيمانده يا ارزش دفتری ()BV

گام نهم :تغيير تناژ از  Wiبه  Wi+1؛
گام دهم :محاسبه) GP(i+1؛

همانگونه که در گام ششم اشاره شد ،پس از هر دوره  5ساله ،سرمايهگذاری

گام يازدهم :رسم نمودار حداقل عيار در شرايط حداقل سوددهی نسبت به

دوباره برای ماشينآالت اصلی انجام میگيرد؛ بنابراين ،بسته به عمر پروژه

تناژ ذخيره (نمودار )Gp-W؛

ارزش دفتری اين ماشينآالت در آخرين سال بهرهبرداری محاسبه میشود.
گام هشتم :محاسبه عيار در شرايط حداقل سوددهی ()Gpi

 -3-3شرايط حداقل هدف قابل قبول

برای محاسبه  Gpiبايد همة هزينهها و درآمدهای پروژه را به سال صفر پروژه

در شرايط حداقل اندازه و حداقل سوددهي به ترتيب حداقل عيارهاي  Gsو

با نرخ تنزيلی برابر حداقل نرخ بازگشت داخلی ( )zتنزيل و مساوی صفر

 Gpتأمينکننده شرايط مطلوب است .اما بهدليل وجود مشکالتي از قبيل رد

قرار داد .از آنجاکه ماليات و درآمد ساالنه پروژه تابعی از عيار است Gpi ،به

نابهجاي پروژهها ،نميتوان هريک از شرايط حداقل اندازه و حداقل سوددهي

Lmi

را بهتنهايي به کار برد ،لذا براي اينكه هر دو معيار حداقل اندازه و حداقل

صورت رابطه  6قابل محاسبه خواهد بود.
()6

CFj
∑
0
= j
)(1+z
j=1

سودآوري توجيه شوند ،بايد از بين  Gsو  ،Gpعيار بزرگتر انتخاب شود.
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در اين مرحله شرايط حداقل اندازه و حداقل سوددهي ترکيب ميشوند و در

و در عيارهاي باال منحني داراي شيب زياد بوده که به شيب بسيار ماليم در

نهايت عياري انتخاب ميشود که هر دو معيار را برآورده سازد .در حقيقت،

عيارهاي پايين ختم ميشود .شيب زياد منحني در عيارهاي باال و تناژهاي

در هر تناژ از ذخيره بيشترين مقدار از ميان دو مقدار  Gsو  Gpبه عنوان عيار

پايين به علت فرض ثابت در نظر گرفتن ظرفيت توليد ساالنه در هر سناريو

در شرايط حداقل هدف قابل قبول انتخاب ميشود (شکل.)3

است .در صورتيکه ظرفيت نيز متناسب با تناژ ذخيره تغيير كند ،شايد يک

 -4محاسبه حداقل هدف قابل قبول در مراحل نهايي اکتشاف

نمودار کمشيب حاصل شود.

در مراحل نهايي اکتشاف نيز که برآورد نسبتاً مناسبي از زونهاي عياري ذخيره

 -6تحليل حساسيت مدل

در دسترس است ،ميتوان در عيارهاي حد مختلف موردنظر ،حداقل تناژ

مدل ساخته شده براساس شرايط پروژه طالي زرشوران تحليل حساسيت شد

اقتصادي ذخيره را برآورد كرده و زوج مناسب تناژ و عيار حد را بهدست

و براي شناسايي متغيرهاي بحراني تأثيرگذار در حداقل هدف قابل قبول،

آورد .در اين حالت ،براي بهدست آوردن حداقل ذخيره هدف بهشکل

نمودار عنکبوتي نسبت به متغيرهاي قيمت طال ،هزينه عملياتي و سرمايهاي،

معکوس عمل ميشود؛ بدينمعنا که نرخ بازگشت داخلي ( )IRRiدر تناژهاي

نرخ تسعير ،ظرفيت توليد ساالنه و حداقل نرخ بازگشت داخلي قابل قبول در

مختلف ذخيره ( )Wiو به ازاي يک عيار ثابت موردنظر محاسبه شده و نمودار

عيار  3گرم بر تن رسم شد (شکل .)7همانگونه که مشاهده ميشود ،حداقل

نرخ بازگشت داخلي به عنوان تابعي از تناژ ذخيره کانسار (نمودار )IRR-W

تناژ ذخيره قابل قبول نسبت به قيمت بيشترين حساسيت و نسبت به هزينه

رسم ميشود .الگوريتم سناريوي محاسبه حداقل ذخيره هدف بر اساس رابطه

عملياتي حداقل حساسيت را نشان ميدهد.

نرخ بازگشت داخلي و تناژ ذخيره در شکل  4نشان داده شده است .شرايط
پايه مورد استفاده مانند شرايط در نظر گرفته شده براي محاسبه عيار در شرايط

 -7نتيجهگيري

در اين تحقيق مدلي براي تعيين حداقل ذخيره هدف قابل قبول در پروژههاي

حداقل سوددهي است.

اکتشافي طال ارائه و براي اجراي آن از دادههاي اقتصادي معدن طالي

 -5اجراي مدل

زرشوران استفاده شد .نتايج مدل به شکل دو نمودار "عيار -تناژ" با توجه به

مدل ساخته شده بهکمک دادههاي هزينه پروژه طالي زرشوران ،اجرا گرديد.

شرايط حداقل اندازه و حداقل سوددهي و نمودار "نرخ بازگشت داخلي -تناژ"

حداقل ذخيره هدف قابل قبول ،بهصورت نمودارهاي عيار -تناژ و نرخ

است .پس از آن مدلي که با توجه به شرايط هزينه پروژه زرشوران بهدست

بازگشت داخلي -تناژ بهنمايش در ميآيد (شکلهاي  5و  .)6براي محاسبه

آمد ،نسبت به متغيرهاي عيار ،حداقل نرخ بازگشت قابل قبول ،ظرفيت توليد

عيار در شرايط حداقل اندازه ( ،)Gsمجموع درآمدهاي تنزيل شده ساالنهاي

ساالنه ،نرخ تسعير ،حداقل درآمد کلي پروژه ،هزينههاي سرمايهاي و عملياتي

که حداقل نرخ بازگشت موردنظر را تأمين ميكند ،بهعنوان حداقل درآمد

تحليل حساسيت شده و نمودار عنکبوتي در عيار  3گرم بر تن بهعنوان نمونه

کلي پروژه در نظر گرفته شده است .با توجه به دامنه معمول عمر معادن طال،

براي شرايط حداقل سوددهي رسم شد .نتايج حاصل از نمودارهاي عنکبوتي

حداقل درآمد در ذخيرهاي با عمر  17سال تعيين شد.

نشان داد که در ميان متغيرهاي مورد بررسي ،قيمت و هزينههاي سرمايهاي،

در نمودارهاي عيار -تناژ در هر دو شرايط حداقل سوددهي و حداقل اندازه،

پارامترهاي بحراني در تعيين حداقل هدف قابل قبول هستند و حداقل هدف

اثر تغيير هر کدام از متغيرهاي مورد بررسي در حداقل تناژ قابل قبول در

قابل قبول نسبت به تغيير ظرفيت توليد ساالنه و هزينههاي عملياتي کمترين

عيارهاي پايين نسبت به عيارهاي باالتر بيشتر است .با توجه به شرايط پايهاي

حساسيت را نشان ميدهد.

که براي ساخت مدل در نظر گرفته شده است و نيز حداقل درآمد کلي مورد

نمودارهاي حداقل هدف قابل قبول نشان ميدهد که هرچه قيمت افزايش

استفاده در آزمون مدل ،مشاهده شد که منحنيهاي عيار -تناژ در شرايط

يابد ،حداقل هدف قابل قبول به سمت تناژها و عيارهاي پايينتر تمايل مييابد

حداقل سوددهي و حداقل اندازه به علت پايين بودن حداقل درآمد موردنظر،

ولي با افزايش هزينههاي سرمايهاي ،حداقل هدف قابل قبول به سمت تناژها

تالقي نداشته و لذا ميتوان شرايط حداقل سوددهي را بهعنوان تنها مالک

و عيارهاي باال تمايل يافته و از تعداد اهداف اقتصادي کاسته ميشود .بههمين

الزم و کافي براي حداقل هدف قابل قبول مورد توجه قرار داد .شيب منحني

ترتيب حداقل نرخ بازگشت داخلي قابل قبول و هزينههاي عملياتي داراي اثر

در نمودار حداقل سوددهي حاصل از مدل ،در عيارهاي مختلف يکسان نبوده

مستقيم؛ و نرخ تسعير و ظرفيت توليد ساالنه داراي اثر معکوس هستند.
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↓
فرضهای اولیه:

• ذخیره قابل استخراج()Wi
• راندمان استخراج ()RE

عیار

• راندمان کارخانه فرآوری()RP
• راندمان ذوب و تصفیه ()RS&R
• قیمت محصول ()P
• حداقل درآمد کلی ()Y
• حداقل عیار در شرایط حداقل اندازه ()Gsi
• تناژ استخراجی ساالنه ()C
↓
Y
Wi ×RE × RP× RS&R× PV

= (Gs)i

↓

تناژ ذخیره

i →i+1

ب

↓
رسم نمودار Gs − W

الف
شكل  -1لگوريتم و نمودار سناريوي عيار -تناژ ذخيره در شرايط حداقل اندازه قابل قبول
↓
فرضهای اولیه:

↓

↓
↓

رسم نمودار Gp − W

↓

Gpi

 -1محاسبه عمر پروژه()Lmi
 -2برآورد سرمایه گذاری اولیه ()I0
 -3محاسبه سرمایه در گردش ()WC
 -4برآورد هزینه عملیاتی سالیانه ()AOC
 -5محاسبه حقوق دولتی سالیانه ()ACR
 -6برآورد استهالک سالیانه()DA
 -7تجدید سرمایه گذاری ()RE

 -8محاسبه ارزش باقیمانده یا ارزش دفتری ()BV

i →i+1

• ذخیره قابل استخراج()Wi
• راندمان استخراج ()RE
• راندمان کارخانه فرآوری()RP
• راندمان ذوب و تصفیه ()RS&R
• قیمت محصول ()P
• حداقل نرخ بازگشت داخلی()z
•میزان حقوق دولتی ()CR
• نرخ مالیات ()x

• اولین سال اخذ مالیات

• تعداد سالهای آمادهسازی معدن()Ndm
•میزان تولید در سالهای آمادهسازی()Cdm
• تعداد سالهای سرمایهگذاری()NI
• ظرفیت نهایی تولید()C

الف

عیار

تناژ ذخیره

ب

شكل  -2الگوريتم و نمودار سناريوی عيار -تناژ ذخيره در شرايط حداقل سوددهی قابل قبول
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شكل  - 3حالتهاي مختلف نمودار عيار -تناژ ذخيره در شرايط حداقل هدف قابل قبول با توجه به نمودارهاي شرايط حداقل اندازه و حداقل سوددهی قابل قبول
↓

فرضهای اولیه:

• ذخیره قابل استخراج()Wi

 -1محاسبه عمر پروژه()Lmi

 -2برآورد سرمایه گذاری اولیه ()I0

• عیار میانگین()Wi

 -4برآورد هزینه عملیاتی ساالنه ()AOC

• راندمان کارخانه فرآوری()RP

• راندمان استخراج ()RE

 -3محاسبه سرمایه در گردش ()WC

↓

-6تجدید سرمایه گذاری ()RE

 -7محاسبه حقوق دولتی ساالنه ()ACR

↓
↓

رسم نمودار IRRi − W

i →i+1

↓

IRRi

-5برآورد استهالک ساالنه()DA

• راندمان ذوب و تصفیه ()RS&R
• قیمت محصول ()P

•میزان حقوق دولتی ()CR

 -8محاسبه ارزش باقیمانده یا ارزش دفتری ()BV

• نرخ مالیات ()x

 -10محاسبه درآمد مشمول مالیات ()TI

• تعداد سالهای آمادهسازی معدن()Ndm

 -12محاسبه جریان نقدینگی ساالنه ()EAV

• تعداد سالهای سرمایهگذاری()NI

 -9محاسبه درآمد ساالنه ()AR

 -11محاسبه مالیات ()T

• اولین سال اخذ مالیات

•میزان تولید در سالهای آمادهسازی()Cdm
• ظرفیت نهایی تولید()C

الف
نرخ بازگشت داخلی

تناژ

ب
شكل  - 4الگوريتم و نمودار سناريوي نرخ بازگشت داخلي به عنوان تابعي از تناژ ذخيره
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19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

41٪
18٪
نرخ بازگشت داخلي

15٪

)عیار(گرم بر تن

12٪
9٪
6٪
3٪
0٪

عیار در شرایط حداقل سوددهی

عیار در شرایط حداقل اندازه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

0

)تناژذخیره(میلیون تن

0

 تناژ-  نمودار نرخ بازگشت داخلي-6 شكل
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