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 1017شماره مقاله : 

با وسایل نقلیه چند بخشی و انبارهای متقاطع طراحی شبکه لجستیک معکوس 

 قابل بازیافت خانگیتفکیک شده های پسماندآوری برای جمعمعکوس 

 2 محمدرضا اکبری جوکار ،*1ساسان امینی 

 ، ایراندانشگاه صنعتی شریف، تهرانمهندسی صنایع،  دانشکده 2،1

 amini_sasan@ie.sharif.eduمکاتبات:  مسئولنویسنده *

 :چکیده

پس از بررسی ادبیات مسئله و  مورد مطالعه قرار گرفته است.خانگی در این پژوهش مسئله مدیریت پسماندهای تفکیک شده و قابل بازیافت 

خانگی با الگو گرفتن از عملکرد کشورهای موفق و با تفکیک شده آوری پسماند عملکرد کشورها در این حوزه، روشی جدید برای جمعمطالعه 

یافته مسئله متعمی شده است. روش پیشنهادیشهرهای کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران پیشنهاد در نظر گرفتن شرایط خاص کالن

که از طریق انبارهای متقاطع  باشدچندبخشی میو وسایل نقلیه پردازش پسماند ای از تسهیالت یک شبکه دو رده مسیریابی است و-یابیمکان

 آوریاین اولین پژوهش است که در آن استفاده از مفهوم انبارهای متقاطع معکوس در طراحی شبکه جمعگردند. معکوس به هم متصل می

 ه منظور تصدیق مدل چندین مثالشده است. بفرموله دد صحیح مختلط ریزی خطی عمسئله در قالب مدل برنامهشده است.  پسماند پیشنهاد

 کد نویسی شده است و از این طریق کارایی مدل بررسی شده است. GAMS®افزار طراحی شده و توسط نرم

 کلمات کلیدی: 

  .عدد صحیح مختلطخطی ریزی برنامه مبدا، مدیریت پسماند،تفکیک از  پسماند خانگی، بازیافت،

 مقدمه 1

پسماند در اثر رشد جمعیت و حجم  روزافزون باشد. افزایشهای جوامع بشری مطرح میترین دغدغهیکی از مهمبه عنوان  1پسماندمدیریت امروزه 

هر  افزاید.ها میآوری و دفع آننحوه جمع شرایط و پیچیدگی از سوی دیگر بر ی پسماند تولیدیاز یک سو و تنوع و گوناگونگسترش شهرنشینی 

، 2میالدی با مطرح شدن مفهوم توسعه پایدار 90در دهه ای دورریز بود، چند که تا حدود نیم قرن پیش نگاه به پسماند در دنیا به عنوان ماده

توان امید داشت که منابع محدود کره اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نمیجوامع به این نتیجه رسیدند که بدون توجه همزمان به مسائل 

پسماند که در پی این تغییر نگرش، توجه به بازیافت پسماند شدت بیشتری گرفت. زمین جوابگوی نیازهای رو به رشد جامعه و نسل آینده باشد. 

نشان  3ازیگران اصلی اقتصاد جهانی شده است. آمارهای کمسیون اتحادیه اروپاشود، تبدیل به یکی از بامروزه از آن به عنوان طالی کثیف یاد می

میلیارد یورو  8بالغ بر  2014در سال  4دهد ارزش پسماند صادراتی این اتحادیه تنها به کشورهای غیر عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادیمی

دهنده اهمیت و لزوم ند از دیگر کشورها واردات دارد. تمام این موارد نشانمیلیون تن پسما 26و کشور چین در سال به طور متوسط است بوده 

 [.1]توجه به موضوع مدیریت صحیح پسماند است

نشینی و تر است. رشد سریع شهربرای کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته جدیمدیریت پسماند چالش  در این میان،

های شهری باعث بروز مشکالت اساسی در ارائه خدمات شهری و از جمله مدیریت پسماند در این برای ایجاد زیرساختریزی اصولی عدم برنامه

ای از هزینه مدیریت شود و بخش عمدهها محسوب میهای اصلی شهرداری. در ایران نیز مدیریت پسماند شهری از دغدغه[1]کشورها شده است

، لزوم توجه به [2]شودتوجه به این مطلب که کمتر از سه درصد پسماند در ایران وارد چرخه بازیافت میدهد. شهری را به خود اختصاص می

 سازد.ریزی و مدیریت صحیح پسماند شهری را بیش از پیش آشکار میبرنامه

این کیک شده خانگی ارائه شده است. آوری پسماند تفای جدید برای جمعدر این پژوهش با الهام گرفتن از تجربه موفق کشورهای اروپایی، شبکه

همچنین در این  آوری پسماند پیشنهاد شده است.اولین پژوهش است که در آن استفاده از مفهوم انبارهای متقاطع معکوس در طراحی شبکه جمع

ه شده است. مدل پیشنهادی در آوری پسماند در یک شبکه دو سطحی استفادپژوهش برای اولین بار استفاده از وسایل نقلیه چندبخشی برای جمع

 های عددی مورد بررسی قرار گرفته است.ریزی خطی عدد صحیح مختلط فرموله و با حل مثالقالب برنامه
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شود و در قسمت سوم ساختار مقاله در ادامه به این ترتیب خواهد بود، در بخش دوم وضعیت مدیریت پسماند در کشورهای جهان بررسی می

آوری پسماند در بخش ی انجام شده در این حوزه توسط سایر محققین انجام شده است. روش جدید پیشنهادی برای جمعهامروری بر پزوهش

چهارم معرفی و در بخش پنجم در قالب مدل ریاضی ارائه شده است. فصل شش به تصدیق مدل اختصاص داده شده و نهایتا در بخش هفتم پس از 

 عه آتی ارائه شده است.گیری، پیشنهاداتی برای مطالنتیجه

 وضعیت مدیریت پسماند در کشورهای جهان 2

به بازیافت و یا استفاده  تغییر رویکرد از دفن پسمانددر مورد تصفیه پسماند منبع اصلی افزایش فشار بر کشورهای عضو جهت  ت اتحادیه اروپامقررا

مدون برای مدیریت پسماند خود  سیستمی باید اعضیک از ا هرویکرد بود. مبدا این تغییر ر 1999در سال اروپایی اتحادیه باشد. الیحه مجدد می

 ها را باید تا حداقل، مقدمات استفاده مجدد و بازیافت پسماندهای جامد شهرداری2020اعالم کرد که تا سال دیگر این اتحادیه  . الیحهکردارائه می

 .[3]ماند، خود کفا شوند در زمینه بازیافت و پردازش پس باشد که هر ایالتطراحی شبکه بازیافت به نحوی افزایش داد و  یوزن درصد 50

پسماند و پوشش دادن  یافتباز فزایش میزاناز کشورها جهت ا یاریدر بس یبه عنوان شاخص یاتشده، از اعمال مال یینبه اهداف تع یدنجهت رس

پسماند جداسازی شده و جداسازی  ،است یافتنرخ باز ینباالتر یکه دارا. در کشور هلند شودیآن استفاده م یهپسماند و تصف آوریجمع ینههز

اند. بدین سوئد نیز هزینه مدیریت پسماند را بر مبنای وزن اعالم کردهکشور های تعدادی از شهرداری ، مشمول نرخ مالیات متفاوتی است.نشده

وزن  وارای مالیات مشابه بر مبنای حجم کند. آلمان و نروژ هم داخت میمعنی که خانوار به ازای هر کیلوگرم پسماند جمع آوری شده هزینه پرد

 .[4] پسماند هستند

 جود دارد.بازیافت به کانال بازیافت، نوعی محرک تقاضای بازار برای مواد بازیافتی نیز وقابل موجود جهت هدایت پسماند  گزاریسیاستعالوه بر 

شرایط اجتماعی در خاور دلیل این امر این است که های اخیر مورد توجه واقع شده است. ر در سالدو صدور پسماند از اروپا جهت بازیافت در خاور

گیرانه از قوانین سختکه  گیردمورد پردازش قرار میهایی بدین معنی که پسماند اروپا توسط شرکت ،دور با استانداردهای اروپا قابل قیاس نیست

های کانتینری عدم توازن تجاری مابین کشورهایی نظیر چین و اتحادیه اروپا بدین معنی است که اکثر کشتی از سوی دیگر کنند.اروپا پیروی نمی

توان برای حمل های کانتینری خالی می. از این کشتی[5]دنکنرا تولید می حجم باالیی از کربن دی اکسید از مبدا اروپا به چین، خالی بوده و

ت بازدهی پایدار و مبه سآن شبکه لجستیک معکوس و فرآیندهای  عاملی شده است تا های ذکر شده،و محرکها پسماند استفاده کرد. شاخصه

 .حرکت کند موثر

 در. است بوده اداره نای اصلی از وظایف یکی شهر نظافت و زباله آوریجمع ،1286 سال در تهران شهر در بلدیه اداره تشکیل زمان ازاما در ایران و 

 دارای تهران 1335 سال از اما داشت، قرار تهران اطراف در زباله دفن و محل تخلیه و گرفتمی انجام سنتی صورت به پسماند مدیریت هاسال آن

 سال در. داشت قم قرار قدیم جاده ابتدای تهران، شهر جنوب در کهریزک، دفن مرکز دیگری، و آبعلی، دفن مرکز یکی، شد که اصلی دفن مرکز دو

 دهه طی سپس. داد قرار خود کار دستور در کمپوست، به تبدیل آنها و آلی پسماندهای بازیافت برای را ای کارخانه احداث تهران شهرداری 1349

 .گردید( کوه آراد) کهریزک دفن مرکز به تهران منحصر شهری هایزباله دفن مرکز 1360

تن یعنی کمتر از  231مقدار . است گردیده خشک تولید و تر پسماند انواع روز در تن 7450بر  بالغ تهران شهرکالن در ،1385 سال آمار اساس بر

است، حدود ده درصد آن به کمپوست با کیفیت متوسط تبدیل شده و بخش عمده آن به صورت نیمه بهداشتی  شده تفکیک مبدأ درصد آن در سه

. کندمی پسماند تولید خود وزن برابر شش ساالنه متوسط طور به تهرانی فرد هر دهدمی نشان موجود . اطالعات[2]سوزانده یا دفن شده است

 شهر در شده تولید پسماند روزانه ارزش و کیلوگرم 320تهران  شهر در شده تولید پسماند یساالنه یسرانه متوسط دهدمی نشان اطالعات همین

 1200 شهر تهران شمال در و گرم 600 ایران در که است گرم 300 تا 250 جهان در پسماند تولید روزانه سرانه. است ریال میلیون 8000 تهران

 استاندارد برابر چهار و کشور سطح در آن میانگین برابر دو حداقل شده انجام مطالعات تهران طبق شهر شمال در شده تولید است. پسماند گرم

 .است هفته در بار 3 تا 2جهان  کشورهای در مقدار این که است روز در بار سه تا دو تهران در پسماند آوریجمع دفعات تعداد .[6]است جهانی

 ن ایرادات وارد بر سیستمتریدر حال حاضر مهمهای بازیافت آن است. آوری پسماند و شیوهدهنده وضعیت نامطلوب جمعتمام این آمار و ارقام نشان

 باشد.سماند تفکیک شده در مبدا میدرصد پایین بازیافت زباله و حجم کم پها در زمین، شهر تهران حجم باالی دفن زبالهپسماند مدیریت 

 آوری پسماندپیشینه تحقیقات در حوزه جمع 3

اند. چندین راهکار در تحقیقات مختلف پیشنهاد شده آوری منجر به مسائل متفاوتی شدهجمع فهای مختلدر رابطه با جمع آوری پسماند، شیوه

آوری، تعداد جریانات پسماندی نظیر نوع جمع بررسی شده است، همیمهای هاند و جنبمسیریابی تحلیل شده تلف مسائلانواع مخاست که در آنها 

 یال گراف معموال به صورت ،مسائلکنار خیابانی در  آوریهای دینامیکی مسائل. مکان جمعگیآوری و ویژیا فراوانی جمع سجمع آوری شده، فرکان
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نقلیه جمع  یمسیریابی وسیله یبه فرموله کردن مساله 2013در سال  5مورا شوند.مالقات باید حتما رسانی رای خدمتبکه  شده است سازیمدل

برای حل آن پیشنهاد نمود که برای مدیریت پسماند جامد در  ابتکاریپرداخت و فرآیندی ها در یال مسیریابی یآوری پسماند به صورت مساله

های کشورهای در حال توسعه را در نظر نیز استفاده شد که ویژگی 7سلحی در تحقیق سازیاین نوع مدل. از [7] برده شد ایتالیا به کار 6رجیوشهر 

های ممنوع را در نظر برگشت شامل آورینیز مدلی پیشنهاد کرد که مسیرهای جمع و در پژوهش خود 2008در سال  8باوتیستا. [8است ]هگرفت

آوری معدر روش ج های ترافیکی وضع شده باشد.محدودیترانندگی و  و به علت عالئم راهنماییتواند ممنوع میهای این برگشت .گیردمی

 3386برای جمع آوری پسماند ترکیبی  فراابتکاری روش 9نوریتو [.9دهد ]آوری را سرویس میجمع آوری کلیه نقاطوسیله جمع از مبدا جداسازی

وری پسماند برای طراحی مسیرهای بهینه جهت جمع آمورچگان نیز از الگوریتم کلونی  10کارادیماشو [ 10]نمود  سطل زباله در شرق فنالند ارائه

باشد که در مسیری مشابه آوری زباله تعداد جریانات پسماندی میهای جمعنکته مهم در سیستم .[11] در شهرداری آتن یونان استفاده کردشهری 

ان یسازی کرد که در آن هر جرمدلمسئله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن ظرفیت  را می توان به صورتشوند. این مساله جمع آوری می

پسماند را آوری جمععمل همدیگر با شود و یا به صورت دو یا چند جریان به طور همزمان بدون ادغام آوری میای جمعطی مسیرهای جداگانه

 دهند.انجام می

آوری مشترک به صورت تفکیکی پیشنهاد و به بررسی منافع جمع ی مدیریت پسماندرا برای مسئلهفرآیند جستجوی محلی  12و مویلدرمنز 11پنگ

بنابراین [. 12] شودآوری جداگانه به علت عوامل مختلف بیشتر میبر مبنای تحقیقات قبلی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بهبود در جمع

چرا که جریانات پسماندی  ،باشدحمل و زمان مالقات هر مکان می یبندی ظرفیت وسیلهقسمت یی بر حسب چگونگیهاچالش اینکار نیازمند

آوری از مکانی به ، تغییر در فراوانی جمعی پسماند شهریآوردیگر جمعمهم ویژگی  باشند.کانتینر حمل میحجم اشغالی از دارای نرخ متفاوت 

 تنها دو یا سه بار در هفتهها از ایستگاهدر حالی که برخی  ،ها در شبکه را ممکن است هر روز مالقات کردجایگاهباشد. مثال برخی مکان دیگر می

چرا که تصمیمات به روزی که هر جایگاه قرار است  ،شودسازی میمدلای در قالب مسئله مسیریابی دوره . این مسئلهدهی دارندنیاز به خدمت

 .جمع آوری شود بستگی دارد

های ورودی با توجه به آوری پسماند روی آوردند که دادهسازی پویا در مسائل جمعبه بهینه  2013در سال  14آنگیولو  2011در سال  13فاشیو

 [،13] استفاده کردند 15یاب مکانیی سیستم موقعیتسازی تولید پسماند بر مبنااز مدل شبیهبه روز رسانی شده و تولید پسماند از طریق حسگرها 

بندی قابل بازیافت با چندین انبار پرداختند که در آن مناطقی که قرار آوری پسماند بستهجمع یشبکه یبه مطالعه 17و اولیویرا 16راموس. [14]

هاد را پیشن مساله مسیریابی آلودگی 19و بکتاش 18الپورته .[15] شودتوسط انبار همراه با مسیرهای جمع آوری تعریف می ،رسانی شوداست خدمات

سازی مسیریابی مدلمسئله ای، سوخت و زمان مسافرت و هزینه آن را در گلخانهگازهای بلکه میزان گسیل   ،کردند که نه تنها فاصله طی شده

 های گسیل برای برآورد اثراتآوری جامع را پیشنهاد نمود که شامل هزینهمدل هزینه جمع 2014در سال  20گروت .[12] گیرندوسیله در نظر می

 .[14] آوری پسماند پرداختریزی جمعمحیطی و اقتصادی در برنامه

 شده قابل بازیافت خانگیآوری پسماند تفکیکروش پیشنهادی برای جمع 4

ای از مناطق شود. در این مسئله شهر را مجموعهآوری پسماندهای تفکیک شده خانگی مربوط میمسئله مورد بررسی به طور دقیق به موضوع جمع

سازی الزم در خصوص اهمیت شود که فرهنگاند. در این مسئله فرض میها تشکیل شدهکنیم که خود این مناطق از مجموعه محلهمیتعریف 

های خانگی انجام شده و شهروندان همکاری الزم در خصوص تفکیک پسماندها را دارند. پسماند خانگی از هفت دسته عمده تشکیل تفکیک زباله

های مربوط های استفاده شده، میوه و سبزی خام یا زبالهپالستیک، شیشه، فلز، مواد شیمیایی مانند باقی مانده چسب، رنگ و باتریشود: کاغذ، می

باشد. برای هر کدام از این دسته از به باغچه منزل، و دسته آخر سایر پسماندها که شامل غذای پخته و یا گرد و خاک حاصل از گردگیری منزل می

آوری شده و ها در منازل محل مخصوصی در نظر گرفته شده است و این پسماندها از طریق قرارداد شهرداری با پیمانکاران در هر محله جمعپسماند

ها برای دپوی ها در درون بافت مسکونی قرار دارند و دو محدودیت عمده دارند، ظرفیت آناین ایستگاه شود.به ایستگاه آن محله انتقال داده می

 سماند محدود است و به دلیل اینکه در درون بافت مسکونی قرار دارند، امکان دپوی طوالنی مدت پسماند به دلیل ایجاد مزاحمت برای ساکنینپ

 محله وجود ندارد.

انتقال یابد. انبارهای  21ها به انبارهای متقاطع معکوسهای زمانی کوتاه مدت پسماند از این ایستگاهست تا به طور مرتب و در بازهدر نتیجه نیاز ا

-متقاطع معکوس که مفهومی جدید در مدیریت زنجیره تامین و لجستیک است، برای اولین بار در این پژوهش برای مدیریت پسماند استفاده می

های کارخانه تریلر به-شوند و پس از کاهش حجم، توسط سمیسازی میهای مخصوصی فشردهتوسط دستگاهابتدا شود. در این انبارها پسماند 

ها در های فشرده ساز امکان استقرار این دستگاهشوند. به دلیل ایجاد آلودگی صوتی ناشی از کار کردن دستگاهپردازش و بازیافت مربوطه ارسال می

انبارهای متقاطع معکوس نزدیکی مناطق مسکونی وجود ندارد و عالوه بر مزایای اقتصادی، موضوع آلودگی صوتی نیز یکی دیگر از عوامل استفاده از 
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گیرند. دسته پسماندهای خشک پس از های محالت، بر حسب نوع و ویژگی مورد پردازش قرار میباشد. پسماندهای انتقال داده شده از ایستگاهمی

ه فرآیند پردازش به شوند. پسماندهای شیمیایی نیز پس از کم خطرسازی، برای ادامهای بازیافت مربوطه ارسال میسازی به کارخانهکم حجم

شوند و در انتها های مربوطه ارسال میشوند. دسته پسماند میوه و سبزیجات خام برای تهیه کود کمپوست به کارخانههای مربوطه ارسال میکارخانه

  شوند.دسته پسماندهای غیر قابل بازیافت جهت دفن در زمین و یا سوزاندن ارسال می

یابی مسئله تشکیل شده است؛ زیر مسئله اول تعیین محل انبارهای متقاطع معکوس است که در واقع مسئله مکان این مسئله در واقع از سه زیر

ها به این مراکز و حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه است و در انتها مسئله ارسال بار از انبارهای باشد. زیر مسئله دوم تخصیص محلهتسهیالت می

 شود.هایی دارد که در ادامه به آنها اشاره میهای پردازش پسماند. هر مرحله از این مسئله ویژگیمتقاطع معکوس به کارخانه

 یابی تسهیالت:های مرحله مکانویژگی

 های شهری، دور بودن از مناطق مسکونی و ریسک محل انبارهای متقاطع معکوس بر اساس پارامترهایی نظیر دسترسی به بزرگراه

شود و ایشان با در نظر گرفتن این عوامل شود. این مرحله بر اساس نظرات کارشناسان مربوطه انجام میمی اکاندیدآلودگی منابع طبیعی 

 کنند.هایی را کاندید احداث انبار متقاطع معکوس میمحل

 باشد.ظرفیت این انبارهای متقاطع معکوس برای پردازش هر نوع از پسماند محدود و مشخص می 

 برای هر دسته از پسماندها، عددی ثابت و مشخص است. سازیضریب کم حجم 

  سازی، بی خطرسازی و ساعت و فقط برای کم حجم 12مدت توقف پسماند در این انبارها بر اساس تعریف انبارهای متقاطع کمتر از

 باشد.تعویض وسیله نقلیه می

 های مرحله مسیریابی وسایل نقلیه:ویژگی

 باشند؛ بدین معنی که ظرفیت و هزینه بکارگیری یکسانی دارند.همگون میآوری پسماند وسایل نقلیه جمع 

 شود.دهی میها بایستی تحت پوشش قرار گیرند و هر محله تنها توسط یک کامیون خدمتتمام محله 

 لیل بندی شده هستند، بدین صورت که محفظه مخصوصی برای حمل پسماند میوه و سبزی خام دارند، داین وسایل نقلیه، بخش

[ 16توان برای اطالعات بیشتر در این خصوص به ]باشد که میاستفاده از این محفظه مخصوص، بحث آلودگی در تهیه کود کمپوست می

مراجعه کرد. محفظه دیگری برای پسماند مربوط به مواد شیمیایی در نظر گرفته شده است. بخش دیگر محفظه مربوط به چهار دسته 

های قابل انعطاف از هم استفاده حداکثری از فضای کامیون، این فضا توسط جدا کننده و پالستیک است. برای پسماند کاغذ، شیشه، فلز

بندی قسمت بار وسیله نقلیه را بخش . نحوه1شکل  اند و در صورت لزوم ظرفیت هر بخش قابل کم و یا بیشتر کردن است.جدا شده

 دهد.نشان می

  واحد مسافت برابر یک واحد پولی در نظر گرفته شده است و لذا مسافت پیموده شده توسط وسیله نقلیه هزینه جابجایی وسیله نقلیه در

 و هزینه جابجایی وسیله نقلیه معادل یکدیگر هستند.

 ها عددی ثابت و مشخص است.حجم هر کدام از پسماندها در هر یک از محله 

  است.ظرفیت کامیون برای هر دسته پسماند، عددی ثابت و مشخص 

 ها توسط کارشناسان تعیین شده و عددی ثابت و مشخص است.حداکثر مسافت مجاز قابل پیمایش توسط هر یک از کامیون 

 
 بندی قسمت بار وسیله نقلیه. نحوه بخش1شکل 
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 های پردازش:های مرحله انتقال پسماند به کارخانهویژگی

 .هر کارخانه قابلیت پردازش یک نوع پسماند را دارد 

  شود دارای انباری برای تحویل پسماند با ظرفیت نامتناهی ها محدودیتی از نظر ظرفیت دریافت پسماند ندارند و فرض میکارخانهاین

 هستند.

  هزینه جابجایی وسیله نقلیه در واحد مسافت برابر یک واحد پولی در نظر گرفته شده است و لذا مسافت پیموده شده توسط وسیله نقلیه

 جابجایی وسیله نقلیه معادل یکدیگر هستند.و هزینه 

 مدل ریاضی 5

گذاری به کار رفته در مدل ریاضی معرفی عدد صحیح مختلط فرموله شده است. در ادامه ابتدا نشانه ریزی خطیبرنامهاین مسئله در قالب یک مدل 

آوری پسماند در روش چگونگی جمع 2شکل  شود.رائه میشود و پس از تعیین پارامترها و متغییرهای تصمیم مسئله، مدل ریاضی پیشنهادی امی

 دهد.پیشنهادی را نشان می

 
 آوری پسماند قابل بازیافت خانگی. مدل پیشنهادی برای جمع2شکل

 هاموعهمج 
 I= 1,2,3,…….,i هامجموعه محله

 J= 1,2,3,.……,j نوع پسماند

 K= 1,2,3,……,k معکوس متقاطع هایانبار مجموعه 

 P= 1,2,3,……,p هاکامیونمجموعه 

𝜃 مجموعه پسماندهای خشک ⊂ 𝐽 

𝜂 مجموعه پسماند ارگانیک ⊂ 𝐽 

𝜔 مجموعه پسماند شیمیایی ⊂ 𝐽 

 پارامترهای مسئله 

i 𝑣𝑖𝑗در محله  jحجم پسماند نوع   تن 

 ریال l 𝑐𝑖𝑙به محله  iهزینه حرکت از محله 

 ریال i 𝑐1𝑘𝑖به محله  kمعکوس  انبار متقاطعهزینه حرکت از 

 ریال k 𝑐2𝑖𝑘معکوس  انبار متقاطعبه  iهزینه حرکت از محله 

j 𝑤𝑘𝑗برای پردازش پسماند نوع  kمعکوس  انبار متقاطعظرفیت   تن 

 تن j 𝑠𝑗ظرفیت کامیون برای حمل پسماند نوع 

 ریال j 𝑑𝑘𝑗و کارخانه پردازش پسماند نوع  kمعکوس  انبار متقاطعتریلر بین -هزینه حرکت سمی
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 ریال k 𝑏𝑘معکوس  انبار متقاطعهزینه استقرار 

 تن j ℎ𝑗تریلر برای حمل پسماند نوع -ظرفیت سمی

 - j 𝛼𝑗 ضریب فشرده سازی پسماند نوع
 - A عدد بزرگ

 متغییرهای تصمیم مسئله 

 متقاطعانبار مربوط به  pتوسط کامیون  iبالفاصله بعد از محله  lبرداشت پسماند محله 

 kمعکوس 

𝑥𝑖𝑙𝑘𝑝 صفرو یک 

 صفرو یک 𝑥1𝑖𝑘𝑝 باشد kمعکوس  انبار متقاطعاز  pاولین محله در تور کامیون  iاگر محله 

 صفرو یک 𝑥2𝑖𝑘𝑝 باشد kمعکوس  انبار متقاطعاز  pآخرین محله در تور کامیون  iاگر محله 

k 𝑦𝑘معکوس  انبار متقاطعگیری در خصوص استقرار تصمیم  صفرو یک 

 عدد صحیح j 𝑓𝑘𝑗به کارخانه پردازش پسماند  kمعکوس  انبار متقاطعتریلر ارسالی از -تعداد سمی

k 𝑜𝑖𝑘معکوس  انبار متقاطعبه  iگیری در خصوص تخصیص محله تصمیم  صفرو یک 

 و مثبت پیوسته 𝑢𝑖𝑗 در کامیون iبعد از ویزیت محله  jحجم پسماند نوع 

 

 تابع هدف

𝑀𝑖𝑛 𝑍1 =  ∑ ∑ 𝑓𝑘𝑗𝑑𝑘𝑗 +

𝑘

∑ 𝑏𝑘𝑦𝑘 +

𝑘

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑙𝑥𝑖𝑙𝑘𝑝 +

𝑖

∑ ∑ ∑ 𝑐1𝑘𝑖𝑥1𝑖𝑘𝑝 + ∑ ∑ ∑ 𝑐2𝑖𝑘𝑥2𝑖𝑘𝑝

𝑖𝑘𝑝𝑖𝑘𝑝𝑙𝑘𝑝𝑗

 

 :هامحدودیت

(1) ∀𝑙, 𝑘 ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑙𝑘𝑝 + ∑ 𝑥1𝑙𝑘𝑝

𝑝𝑖𝑝

=  𝑜𝑙𝑘 

(2) ∀𝑖, 𝑘 ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑙𝑘𝑝 + ∑ 𝑥2𝑖𝑘𝑝 =

𝑝

 𝑜𝑖𝑘

𝑙𝑝

 

(3) ∀𝑘 ∑ ∑ 𝑥1𝑖𝑘𝑝 = ∑ ∑ 𝑥2𝑖𝑘𝑝

𝑖𝑝𝑖𝑝

 

(4) ∀𝑖 ∑ 𝑜𝑖𝑘 = 1

𝑘

 

(5) ∀𝑗, 𝑘 ∑ 𝑣𝑖𝑗𝑜𝑖𝑘 ≤ 𝑤𝑘𝑗

𝑖

 

(6) ∀𝑘 ∑ 𝑜𝑖𝑘

𝑖

≤ 𝐴𝑦𝑘 

(7) ∀𝑗, 𝑘 ∑ 𝛼𝑗(𝑣𝑖𝑗𝑜𝑖𝑘) ≤ ℎ𝑗𝑓𝑘𝑗

𝑖

 

(8) ∀𝑖, 𝑙 ∑ 𝑢𝑙𝑗

𝑗∈𝜂∨𝜃∨𝜔

− ∑ 𝑢𝑖𝑗

𝑗∈𝜂∨𝜃∨𝜔

+ 𝑠𝑗 ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑙𝑘𝑝 ≤ 𝑠𝑗 − ∑ 𝑣𝑖𝑗

𝑗∈𝜂∨𝜃∨𝜔𝑝𝑘

 

(9) ∀𝑖 ∑ 𝑣𝑖𝑗

𝑗∈𝜂∨𝜃∨𝜔

≤ ∑ 𝑢𝑖𝑗

𝑗∈𝜂∨𝜃∨𝜔

≤ ∑ 𝑠𝑗

𝑗∈𝜂∨𝜃∨𝜔

 

کنند که هر محله بالفاصله بعد از یک محله دیگر یا بالفاصله بعد از انبار متقاطع معکوس توسط کامیونی ( تضمین می2( و )1محدودیت شماره )

شوند تا ها موجب میمحدودیتمربوط به همان انبار ویزیت شود و کامیون بالفاصله به محله دیگر و یا انبار متقاطع معکوس برگردد. همچنین این 

شود تا مطمئن شویم ( موجب می3های تخصیص داده شده به یک انبار متقاطع معکوس شکل بگیرد. محدودیت شماره )مسیر کامیون میان محله

دهد این اطمینان را می (4هر تعداد کامیون که از یک انبار متقاطع معکوس خارج شده است، به همان تعداد نیز به آن بازگردد. محدودیت شماره )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 IESM’61مهندسی صنایع و مدیریت پایدار المللی کنفرانس بینجموعه مقاالت م ©

 1395ماه آذر 25-23اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان، 

 

© International Conference on Industrial Engineering & Sustainable Management (IESM’16) 
    13-15 Dec. 2016, Islamic Azad University, Lenjan Branch, Isfahan, Iran. 

276 

( ظرفیت پردازش انبار متقاطع معکوس را بازای 5گیرد. محدودیت شماره )که هر محله به یک انبار متقاطع معکوس اختصاص یافته و سرویس می

صورتی که انبار  شود تا در( موجب می6کند. محدودیت شماره )کند و از تخصیص بیش از ظرفیت جلوگیری میهر دسته از پسماندها بررسی می

شود تا متناسب با حجم پسماندها بعد از کم ( باعث می7ای نیز به آن تخصیص نیابد. محدودیت شماره )متقاطع معکوسی احداث نشده باشد، محله

تعدیل شده  ( که9( و )8های پردازش معین شود. محدودیت شماره )ها به کارخانهتریلر مورد نیاز برای انتقال آن-سازی، تعداد سمیحجم

برای این مسئله هستند، عالوه بر جلوگیری از ایجاد زیر تورها، عدم تجاوز حجم پسماند حمل شده از  [71] 22های میلر، تاکر و زملینمحدودیت

 کند.ها را نیز تضمین میظرفیت کامیون

 تصدیق مدل 6

شده های طراحیاین بخش به حل مدل با استفاده از یکسری از داده به منظور اطمینان از درستی مدل و قابل اطمینان بودن نتایج حاصل از آن، در

ای با چهار محله، سه مکان بالقوه در مرحله اول مسئله[ استفاده شده است. 18برای طراحی مثال از روش پیشنهادی در ]پردازیم. و کنترل شده می

شد که جواب بهینه به راحتی قابل تشخیص باشد. سپس مدل ریاضی مسئله ای انتخاب گونههای این مسئله بهو شش نوع پسماند طراحی شد. داده

بیتی  64کدنویسی شد و در سیستم عامل ویندوز  ''General Algebraic Modeling System ''GAMSها و با کمک نرم افزار بر اساس این داده

ت آمده مطابق انتظار بود و نشان داد هم مدل به درستی ایجاد شده و گیگا بایت حافظه رم اجرا شد. نتایج بدس 4گیگاهرتز و  2.13و با پردازنده 

افزار وارد شده است. سپس برای اطمینان بیشتر از درستی عملکرد مدل، یکسری حاالت حدی تعریف شد هم کد مربوطه به درستی در محیط نرم

محله، کاهش و افزایش حدی هزینه احداث یک انبار متقاطع  و رفتار مدل در این شرایط بررسی شد. این حاالت شامل افزایش حدی تقاضای یک

در مثال مربوط به  آمده است. 5تا  3های ای از این حاالت در شکلمعکوس و کاهش و افزایش حدی هزینه استفاده از یک مسیر خاص بود. نمونه

 4هزینه احداث یک انبار متقاطع معکوس صفر در نظر گرفته شد و تمامی ارتباطات از طریق این انبار بر قرار شد. در مثال مربوط به شکل  3شکل 

حجم  5حجم پسماند در محالت به حدی زیاد بود که نیاز بود تا تمام انبارهای متقاطع معکوس احداث گردند و سر انجام در مثال متناظر با شکل 

رفت این محله به تنهایی ماند تولیدی در یکی از محالت برابر ظرفیت پردازش انبار متقاطع معکوس در نظر گرفته شد و همان طور که انتظار میپس

 به یک انبار متقاطع معکوس تخصیص پیدا کرد.

 
 . انبار متقاطع معکوس با هزینه صفر3شکل

 

 
 . شبکه با حجم بسیار باالی پسماند4شکل
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 . محله با حجم پسماند تولیدی برابر با ظرفیت انبار متقاطع معکوس5 شکل

 پیشنهادات آتیگیری و نتیجه 7

 یشو افزا یادر سطح دن ،منابع )انرژی و مواد( یتطرف و محدود یکاز  یطیمح یستو ز یبهداشت مسائل نسبت به یعموم هاییآگاه یشافزا

 یینههای بهو اجرای روش یبه طراح نسبت شهری را بر آن داشته است تا یزانربرنامه یگربه خصوص در کشورهای در حال توسعه از طرف د تقاضا

در نظر  یکدیگررا هم زمان و در کنار  یو اجتماع یطیمح یستاقتصادی، ز مسائل بوده و یداری پاپسماند، که بر اساس نگرش توسعه یریتمد

فکیک شده آوری پسماند تای جدید برای جمعدر این پژوهش با الهام گرفتن از تجربه موفق کشورهای اروپایی، شبکه .نمایند د، اقدامداشته باش

آوری پسماند پیشنهاد شده . این اولین پژوهش است که در آن استفاده از مفهوم انبارهای متقاطع معکوس در طراحی شبکه جمعخانگی ارائه شد

آوری پسماند در یک شبکه دو سطحی استفاده شده همچنین در این پژوهش برای اولین بار استفاده از وسایل نقلیه چندبخشی برای جمعاست. 

به عنوان مسیر  های عددی مورد بررسی قرار گرفته است.ریزی خطی عدد صحیح مختلط فرموله و با حل مثالاست. مدل پیشنهادی در قالب برنامه

 استفاده شود.سازی استوار رویکرد بهینه رار گیرد و ازمورد توجه ق عدم قطعیت در مدیریت پسماندشود که موضوع پیشنهاد می مطالعات آتی

 شود.های اجتماعی و زیست محیطی مسئله نیز پیشنهاد میهمچنین اضافه کردن تابع هدف دوم به منظور در نظر گرفتن جنبه
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