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خالصه
آوري پسماند و فقدان برنامه اصولی و نظم در اجراي این مقوله موجب اتالف انرژي و منابع و نیز امروزه عدم درك صحیح از عملیات جمع

بمنظور تحلیل این عملیات و ارائه راهکارهاي مناسب بسط GISلذا در این تحقیق یک مدل کامپیوتري مبتنی بر . ودگی محیط زیست شده استآل

نفر جمعیت و نرخ تولید 21800، با حدود تان شازند در جنوب غربی استان مرکزيکارائی و سودمندي مدل مذکور بر روي شهرس. داده شده است

.درصدي در زمان و هزینه کل روزانه بود2/18و 7/43تن مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از کاهش 13زانه برابر با پسماند رو

مسیریابی وسائل نقلیهمساله ، سامانه اطالعات جغرافیائیپسماند، و حمل و نقل آوري جمع: کلمات کلیدي

مقدمه.1

ویژگیهاي سیاسی، . باشدن این مواد از منابع مختلف، حمل آنها به یک مکان دفع و تخلیه در این مکان میآوري پسماندهاي جامد شامل جمع کردجمع

. آوري پسماند هستندهاي جمعمحیطی تعداد کمی از عوامل تاثیرگذار بر طرحپذیرش از طرف مردم، بهداشت عمومی، اقتصاد، شرایط تاریخی و زیست

ها در هزینهاین درصد 90- 70یافته، و در کشورهاي توسعهي مدیریت پسماندهاهزینهکل درصد از 70- 60ئول پسماند مسو حمل و نقلآوريجمع

از طرفی در اغلب کشورهاي در حال توسعه، درصد عمده ترکیب پسماندهاي جامد شهري از نوع مواد فسادپذیر . ]1[باشدکشورهاي درحال توسعه می

3/75بعنوان مثال در ایران بطور میانگین (شود موقع، موجب آلودگی محیط زیست و تهدید سالمت انسانها میآوري صحیح و بههستند که عدم جمع

آوري پسماند فعالیتی است که همیشه تحت موشکافی و بررسی دقیق عموم از نظر موارد اجتماعی، جمع). ]2[باشددرصد پسماندها از نوع فسادپذیر می

شامل ترکیبی از آوري پسماندجمعسیستم. باشدین فعالیت، شاخص اصلی یک رویه مدیریت پسماندهاي جامد خوب میجامعه بوده است و راندمان ا

آوري کارا جمعسیستمبنابراین یک . ظروف ذخیره، وسائل، خدمه و بخش مدیریتی است که بطور ویژه براي یک شرایط محلی خاص تنظیم  شده است

-باشد که در کاهش هزینهبمنظور جمع کردن پسماندها با توجه به میزان مشخصی از نیروي کار، سرمایه و زمان  میریزي صحیحشامل طراحی و برنامه

. ]1[ائی داردهاي اجرائی مدیریت پسماندهاي جامد، سالمت انسان و محیط زیست و نیز رضایت عمومی جامعه سهم عمده

عالوه . ائی درحال افزایش استسازي و افزایش جمعیت، با رشد جهندهنشینی، صنعتیکمیت پسماندهاي جامد در ایران در اثر رشد سریع شهر

ائی، نقص جدي در مهارت و تخصص آوري، محدودیتهاي سرمایهبر این، بعلت کمبود ظروف ذخیره پسماند، عدم تطابق این ظروف با وسائل جمع

. آوري پسماندهاي جامد در اغلب نواحی محدود استم ترافیک راندمان سیستم جمعهاي انتقال و حجتکینیکی، عدم وجود و یا ناکافی بودن ایستگاه

. ها و تکنیکهائی براي طراحی و ارزیابی سیستمهاي جدید ضروري استبنابراین بهینه کردن سیستم موجود و تولید داده

سازي مسیر و بمنظور بهینهGISتحلیلی مبتنی بر با توجه به مطالب ذکر شده در باال، هدف اصلی این تحقیق شامل بسط و توسعه یک مدل 

. گیردآوري پسماند را در نظر میآوري پسماند است که این مدل بطور صریح پارامترها ومتغیرهاي موثر بر فرآیند جمعهاي جمعناوگان سیستم

-یگاه داده شبکه و انجام عملیات تحلیلی بر روي شبکه میپابمنظور ایجادGISهاي جانبی بخصوص اینکه این مدل بر اساس استفاده از توابع و برنامه

مساله عملی مذکور بصورت یک مطالعه . کارائی مدل بسط داده شده توسط بکارگیري آن در یک مساله عملی، مورد بررسی قرار گرفته است. باشد

.باشدتن می13نرخ تولید پسماند روزانه برابر با نفر جمعیت و 21800موردي بر روي شهرستان شازند در جنوب غربی استان مرکزي، با حدود 
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پیشینه موضوع و مروري بر منابع.2

-تعریف میG =(N,A)ائی متشکل از گراف آوري پسماندهاي جامد را بصورت یک شبکه جادهو همکاران مساله بنیادي جمعمینسیارديریکاردو 
 کنندکه گرافGائیشامل تعدادي نقاط گره)Nodes (ها یابانو خ)Arcs (یک مجموعه پارامتر نظیرِ زمان مورد نیاز براي عبور و یا زمان . باشدمی

شروع . باشدیک تعداد معین وسیله با ظرفیت محدود در اختیار می. شودآوري پسماند بر روي هر خیابان، در داخل شبکه تعریف میمورد نیاز براي جمع

آوري هدف این است که تمام پسماندها در حداقل زمان ممکن، جمع.باشدیش تعیین شده بنام گاراژ میو خاتمه سرویس هر وسیله در یک گره از پ

با توجه به . ]3[باشدمعروف میVRP(1(این مساله، به مساله مسیریابی وسائل نقلیه . گردد در حالیکه نباید از دو قید زمان و ظرفیت تخطی گردد

وري حداکثر باشد و مسیریابی وسیله نقلیه بمنظور بهرهمینقلیهبندي وسائلند بنوعی یک مساله مسیریابی و زمانآوري پسمامساله جمعتوضیحات فوق،

-آوري باید مسیریابی، زمانبنابراین بمنظور تحلیل سیستم جمع. باشدآوري پسماند میآوري، مهمترین فعالیت در طراحی سیستم جمعاز تجهیزات جمع

اولین بار دانتزینگ و رامر مساله مسیریابی وسیله نقلیه را مطرح کردند و یک الگوریتم .هی هر وسیله را مورد بررسی قرار داددبندي و محل سرویس

.]4[ریزي خطی براي حل آن ارائه کردندبرنامه

اگر مکان تقاضا بر روي . د داردرود دو نگرش عمده وجوآوري پسماندها بکار میکند که در مساله مسیریابی که براي جمعلیب من اشاره می

این مساله معروف به مساله . گرددائی مدل می، مساله بصورت یک مساله مسیریابی نقطه)بعنوان مثال پسماندهاي صنعتی و تجاري(نقاط گراف باشد 

با افزایش اندازه مساله، زمان حل مساله با یک باشد یعنی اینکهمیNP-hard2گرد از نوعِ مساله عمومی فروشنده دوره. ]5[باشدگرد  میفروشنده دوره

گولدن و همکاران چندین الگوریتم ابداعی . هاي ابداعی استلذا بمنظور حل این قبیل مسائل نیاز به استفاده از روش. یابدتابع نمائی افزایش می

. ]6[نددهتوضیح میگردمساله فروشنده دورههاي تقریبی برايحلبراي یافتن راه) ابتکاري(

آوري افتد، از نوع مساله مسیریابی قوسی است و براي جمعها در یک شبکه اتفاق میدومین مساله که در آن کمیت تقاضا در امتداد کمان

چینی حل براي این مساله در مجلهچی چینی است چون اولین راهاین مساله معروف به مساله پست. ]5[پسماندها از نواحی مسکونی قابل کاربرد است

Mathematicsهاي شبکه الزامی بود، در حالیکه ، پیمودِن تمام کمانچیدر مساله پست. ]7[هاي پستی حل شدبا کاربرد براي مسیریابی تحویل نامه

در . باشدعروف میچی روستائی  مهاي شبکه نیاز به سرویس دارند این نوع مساله به مساله پستچی وجود دارد که تنها بخشی از کماننوعی مساله پست

در . باشد و در واقع محدودیت ظرفیت وجود دارددهی به تمام تقاضاها نمیچی تکی قادر به سرویساغلب مسائل عملی یک وسیله تکی یا یک پست

1981ن و وانگ در سال گولد. شوددار  میائی دیگر از مسائل مسیریابی بنام مساله مسیریابی قوسی ظرفیتتبدیل به دستهچی روستائیپستاینحالت 

کوا و هانگ . ]8[توان بطور بهینه حل کرداست و فقط مسائل کوچک را میNP-Hardیک مساله دار نیزمساله مسیریابی قوسی ظرفیتنشان دادند که 

ترین بخش شهر سینچو در یآوري پسماندها مسکونی در شرقریزي با عدد صحیح ترکیبی بمنظور حل کردنِ مساله جمعیک مدل ریاضی از نوعِ برنامه

زمان الزم براي اخذ جواب نیاز به اجراي برنامه . خیابان نیازمند به سرویس بود128وسیله نقلیه داشت و داراي 4این ناحیه نیاز به . اندتایوان بسط داده

هاي ابداعی امري کرد و استفاده از روشد میاین امر مشکالت محاسباتی زیادي را ایجا. داشتPCریاضی به مدت چندین روز بر روي یک کامپیوتر 

. ]9[ناپذیر استاجتناب

مسیریابی در مساله بنیادي . باشدمیدارمسیریابی قوسی ظرفیتهاي از مهمترین مولفهیکیمختلط دار با ناوگان ظرفیتمسائل مسیریابی قوسی 

عموما در مسائل عملیدر حالیکه ،ظرفیت هستندشکل یا همام وسائل همتمیعنی همگن است وسائل فرض بر این است که ناوگان دارقوسی ظرفیت

-میتبدیل مختلط دار با ناوگانظرفیتبه مساله مسیریابی قوسیدارمسیریابی قوسی ظرفیتمساله در این حالت. باشدمی) مختلط(همگن وسائل ناناوگان 

آوري پسماند در شهر لیسبون پرتغال ارائه بمنظور جمعمسیریابی قوسی مختلطمساله مائورو و همکاران یک روش ابتکاري براي2005در سال . گردد

کنند که حل این مساله بر روي یک شبکه مرکب پیچیده است به همین دلیل از یک الگوریتم بمنظور تبدیل شبکه مرکب به یک آنها عنوان می. کردند

دار بمنظور حل مساله اصلی بر اساس گراف اویلري و جهتابداعیین ایجاد گردید و یک روش ترتیب یک مرز پائبدین. دار استفاده کردندشبکه جهت

آنها از سه . با استفاده از الگوریتم صفحه برش بسط دادندمسیریابی قوسی مختلطبلنگور و همکاران یک مرز پائین براي 2006در سال . ]10[بکار گرفتند

.]11[بمنظور جستجوي تصادفی استفاده کردندالگوریتم ژنتیکلیه و از هاي اوالگوریتم ساخت براي ساختن جواب

مدل شده مختلطدار با ناوگانفوسی ظرفیتمساله مسیریابییکبصورتآوري پسماندبا توجه به مطالب فوق، در این تحقیق مساله جمع

- در بخشجزئیات آن که استفاده شده است) GIS(عات جغرافیائی بمنظور مدلسازي و حل این مساله از یک روش ترکیبی مبتنی بر سامانه اطال. است

.هاي بعدي ارائه شده است

١ Vehicle Routing Problem
٢ Non Polynomial Hard
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منطقه مورد مطالعه.3

بر . شودبا توجه به پوشش خدمات شهري به دو ناحیه و شش محله تقسیم می،کیلومتري جنوب غربی اراك30در فاصله ،محدوده مطالعاتی شازند

بینی شده است که این جمعیت پیش. نفر جمعیت بوده است20000شهر شازند داراي حدود 1383فوس و مسکن سال اساس آمار سرشماري عمومی ن

در حال حاضر بخش خدمات شهري شهرداري . نفر افزایش یافته است21800درصد، به حدود 68/1با توجه به نرخ رشد جمعیت برابر با 1388در سال 

. گرددآوري شده، مستقیما به محل دفن موجود در جاده نورآباد حمل میپسماندها جمع. باشدزند میآوري پسماند در شهر شامسئول جمع

تن در روز 13، میانگین نرِخ تولید روزانه پسماند در شهر شازند حدود این شهرکشی پسماندها در وزنروز 8طی بررسی آمار بدست آمده از 

کننده پسماند با ن شهر داراي سه وسیله شامل یک دستگاه ایویکو مجهز به مخزن شیرابه و دستگاه متراکمآوري در ایسیستم جمع. تخمین زده شده است

2و 1متر مکعب، دو سرویس در روز در منطقه 5، یک دستگاه خاور با ظرفیت 6و 5مترمکعب و یک سرویس در روز  بمنظورِ پوشش منطقه 8ظرفیت 

پسماندهاي . باشدمی3مترمکعب و یک سرویس در روز در منطقه 6کننده پسماند با ظرفیت به و دستگاه متراکمو یک دستگاه مان مجهز به مخزن شیرا

نمایش داده 1منطقه تحت خدمت هر وسیله در شکل . گرددآوري و دفع میبصورت جداگانه جمع) 4منطقه (کارخانه پتروشیمی، نیروگاه و پاالیشگاه 

رنگ منطقه خدمت مربوط به خاور، ناحیه زرد رنگ منطقه خدمت مربوط به مان و ناحیه آبی رنگ منطقه خدمت ایویکو که در آن ناحیه سبزشده است

ظهر است که عمال 12صبح تا 6است و شیفت کاري آنها ) آوريیک راننده و دو خدمه جمع(هر یک از سه وسیله داراي سه پرسنل.دهدرا نشان می

در . باشدمیکاريوزانه شش ساعت عادي و سه ساعت اضافهبعبارتی ساعات کاري هر یک از خدمه ر. یابدادامه می15گاهی اوقات حتی تا ساعت 

رابر با ضمن بر اساس اطالعات اخذ شده از بخش خدمات شهري شازند، مجموع کل هزینه روزانه مربوط به وسیله نقلیه مان، خاور و ایویکو به ترتیب ب

مقایسه .تومان بوده است256000آوري روزانه پسماندهاي این شهر برابر با حدود تومان بوده است که در مجموع هزینه جمع89443و 82671، 83868

بعبارتی، ترکیب . آوري شده تقریبا مشابه بوده و تفاوت چندانی ندارنددهنده این بود که نوع و میزان اقالم جمعگیري خودروها نشانبین نتایج نمونه

.باشددر قستمهاي مختلف شهر تقریبا همگن میپسماند

روش کار.4

ریزي، تحقیق در عملیات روش کار در این تحقیق بدین صورت است که پس از مطالعه و بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع، شاملِ حمل و نقل و برنامه

توسعه یافته و پارامترهاي ) صورت مساله(ی انجام شده، یک مدل مفهومی ها و همچنین کارهاي علمی و اجرائسازي، مهندسی سیستمو تکنیکهاي بهینه

بمنظور مدلسازي و حل این مدل، از یک روش ترکیبی استفاده . آوري پسماندهاي شناسائی و تعریف شده استدرگیر با مدیریت پسماند و سیستم جمع

، منطقه باید به آن تعداد خدمه و وسائل مورد نیازمتعاقب سماند تولیدي وداشتن یک تخمین صحیح از کمیت پدر این روش با در اختیار. شده است

و با مشخص شدن محل سرویس هر وسیله، مسیر دقیق عبوري هر دهی کندسرویس) پارتیشن(هائی تقسیم شود تا هر وسیله در یک زیرمنطقه زیرمنطقه

.وسیله از پارتیشن مربوطه باید تعیین گردد

. باشدهاي عملیات ایجاد مدل پایگاه داده شبکه است که در واقع نشانگر تمام اطالعات مربوط به شبکه معابر شهري مییکی از مهمترین بخش

، )رمزبندي(سازي ترین وجه ممکن خالصهمناسببه ائی استفاده شود که توسط آن بتوان شبکه حمل و نقل را ست که از مدل پایگاه دادهامفید آن

گیرد، چون این براي انجام اینکار بطور وسیع مورد توجه قرار می) GIS(صریحا، سامانه اطالعات جغرافیائی . الح و تحلیل کردذخیره، بازیابی، اص

یل فاتقپس از مطابلذا در این تحقیق ]. 12[گیردهاي پایگاه داده شبکه مورد توجه قرار میسامانه در زمره بهترین ابزارها بمنظور ذخیره و استفاده از مدل

اطالعات توصیفی ایجاد گردیده سپس2مطابق شکل گراف مربوط به شبکه معابر شهر،GoogleEarthافزار با نرماتوکد نقشه کاربري اراضی شهر

.ایجاد گردیدGISو در نهایت مدل پایگاه داده شبکه مربوط در فراخوانی شدهGISبه گردآوري شده حاصل از اطالعات میدانی 

اصوال اولین قدم در تعریف، مدلسازي و . رسدآوري پسماند میایگاه مدل داده شبکه، نوبت به مدلسازي و تحلیل عملیات جمعپس از تکمیل پ

در مساله .باشدو تعریف و تخمین بارکاري روزانه میمیزان پسماند تولیدي روزانهآوري پسماندها، داشتن یک تخمین صحیح از حل یک مساله جمع

دار، باِرکاري در یک ناحیه عبارت است از تخمینی از کل زمان مورد نیاز براي وسائل نقلیه، تا در این زمان کل ناحیه مربوط را ظرفیتمسیریابی قوسی 

قطعی هاي با استفاده از روش. گردددهی به ناحیه، تبدیل میاین تخمین از بارکاري به یک تخمین از تعداد وسیله مورد نیاز براي سرویس. سرویس بدهد

کاري مطابق با تعداد وسائل موجود در نظر گرفته و متعاقب آن تعداد وسائل بدست آمد که با کمی محافظهروزانه، بارکاري]14[ارائه شده در مرجع 

.شد
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نماینده شبکه معابر شهري شهر شازند) هاها و گرهکمان(گراف - 2شکلمحل سرویس کنونی هر وسیله  - 1شکل

به همین دلیل کل منطقه با توجه . باشدمحل سرویس و مسیر حرکت هر وسیله میشامل تعیین، مساله اصلیپس از مشخص شدن تعداد وسائل

استفاده شده ریزي ریاضیبندي از یک مدل برنامهبمنظور پارتیشن. گردید)بنديپارتیشن(بندي هائی تقسیمبه قیودي نظیر زمان و ظرفیت وسیله به محله

توسط فیشر و جی کومار ارائه شده و نیز مساله 1981مدل متغیرهاي مساله تخصیص عمومی  که در سال این . که روابط آن در زیر آمده استاست

مدل هزینه ارائه شده توسط اسنیزِك به این روش ترکیبی افزوده شده و قابلیت مدل بعالوه. کندمکانیابی مراکز و دیگر قیودش را با یکدیگر ترکیب می

دهد، امکان تغییر در ترکیب ناوگان را ها را میدر واقع این مدل هزینه عالوه بر اینکه امکان بررسی و مقایسه بیشتر بر روي جواب. برده استرا بسیار باال 

]. 13[هاي مشابه استکه این یک ویژگی منحصربفرد نسبت به روشکندنیز در داخل این مدل ریاضی فراهم می
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(12)pOVERTIMEPARTITIONMAXpOT "£ __

(13)
ikpX

i iak p ikpDGEOSPREAD å å
Î

å=
)(

2)(

(14)( ) ( )å ++åå +=
p pDISTkKMpOTkHOURE

ki p kpZkTIPkpYkFCCOSTVALUE *$*$$*$

(17)0³VariableAll , 10orYkp = , 10orZkp ³ , ),,(10 pkiorX ikp "=

pبه نقطه تغذیه kمتغیر مربوط به تخصیص کالس وسیله : p ،Ykpدر نقطه تغذیه kبه یک وسیله iمتغیر تخصیص کمان : Xikpدر روابط فوق

 ،Zkp : وسیله به محل دفن برايمتغیر تعداد سفرkسته ددرP ،TIMEP ،DISTP ،OTP : هر پارتیشنکار کل متناظر با اضافهزمان، فاصله وP ،

GEOSPREAD : جغرافیائی، توزیعاندازهCOSTVALUE :فوق و کثرت متغیرها و پارامترهاي مربوط در روابطبا توجه به.باشدمیهزینه کل

.مراجعه نمائید] 13[مرجعبهتر ، بمنظور کسب اطالعات دقیقمحدودیت تعداد صفحات

علیرغم سادگی یادگیري، نرم افزار بسیار کاربردي و قابل استفاده در Lingoنرم افزار . کدنویسی گردیدLingoالگوریتم فوق در محیط 

. عملیات تبدیل کرده استافزارهاي تحقیق در ی است که آن را به یکی از پرکاربردترین نرمئهاسطوح باالي مدیریتی است و در عین حال داراي قابلیت

ائی شروع به حرکت کند، از کدام که محل سرویس هر وسیله مطابق روش فوق تعیین گردید، مساله این است که هر وسیله از چه نقطهزمانی

روش حل مساله . یابی استاین مساله همان مساله اصلی مسیر. دهی کند و در پایان روز کاري از چه مسیري به گاراژ برگرددها عبور و سرویسخیابان

توسط ریسنده و ریبریو بسط داده شده 2003باشد که در سال ساخت مسیر میابداعی به نام الگوریتممسیریابی در این تحقیق بر اساس یک الگوریتم

هاي شدنی و مناسبی باشد و جوابطلوب میکند اما از نظر سهولت و سرعت اجرا بسیار مها را ارائه نمیترین جواباگر چه این الگوریتم بهینه]. 15[است

.نشان داده شده است3فلوچارت مربوط به این الگوریتم را در شکل . دهددر زمان کوتاه در اختیار قرار می

فلوچارت مربوط به الگوریتم مسیریابی در داخل هر پارتیشن- 3شکل

هائی چون الگوریتم توان از الگوریتممنظور میبدین. آیدهاي شبکه بدست میابتدا کوتاهترین فاصله بین تمام کمانمطابق با این فلوچارت،

] 12[توانید در منبع جزئیات آنرا می(شیمبل و غیره استفاده کرد که در این تحقیق از روش شیمبل استفاده گردید ضرب جدولی، دایکسترا، بلمن، 

هائی که کند و در هر تکرار براساس محدودیتها و معیارهاي معین، کمانراژ شروع مییک مسیر را از نقطه گاالگوریتم فوقسپس ). جستجو نمائید

وشوددر هر تکرار یک لیست کاندیدا از کمانهاي نیازمند به سرویس ایجاد می. افزاید تا اینکه مسیر تکمیل گرددنیازمند سرویس هستند به این مسیر می

حل انتخاب کرده و آنرا به مسیر بدون تخطی از شرط شدنی بودن راهگیرانه، یک کمانیک رابطه سختبا هاي نیازمند به سرویس مطابق از میان کمان

شود تا اینکه جواب نهائی بدست آید و یک مسیر برابر با ظرفیت وسیله، بدون تخطی از قید این مرحله آنقدر تکرار می. افزایدکنونی در حال ساخت، می

با در اختیار داشتن . کدنویسی گردیدMATLABالگوریتم فوق در محیط ).مراجعه کنید] 15[ت جزئیات بیشتر به منبع براي دریاف(زمان ساخته شود

ا دو طرفه پایگاه داده شبکه، اطالعات ورودي این الگوریتم شامل شماره هر خیابان، طول، زمان عبور و زمان سرویس به هر خیابان و وضعیت یک طرفه ی

پس از اجراي الگوریتم، مسیر عبوري براي هر وسیله بصورت ترتیبی از . فراخوانی گردیدMATLABستخراج گردید و در محیط اGISبودن آن، از 

.هائی که باید در شبکه پیموده شوند بدست آمدخیابان
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ها و نتایجتحلیل.5

آوري پسماند در شهر شازند با توجه به حالت خاصی که وضعیت جمعسازد تا مزیت اصلی تشکیل پایگاه در این است که براحتی این امکان را فراهم می

اولین گزینه بر اساس . که در این مقاله دو گزینه مورد بررسی قرار گرفته استمختلف را در نظر گرفت) گزینه(وجود دارد، بتوان چندین حالت 

که بطور تجربی توسط (هاي موجود، یک مقایسه بین مسیر کنونی رتیشناجراي الگوریتم مسیریابی در داخل هر یک از پایعنی با . وضعیت موجود بود

. در هر پارتیشن اجرا گردیدبدین منظور ابتدا الگوریتم مسیریابی. گیردانجام میاز الگوریتم مسیریابیو مسیر بدست آمده) شودرانندگان پیموده می

تنها براي این دو ،ردآوري گردیده بود، لذا مقایسه بین مسیر موجود و مسیر بدست آمدههاي میدانی براي دو پارتیشن مربوط به خاور و ایویکو گداده

هاي الگوریتم مسیریابی در هاي میدانی و خروجیپس از اجراي الگوریتم مسیریابی، یک مقایسه بین نتایج بدست آمده از داده. وسیله انجام گرفته است

هاي پیموده شده گردد براي خاور و ایویکو، هر سه پارامتر زمان، طول و تعداد کمانین جدول مشاهده میهمانطور که در ا. نشان داده شده است1جدول

. درصد بترتیب کاهش یافته است03/11و 89/2، 46/8بطور میانگین 

)طولها بر حسب متر و زمانها بر حسب ثانیه(مقایسه نتایج میدانی و خروجیهاي الگوریتم مسیریابی -1جدول
شماره پارتیشن طول کل زمان کل هاتعداد کمان

خاور ٣٧٠٠٦ ٢١٥٠٦ ١٩٤
الگوریتم مسیریابی مان ١٩٩٣٦ ١٦٢٣٣ ١٠٦

ایویکو ٣١٤٣٣ ٢١٧٩٤ ١٦٦
خاور ٣٨٩٧٥ ٢٢١٠٠ ٢٠٩

سیستم موجود مان - - -
ایویکو ٣٥٦٧٢ ٢٢٤٨٧ ١٩٥

)درصد(سازيمتوسط بهینه ٤٦/٨ ٨٩/٢ ٠٣/١١

- بدین منظور پس از تنظیم پارامترهاي ورودي الگویتم پارتیشن. بودمختلطدار با ناوگانظرفیتمساله مسیریابی قوسیاساسبردومگزینه 

-پنجره وضعیت حل نرم. ساعت قطع گردید06"10"49برنامه پس از گذشت زمان حدود . اجرا گردیدLingoافزارمحیط نرمدربندي، این الگوریتم

27گردد زمان کل از همانطور که مشاهده می. تنظیم گردید2هاي برنامه مطابق جدولجدول خروجی. ده شده استنشان دا4کل در شLingoافزار 

. بعالوه دو دستگاه خاور جایگزین یک دستگاه مان و یک دستگاه ایویکو شده است. کاهش یافته است) درصد7/43معادل با (ساعت 2/15ساعت به 

. درصد کاهش یافته است2/18تومان معادل با 209315به 255980کاري و و تعویض در وسائل، هزینه کل از ه کاهش هزینه اضافهبنابراین با توجه ب

5کار در شکلنتیجه این. به یک پارتیشن استکمان نیازمند به سرویسبندي نمایش تخصیص هر هاي الگوریتم پارتیشنیکی از مهمترین خروجی

. تنمایش داده شده اس

بندي در گزینه دوم مربوط به الگوریتم پارتیشنخروجینتایج -2جدول
دومگزینه  گزینه

مجموع 3پارتیشن  2پارتیشن  1پارتیشن  خروجی ها

3 خاور خاور خاور وسیله تخصیص یافته به هر پارتیشن

8 3 2 3 تعداد سفر به محل دفن

319 93 108 118 فته به هرپارتیشنتخصیص یا) خیابان(تعداد کمان 

1854 7/711 500 4/642 مجموع حجم پسماند در هر پارتیشن 

9/96 559/36 315/27 030/33 )کیلومتر(مجموع طول پیموده شده

2/15 148/6 760/4 295/4 )ساعت(مجموع زمان سرویس در هر پارتیشن 

148/0 148/0 0/00 00/0 )ساعت(زمان اضافه کاري

9/209314 )ومانت(هزینه کل 

7075687/0 )کیلومتر مربع(کلتوزیع جغرافیائی

هاي نیازمند به سرویس در هر پارتیشن، الگوریتم مسیریابی در بندي و مشخص شدن وضعیت وسائل و کمانپس از اجراي الگوریتم پارتیشن

دهی است، در مرحله اول بندي زمان عبور بدون سرویسشبا توجه به اینکه یکی از پارامترهاي ورودي الگوریتم پارتی.داخل هر پارتیشن اجراگردید
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اما با مشخص شدن . کل زمان سرویس در نظر گرفته شد2/0اجراي الگوریتم مقدار دقیق این پارامتر در اختیار نبوده و بصورت تخمینی این عدد برابر با 

بنابراین در این مرحله . آیدزمان سرویس و عبور بطور دقیق بدست میوضعیت اولیه هر پارتیشن، الگوریتم مسیریابی داخل آن پارتیشن اجرا و مدت 

- بعنوان پارامتر ورودي الگوریتم پارتیشن) کل زمان سرویس است1/0بطور متوسط برابر با (تري است زمان عبور بدون سرویس که داراي تخمین دقیق

هاي نهائی، له آخر مسیر نهائی توسط اجراي الگوریتم مسیریابی بر روي پارتیشندر نهایت در مرح. گرددبندي انتخاب و این الگوریتم مجددا اجرا می

.گرددتعیین می

)ومدگزینه(یافته به هر وسیلههاي تخصیصکمان- 5شکلومدبراي گزینه پنجره وضعیت حل نرم افزار لینگو-4شکل

شنهاداتخالصه نتایج و پی.7

این روش . آوردرا فراهم میهاي مختلفاین است که امکان در نظر گرفتن گزینهGISهمانطور که عنوان شد مزیت اصلی پایگاه داده شبکه در 

تفاوت را امکان ها و مقایسات مسازي ارائه شده در تحقیق و از سوي دیگر انتخابهاي بهینهبرخورد با مساله از یک سو به کنترل صحت و کارائی روش

گزینه متفاوت در این مقاله دواز اینرو . کندترین زمان یاري میبدین وسیله مدیران و مسئوالن شهري را در اخذ بهترین تصمیم در کوتاه. سازدمیپذیر 

کاري به خدمه ساعت اضافه3روزانه باشد و بطور متوسط ساعت می6با توجه به اینکه در سیستم موجود زمان اداري کار هر وسیله .در نظر گرفته شد

ساعت کاهش یافت که 2/15باشد که این زمان در نهایت بر اساس روش پیشنهاد شده به ساعت می27گیرد، زمان کل در این سیستم هر وسیله تعلق می

کاري گزینه آخر و نیز کاهش زمان اضافهخاور به جاي دو وسیله دیگر درحال اینکه با توجه به جایگزینی . باشددرصدکاهش می7/43حدودمعادل 

.باشددرصد کاهش می2/18هزار تومان در روز کاهش یافت که معادل حدود 209هزار تومان در روز به 256خدمه هزینه کل از 

رود که آنان از این انتظار می. مدیریت پسماندهاي جامد مورد توجه و جالب است) شهرداریها(مدل بسط داده شده در این تحقیق عمدتا براي مسئوالن 

:مدل به روشهاي مختلفی نظیر آنچه در زیر آمده است استفاده نمایند

)مانند یک زیرناحیه جدید(آوري جدید آوري براي مناطق جمعبراي طراحی مسیرهاي جمع·

)تر/خشکآوريمثال اجراي یک سیستم جمع(آوري موجود براي ارزیابی روشهاي جایگزین براي سیستمهاي جمع·

)آوريمثال تغییر در فرکانس جمع(آوري موجود براي ارزیابی اثر تغییرات بر روي سیستم جمع·

شوندآوري جایگزین میبراي تعیین ظرفیتهاي مناسب براي کامیونهاي جدید، وقتی ناوگانهاي جمع·
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