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چكيده
موضوع جمعآوري پسماند يک چالش بزرگ براي جوامع مدرن ميباشد طوري که حدود  %80از کل هزينه مديريت پسماند را شامل
ميشود .بنابراين برنامهريزي صحیح جمعآوري پسماند جهت بهکارگیري اصولي منابع ،ميتواند از ايجاد هزينههاي اضافي جلوگیري نمايد
و موجب باال رفتن اثربخشي و درنهايت بهرهوري مديريت پسماند گردد .هدف از اين تحقیق ،يافتن مسیريهاي مناسب جمعآوري پسماند
شهري با استفاده از دادههاي مکانمبنا طوريکه زمان مجموع سفرهاي وسايل نقلیه کمینه کردن شود .از طرفي محدوديتهاي حداکثر
زمان مسافرت ،حداکثر کل فاصله ي طي شده ،حداکثر تعداد سطل زباله بررسي شده رعايت شود .در اين تحقیق از تلفیق مسئله مسیريابي
وسیله نقلیه با سیستم اطالعات جغرافیايي استفاده ميشود .سناريوهاي تحقیق بر پايه يک ناوگان ثابت غیريکنواخت با تعداد ثابتي از هر
نوع ماشین با هزينه و ظرفیتهاي محدود و متفاوت ميباشد .مسئله سازگار شده تحقیق با توجه به ويژگيهاي جمعآوري پسماند ،مسئله
مسیريابي وسايل نقلیه با ظرفیتدار نا متقارن و پنجره زماني (ACVRPTW) 2ميباشد .در ادامه به منظور اجراي يک نمونه کاربردي از
مسئله مورد نظر برروي مسئله جمع آوري پسماند در يک پايلوت از شهر تهران موردبررسي قرار گرفت .در ادامه نتايج حاصل از رويکرد
پیشنهادي با واقعیت مقايسه شده و نشان از کاهش  14و  24درصدي زمان مسافرت و زمان کل مسافرت ميدهد .در واقع با استفاده از
اين روش مي توان شبکه اي طراحي کرد که به کمک آن کاهش قابل توجهي در هزينه هاي جمعآوري پسماند داشته باشد به عبارت ديگر
الگوريتم پیشنهادي توانسته است يک تناسب منطقي بین تعداد سطلهاي زباله مورد بررسي ،حجم پسماند جمعآوري شده ،مسافت
پیموده شده و مدت زمان سرويس دهي هر وسلیه نقلیه برقرار کند  .الزم به ذکر است که الگوريتم پیشنهادي در  5دقیقه اجرا شده است.

واژگان کليدي:

* نويسنده رابط

مسیريابي ،پسماندهاي شهري ،دادههاي مکانمبناACVRPTW ،

2 Asymmetric Capacitated Vehicle Routing Problem with Backhauls and with Time Windows
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مسيريابي وسايل نقليه جمعآوري پسماند شهري با ظرفيت محدود

مقاله پژوهشي  -مسیريابي وسايل نقلیه جمعآوري پسماند شهري با ظرفیت محدود ...

 -1مقدمه
موضوع جمعآوري پسماند يک چالش بزرگ براي
جوامع مدرن ميباشد [ .]1با توجه به اجتنابناپذير بودن
تولید پسماند توسط انسان در هر زمان ،توجه به
ساماندهي آن وظیفهاي ملي و بااهمیت است .در اين
خصوص بايد عالوه بر آموزش و فرهنگسازي در جهت
کاهش و تفکیک پسماندها و در کنار آن چگونگي
جمعآوري حجم عظیم آن ،که حدود  %80از کل هزينه
مديريت پسماند را شامل ميشود توجه ويژه شود .بنابراين
برنامهريزي صحیح جهت بهکارگیري اصولي منابع،
ميتواند از ايجاد هزينههاي اضافي جلوگیري نمايد و
موجب باال رفتن اثربخشي و درنهايت بهرهوري مديريت
پسماند گردد [.]2
جمعآوري پسماند بخشي از فرايند تخلیه از پسماند
حمل برگشتي( 1مواد زائد جامد و اجناس قابل بازيافت)
است که از مجموعه نقاط (سطلهاي زباله) جمعآوري و
به مراکز دفع (يک کارخانه بازيافت ،يک مرکز بازيابي
انرژي و يا محلهاي دفن پسماند) منتقل ميشود .در
چنین مسائلي ،مراکز دفع معموالً فقط يک مقصد ميباشد؛
که اينيک مسئله لجستیک معکوس )RLP( 2ميباشد،
بهعبارتديگر از تعدادي نقاط (سطلهاي زباله) جمعآوري
و فقط يک نقطه تحويل داده شود (در مقابل تحويل از يک
نقطه به چند مقصد جز مسائل لجستیک پیشرو)FLP( 3
ميباشد) .بهطورمعمول ،سیستم جمعآوري پسماند که
شامل جمعآوري و حملونقل مي باشد هزينههاي عملیاتي
بسیار بااليي را دارد .در اين رابطه کارهاي زيادي
انجامشده است که برخي از محققان براي مسیريابي بر
پايه کوتاهترين فاصله تالش کردهاند [ .]3-18ديگر
محققان در پیدا کردن محل مناسب براي اسکان سطل،
کیسه و يا جعبههاي جمعآوري پسماند تمرکز کردند
[12و  ]19-25و مطالعاتي ديگر در به حداقل رساندن
تعداد وسايل نقلیه جمعآوري موردنیاز براي سیستم
برداشت تمرکز داشتند [27و .]26جمعآوري پسماند مي-
تواند بهعنوان يک مسئله مسیريابي وسايل نقلیه(VRP) 4
در نظر گرفته شود [ .]28مسئله  VRPعبارت است از
1 In charge of taking-back wastes
2 Reverse Logistics Problem
3 Forward Logistics Problem
4 Vehicle Routing Problem
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"تعیین مسیر بهینه توسط  5Mوسايل نقلیه که در حال
ارائه خدمات به n6مشتري ميباشند" [.]29
در تحقیقات باال به برخي کارهايي در زمینه جمعآوري
پسماند انجام شده بود ،اشاره شد [ .]3-25ولي در ادبیات
 ،VRPمطالعات انجامشده کمتر به بعد مکاني دادهها توجه
شده است و فرضیات مسئله با دنیاي واقعي و يا کاربردي
فاصله ي زيادي دارد .در واقع تحقیقات کمي در اين زمینه
وجود دارد درصورتيکه نشان دادهاند استفاده از دادههاي
مکانمبنا در مسائلي مانند مسائل مسیريابي وسايل نقلیه
جمعآوري پسماند ،براي رسیدن به نتیجه بهتر مفید مي
باشد [ 17و .]30زيرا توجه به دادههاي مکاني ميتوانند
جزئیات بیشتري از پارامترهاي تاثیرگذار واقعي در اين نوع
مسائل را نشان دهد که از طريق سیستم اطالعات
جغرافیايي )GIS( 7بدست مي آيند [ .]31در ادامه
تحقیقاتي که از  VRPو  GISاستفاده کرده اند به صورت
مختصر بررسي ميشود.
 Shiehو همکاران رويکرد سیستماتیک را براي حل
مسئله  VRPو ارائه خدمات براي صنعت بنتو 8انجام
دادند .آنها از  GISبراي يافتن مکانهاي مشتري استفاده
کردند و درنهايت ،آنها از کوتاهترين مسیر را با کمترين
فاصله مسافرت پیدا کنند [.]32
کريچین 9در سال  2014در تحقیقي  GISو  VRPرا
بهمنظور جمعآوري کاال ادغام کرد و تأکید کرد که چون
 VRPيک بعد مکاني دارد پس الزم است که با  GISتلفیق
شود .نتايج مطالعه بهخوبي نشان ميدهد که انگیزه
استفاده از چنین سیستم حمايت از تصمیمگیري مکاني
است که اجازه ميدهد تا مديريت مسئله از جمعآوري
دادهها به تجسم سناريوهاي شبیهسازي احتمالي را به
شیوهاي واقعيتر نشان دهد [.]33
در تحقیقي که در سال  2015انجام شد ،نتايج آن به
اين صورت بود که  GISبا استفاده از تحلیل شبکه
کوتاهترين مسیر را از طريق خطوط معابر بر اساس طول
هندسي به کاربران معرفي ميکند .عالوه بر اين در  GISبه
کاربران اين امکان داده ميشود مدل دادهاي ايجاد شود که
 5تعداد وسايل نقلیه در ابتدا در يک مرکز (انبار)
 6تعداد مشتريان (گره)
7 Geographic Information System
)فروشگاه عرضه و تحويل غذا به مشتريان(8 Bento Industry
9 Krichen

1 line (street) segments
2 Time Windows
3 Origin Destination

اس

درواقع بجاي کوتاهترين مسیر بهینهترين مسیر انتخاب
شود چون ممکن است کوتاهترين مسیر بهینهترين مسیر
نباشد و برعکس .اين وزن ممکن است بر اساس پارامتر
ترافیک يا ديگر پارامترها باشد .خاصیت مذکور باعث مي
ال دنبال
شود بتوان از پنجره زماني 2هم استفاده کرد مث ً
سريعترين مسیر بود [ .]34در همان سال از  GISبراي
پیدا کردن سريعترين مسیر تحويل به مشتري استفاده شد
در واقع مسیر بهینه مسیري بود که در کمترين زمان
ممکن طي شود [.]35
در تحقیقي ديگر در سال  2016بهمنظور بهینه کردن
مسیر مناسب استفاده شد .اين سیستم بر اساس  GISاست
و اهداف شامل کاهش هزينه توزيع ،افزايش بهرهوري،
رضايت مشتريان و بهبود کیفیت خدمات بود [.]36
در سال  2017مسیريابي وسیله نقلیه با استفاده از GIS
بررسي شد .در اين تحقیق هدف عرضه محصوالت با طول
عمر کوتاه به مشتريان بود GIS .براي تعیین موقعیت
(مکان) مشتريان استفاده ميشد .سپس ماتريس هزينه
مبدا -مقصد )OD( 3براي اختصاص هر مقصد مشتري به
کمترين هزينه ذخیرهشده از آن استفاده شد .درنهايت از
تحلیلگر شبکه براي حل مسئله مسیريابي خودرو استفاده
کرد تا مسیر نهايي را براي هر وسیله نقلیه ايجاد کند[.]37
در اين تحقیق هدف يافتن بهترين مسیر با توجه به
زمان جمعآوري پسماند شهري و با استفاده از اصول VRP
و  GISميباشد که محدوديتهاي ظرفیت وسیله نقلیه
جمعآوري ،حداکثر مسافت طي شده در هر رفتوبرگشت
براي وسیله نقلیه ،حداکثر تعداد سطل زبالهاي که هر
وسیله نقلیه ميتواند بررسي کند ،حداکثر زمان
رفتوبرگشت وسیله نقلیه ،محدوديت هاي معابر مانند
يک/دو طرفه بودن معابر و همچنین زون هايي که به
وسايل نقلیه تخصیص داده را بررسي کند .در واقع در
ادبیات تحقیق مسئله اي که همه ي موارد ذکر شده را در
نظر گرفته باشد به اين شکل وجود ندارد.
در بخش اول همانطور که ديده شد به لزوم بررسي
مسئله  VRPو  GISبه منظور جمعآوري پسماند پرداخته
شد .در ادامه و در بخش  2برروي محدوديتها و فرضیات

 -2مباني نظري و محدوديتها و فرضيات
مسئله پيشنهادي ACVRPTW
در اين قسمت ابتدا در مورد  ،VRPانواع آن و
پارامترهاي مؤثر بر آن بحث ميشود .در ادامه  VRPرا
بهصورت خاص روي مسئله جمعآوري پسماند شهري4
( )WCVRPبررسي ميشود.
مسائل مسیريابي وسايل نقلیه شامل مشتريها و تقاضا
آنها ،وسايل نقلیه ،شبکه معابر و انبار ميباشد .هرکدام از
اين عناصر ممکن است ويژگيهاي متفاوتي داشته باشند
که اين ويژگيها منجر به تشکیل انواع خاصي از مسائل
 VRPبا پیچیدگيهاي مختلفي ميشوند (شکل .)1
ويژگيهاي مشتري شامل تعداد ،نحوه توزيع و میزان
تقاضا آن ميباشد که میزان تقاضا ممکن است ثابت يا
تصادفي باشد .تعداد ،ظرفیت ،يکنواخت و غیريکنواخت
بودن ناوگان ،شبکه معابر (در گراف يال يا کمان) و تعداد
انبار (نقطه شروع و پايان حرکت وسايل نقلیه) که داراي
ظرفیت محدود يا نامحدود ميباشد .پنجرهي زماني ،بازه
زماني است که براي بازديد و خدماتدهي به مشتريان (که
شامل تحويل و برداشت به صورت همزمان و يا به صورت
غیرهمزمان کاال و غیره) ميباشد.

شکل  -1عناصر  VRPو ويژگيهاي آن

محدوديتها و شرايط مختلفي ميتواند بر هر يک از
اين اجزاي اصلي تحمیل شود که هر يک از آنها منجر به
4 Waste Collection Vehicle Routing Problem
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وزني را به بخشهاي خطوط (معابر) 1اختصاص دهد

مسئله پیشنهادي  ACVRPTWبحث ميشود .در بخش 3
به بررسي روش تحقیق پیشنهادي پرداخته ميشود ،بخش
 4پیادهسازي و ارزيابي  ACVRPTWميباشد و بخش 5
شامل بحث و نتیجه گیري مي باشد.
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ايجاد نوع خاصي از مسائل مسیريابي وسايل نقلیه ميشود.
همانطور که انتظار ميرود با توجه به تعداد زياد اين
محدوديتها و حاالت ،مسائل مسیريابي وسايل نقلیه انواع
مختلفي داشته و بسیار گوناگون هستند .در ادامه دسته
در
بوراک 1و همکاران
شده توسط
بندي ارائه
سال ( )2009در جدول  1آورده شده است [.]38
جدول  -1انواع دستهبندي ارائهشده  VRPتوسط بوراک
انواعVRP

شاخص
تعداد وسايل
نقلیه

دقیقاً وسیله

حداکثر وسیله

نامحدود

نوع پنجره
زماني

مشتريان

جادهها

انبارها

ساختار پنجره
زماني

نرم

سخت

آمیخته

مکان
مشتريان

راس ها

يالها

ظرفیت وسايل

محدود

نامحدود

نوع وسیله
نقلیه

يکنواخت

غیر يکنواخت

نوع تقاضا

جمعآوري

تحويل

تفکیک بار

با تفکیک بار

بدون تفکیک
بار

هزينه

وابسته به زمان
سفر

وابسته به
مسافت

تعداد
تسهیالت

يک تسهیل

چند تسهیل

نوع مدل

ايستا

پويا

روش حل

ابتکاري

فرا ابتکاري

جمعآوري و
تحويل

وابسته
بهوسیله

در ادامه به معرفي چند تا از مهمترين آنها با توجه به
مسئله جمعآوري زباله پرداخته ميشود :اگر در VRP
وسايل نقلیه داراي محدوديت ظرفیت و از پیش
تعیینشده بوده طوريکه و بارگیري وسیله بیشتر از آن
حد مشخص مجاز نباشد مسئله تبديل به مسئله مسیريابي
وسايل نقلیه با ظرفیت محدود )CVRP( 2ميشود .در
اينگونه مسائل ،معموالً متناظر با هر کمان يک هزينه
غیرمنفي در نظر گرفته ميشود که اين هزينه نشاندهنده
هزينه سفر از يک رأس به رأس ديگر ميباشد .به ماتريسي
که از مجموع تمامي اين هزينهها تشکیل مييابد ماتريس
1 Burak
2 Capacitated Vehicle Routing Problem
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هزينهها گفته ميشود .حال اگر اين ماتريس هزينهها
متقارن باشد (هزينهها رفت از يک رأس به رأس ديگر با
هزينههاي برگشت آن برابر باشد) با يک مسئله مسیريابي
وسیله نقلیه ظرفیت دار متقارن )SCVRP( 3روبرو خواهیم
بود و درصورتيکه اين ماتريس هزينهها نامتقارن باشد
حاصل کار يک مسئله مسیريابي وسیله نقلیه ظرفیتدار
نامتقارن )ACVRP( 4خواهد بود .طبیعي است که در
چنین حالتي ،کمانها در حالت نامتقارن جهتدار بوده و
در حالت متقارن جهتدار نخواهند بود[.]28
در مدلهاي پايه مسئله مسیريابي وسايل نقلیه
محدوديتي در ارتباط با زمانهاي مالقات مشتريان و تحويل
کاال وجود ندارد .بهعبارتديگر در اين مسائل امکان
سرويسدهي به مشتريان در تمامي زمانها وجود دارد .در
برخي موارد زمان سرويسدهي براي مشتريان اهمیت پیدا
ميکند که به آن مسئله مسیريابي وسايل نقلیه همراه با
پنجره زماني )VRPTW( 5ميگويند .بهعنوانمثال،
فروشندگان روزنامه تمايل دارند تا کاالي خود را هر چه
سريعتر در ابتداي روز تحويل بگیرند .درواقع اين نوع مسئله
مسیريابي يکي از حالتهاي توسعهيافته مسئله  CVRPاست
که در آن زمان مالقات مشتري توسط وسايل نقلیه نیز از
اهمیت خاصي برخوردار است [.]39
با شناخت دقیق مسئله موردنظر يعني مسیريابي
ماشینهاي جمعآوري مخازن پسماند ،به همراه تعیین
تعداد ماشینها ،ميتوان به جايگاه اين نوع مسئله در
مجموعه مسائل  VRPپي برد.
مخازن پسماند ميبايست طي يکزماني خاص توسط
ماشین با ظرفیتهاي متنوع ،تخلیه شوند .يعني ماشینها
موظف هستند در زمان مجاز به مخازن تخلیه پسماند مراجعه
نمايند ،درنتیجه زمان سرويسدهي براي ناوگان محدود مي-
باشد .در واقع زمان تخلیه سطل زبالهها مهم بوده است پس
مدل پیشنهادي نوعي  VRPTWميباشد .همچنین ناوگان
غیريکنواخت 6ميباشد .يعني يک ناوگان ثابت غیريکنواخت
با تعداد ثابتي از هر نوع ماشین ،با هزينه و ظرفیتهاي
متفاوت و محدود براي هر يک وجود دارد .درنتیجه مسئله
نوعي از مسائل  CVRPTWميباشد .هر يک از ماشینهاي
3 Symmetric Capacitated Vehicle Routing Problem
4 Asymmetric Capacitated Vehicle Routing Problem
5 Waste Collection Vehicle Routing Problem With Time
Windows
6 Heterogeneous

ميباشد و
مجموعه کمانها است .گره شماره  ،0معرف ايستگاه میاني
تخلیه پسماند ميباشد.
مفروضات مسئله به اين شرح ميباشد
 .1زمان در دسترس محدود است (زمان سفر براي هر
وسیله نقلیه نبايد از زمان کل در دسترس تجاوز کند).
 .2تعداد سطل زباله هر پست -ناحیه -منطقه (تعداد
گره در شبکه راه) موجود و ظرفیت هر يک مشخص است.
 . 3میانگین زمان سرويس براي هر سطل زباله (گره يا
مشتري) مشخص است.
 .4ظرفیت هر نوع ماشین جمعآوري پسماند مشخص
و ثابت است و هزينه براي هر نوع مقداري ثابت است.
 .5مسیرهاي مجاز يک طرفه ،دوطرفه يا ورود ممنوع
(زيرمجموعهاي از مسیرهاي شبکه راهها) موجود است.
 .6تعداد ماشینهاي جمعآوري پسماند در دسترس
مشخص است.
 .7فواصل سطل زبالهها و محل تخلیه پسماند
(ايستگاه) مشخص ميباشد.
 .8هر سطل زباله فقط توسط يک ماشین سرويسدهي
ميشود.
 .9هر ماشین شروع و پايان مسیرش از انبار (گره
شماره  )0است.

اس

}A  {(i, j ) | i, j  D , i  j

 -3روش تحقيق پيشنهادي
روند اجرايي روش تحقیق در شکل  2مشخصشده
است .ابتدا اخذ و آماده سازي داده که شامل تعیین
موقعیت سطلهاي زباله و میانگین میزان زباله تولیدي
روزانه آنها مي باشد همچنین دادهها و سیاستهاي
سازمان پسماند که شامل تعداد و نوع وسیله نقلیه همراه
با مشخصه هاي ظرفیت و میزان مصرف سوخت آنها مي-
باشد .در ادامه داده هاي توصیفي به داده مکاني لینک
شده که شامل محدوديتها و ويژگيهاي معابر هم مي-
شود .در ادامه کل دادهها وارد يک ژئوديتابیس متمرکز
ميشود .مرحلهي بعدي اصالح خطاي توپولوژي مي باشد.
بعد از مرحله آماده سازي داده عدم قطعیت مقدار زباله
تولیدي هر سطل زباله محاسبه ميشود .با استفاده از اين
داده هاي به يک الگوي مقدار زباله تولیدي هر سطل زباله
دست خواهیم يافت.
مرحله بعدي اجراي مسیريابي ميباشد در واقع همان
 VRPرا بهصورت خاص با محدوديتها ،پارامترها و تابع
هدف  ACVRPTWاجرا ميشود .در ادامه با اجراي
الگوريتم پیشنهادي ،مسیرهاي پیشنهادي براي هر وسیله
نقلیه استخراج و نمايش داده ميشود و مرحله آخر
ارزيابي نتايج ميباشد.

1 Travelling Salesman Problem
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مستقر در ناوگان موظف هستند از يک ايستگاه ابتدايي شروع
به حرکت کرده و به جمعآوري پسماندي سطل زباله در طول
مسیر حرکت بپردازند و پس از به حداکثر رسیدن ظرفیت
خود به ايستگاه ابتدايي برگردند .اين مسئله ،CVRPTW
حالتهاي خاص حذف ظرفیت ماشین از مسئله  VRPمانند
( 1TSP ،VRPTWو )...و حذف محدوديت زمان ( )CVRPرا
نیز پوشش ميدهد .از طرفي ديگر چون مسئله ما يک مسئله
واقعي و دادهها در محیط  GISآماده ميشوند گراف جهتدار
مي باشد پس مسئله موجود نامتقارن هم مي باشد و
 ACVRPرا پوشش ميدهد .در واقع مسئله تبديل به مسئله-
ي  ACVRPTWميشود.
مسئله ميتواند بهصورت زير تعريف شود .فرض
ميکنیم که ) G(D,Aيک گراف کامل است که
} D={0,1,2,…,I,…,Nمجموعه سطل زباله (گره)

 . 10مجموع تقاضا براي هر ماشین نبايد از ظرفیتش
تجاوز کند.
 .11شرايط ترافیک راهها و سرعت مجاز با توجه به
شرايط و زمان جمعآوري متفاوت ميباشد.
 .12هزينه هر واحد زماني کارکرد از هر نوع ماشین
مشخص است.
 .13میانگین زمان جهت تخلیه در ايستگاه و حداکثر
نمودن ظرفیت خالي جهت سرويس مجدد ،مشخص ميباشد.
 .14ناوگان غیريکنواخت بوده و  3نوع ماشین کوچک
(سبک) و بزرگ (سنگین) و متوسط (نیمه سنگین) در
ناوگان مستقر هستند که هزينه براي هر نوع ثابت است.
 .15در طول زمان در دسترس ،کلیه مخازن ميبايست
تخلیه شوند.
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شکل  -2روند اجرايي روش تحقیق

 -1-3ايجاد مجموعه داده 1شبكه و تخمين زمان
سفر
مجموعه دادههاي شبکهاي ،مجموعهاي از عناصر
شبکهاي بههمپیوسته لبهها ،2اتصاالت 3و پیچها 4است که
يک گراف جهتدار( 5يک طرفه يا دو طرفه بودن معابر) را
مدلسازي ميکند .شايعترين کاربرد آن ،مدلسازي
شبکههاي جادهاي است .نرمافزار  ArcGISبحثهاي
مربوط به ايجاد مجموعه داده شبکه و توپولوژي آنها را
پشتیباني ميکند.
تخمین زمان سفر در لبهها ،يک اندازهگیري مؤثر از
وضعیت ترافیک خیابانها است که يک امري ضروري در
مسافرت و سازمانهاي حملونقل ،بهويژه در شرايط اضطراري
ميباشد [ .]4در اين تحقیق براي محاسبه زمان سفر در لبهها
از رابطه ( )1معرفيشده توسط [ .]4استفاده شد.
() 1

1.59
V k 2 L k  Δt k  N k 2 ν k  
Lk 
T k  1  1.96 
 
Ve 
V k Lk C k

 


در رابطه ( Tk )1زمان سفر در بخش  Lk ،kطول بخش
 Vk ،kحجم فعلي بخش  Nk ،kتعداد باند در بخش k ν ،k

1 Dataset
2 Edge
3 Junction
4 Turn
5 Directed
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متوسط سرعت سفر براي يک وسیله نقلیه نرمال در بخش
 Ck ،kظرفیت بخش  Ve ،kسرعت وسیله نقلیه موردنظر،
 ضريب نفوذ باند خالي  ،نسبت سرعت باند خالي به
میانگین زمان پیشرفت Δt k ،زمان ترخیص از بخش .k
براي پارامترهاي ذکرشده در رابطه ( )1يک فیلد ساخته
شد و براي هر لبه (بخش) ،مقدار هر پارامتر و درنهايت
زمان سفر هر لبه محاسبه شد.
 -4داده و پيادهسازي ACVRPTW
منطقه موردمطالعه شامل بخشي از مناطق  3و 6
تهران ميباشد که در حوزه ايستگاه میاني (انبار) جمع
آوري پسماند بیهقي ميباشد (شکل  .)3ابتدا با GPS
موقعیت سطلهاي زباله ثبت شده و بر روي شبکه معابر
قرار داده شدند .شبکه معابر با تمام زيرشاخههاي آن در
محیط  GISبا ابزار توپولوژي اصالح شد و در ادامه داده-
هاي ترافیکي ازجمله سرعت مجاز هر الين ،پهناي معابر،
يکطرفه ،دوطرفه و يا ممنوع ورود بودن معابر ،میانگین
حجم ترافیک (میانگین ترافیک  2ساعته) روي يالهاي
شبکه معابر اعمال شد .به منظور تخمین مقدار پسماند
موجود در هر سطل زباله يک بررسي  60روزه صورت
گرفت که در آن به صورت روزانه (به صورت حضوري و
دقیقا قبل از تخلیه سطل زباله در وسیله نقلیه اندازه
گیري مي شد همچنین نحوه اندازه گیري مقدار زباله به
اين صورت بود که چه حجمي از فضا داخل سطل زباله را

اس

شکل  -3نقشه منطقه موردمطالعه :ناحیه  4و  6منطقه  3و ناحیه  5و  6منطقه 6

شکل  -4تخصیص فضا براي وسايل نقلیه جمعآوري پسماند
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اشغال کرده است) مقدار زباله هر سطل ياداشت ميشد .با
استفاده از شاخصهاي آماري ،میانگین پسماند روزانه هر
سطل زباله با ضريب اطمینان  95درصد حساب شد.
ماشینهاي جمعآوري پسماند از يک محل خارج و به
همان محل براي تخلیه بار برميگردند که اين محل ايستگاه
میاني جمعآوري پسماند بیهقي نام دارد (شکل .)4
در جدول ( )2مشخصات پارامترهاي ذکرشده در براي
مسیريابي وسايل نقلیه جمعآوري پسماند با توجه به

محدوده موردمطالعه را مشخص شده است .اين اطالعات از
سازمان مديريت پسماند شهر تهران اخذ شده است .الزم
به ذکر است براي خوشهبندي و تخصیص سطلهاي زباله
به وسايل نقلیه از تقسیمات سازمان مديريت پسماند
استفادهشده است طوري که دو وسیله نقلیه مسئول جمع-
آوري زباله هر ناحیه ميباشند (شکل .)4
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جدول  -2مشخصات پارامترهاي استفادهشده در

ACVRPTW

پارامتر

توضيحات

محدوديتها

انبار

ايستگاه میاني بیهقي

نقطه شروع و پايان هر ماشین

تعداد ماشين

ماشین شماره ا تا 8

ظرفیت ماشین متغیر از  12تا  18مترمکعب

ساعات شروع کار ماشين

دو نوبت روز و شب

ساعات  9تا  21و  21تا  6صبح

زمان تخليه سطل زباله

زماني که براي تخلیه هر سطل زباله صرف ميشود

از صفر تا  5دقیقه با توجه به حجم پسماند موجود در سطل زباله

ماکزيمم کل فاصله

حداکثر فاصلهاي که هر ماشین ميتواند طي کند

 70کیلومتر

حداکثر تعداد سطل زباله

بیشترين تعداد سطل زبالهاي که هر ماشین
ميتواند بررسي کند

از  100تا  150سطل متغیر ميباشد

تخصيص فضا

با توجه به برنامه سازمان مديريت پسماند

در هر ناحیه موجود  2ماشین مسئول جمعآوري پسماند ميباشند

زمان صرف پيمودن فاصله دو

پارامترهاي مؤثر طول يال ،میزان ترافیک و
پهناي باند راه

با يک رابطه خطي جبري میزان زمان هر سگمنت راه محاسبه شد

 3تا  4ساعت با توجه به شرايط ماشین ،زماني ،جوي و ...

زمان رفتوبرگشت

سطل زباله

مرحله بعدي تعیین مقدار پارامترهاي تعداد ماشین،
ساعات شروع کار ماشین ،زمان رفتوبرگشت ،زمان تخلیه
سطل زباله ،ماکزيمم کل فاصله ،حداکثر تعداد سطل زباله
که توسط يک وسیله نقلیه سرويسدهي ميشوند ،تخصیص
فضا و زمان صرف پیمودن فاصله دو سطل زباله از مسئله
مي باشد که در جدول ( )2براي هر وسیله نقلیه نشان داده

شده است .مرحله بعدي اجراي  ACVRPTWبه طور
همزمان براي کل وسايل نقلیه ميباشد .هر مسیر براي يک
وسیله نقلیه و بلعکس هر وسیله نقلیه هم شامل يک مسیر
ميشود ACVRPTW .با استفاده از الگوريتم داجیسترا اجرا
شده است که نتايج آن بهصورت شکل  5ميباشد.

شکل  -5نقشه مسیرهاي حاصل از

ACVRPTW

جدول  -3میزان براورد شده پارامترهاي  ACVRPTWبعد از اجرا
نام

ايستگاه

ايستگاه

تعداد سطل زباله هاي

حجم پسماند جمعآوري

زمان مسافرت طي

کل فاصله طي شده

مسير

مبدا

مقصد

بررسي شده

شده (مترمكعب)

شده (دقيقه)

(کيلومتر)

مسير 1

بیهقي

بیهقي

103

14

231

34

مسير2

بیهقي

بیهقي

88

12

185

23

مسير3

بیهقي

بیهقي

107

14

238

21

مسير4

بیهقي

بیهقي

75

12

240

20

مسير5

بیهقي

بیهقي

122

15

219

33

مسير6

بیهقي

بیهقي

93

14

239

30

مسير7

بیهقي

بیهقي

98

14

239

31

مسير8

بیهقي

بیهقي

82

13

236

21
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به منظور ارزيابي نتايج کار ،نتیجه بدست آمده از
 ACVRPTWبا زمان مسافرت و فاصله پیموده شده
توسط هر ماشین با مقدار واقعي ،مقايسه شده است .نتايج
اين مقايسه حاکي از آن است که  ACVRPTWقادر به
بهبود مورد زمان مسافرت ،مسافت طي شده به میزان
 %14و  %24به ترتیب بوده است (جداول  4و .)5
جدول  -4تفاوت بین میزان مسافت طي شده در مدل پیشنهادي و
واقعیت (کیلومتر)
مسير

براورد شده

واقعي

تفاوت ()%

مسير 1

34

40

15

مسير 2

23

26

11/54

مسير 3

21

38

44/74

مسير 4

20

35

42/86

مسير 5

33

37

10/81

مسير 6

30

39

23/08

مسير 7

31

41

24/39

مسير 8

21

26

19/23

مجموع

213

282

24/47

اس

 -1-4ارزيابي نتايج

مسير

براورد شده

واقعي

تفاوت ()%

مسير 1

231

254

9/06

مسير 2

185

191

3/14

مسير 3

238

301

20/93

مسير 4

240

285

15/79

مسير 5

219

261

16/09

مسير 6

239

283

15/55

مسير 7

239

280

14/64

مسير 8
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 -5نتيجهگيري و پيشنهادات
برنامهريزي صحیح جمعآوري پسماند شهري جهت
بهکارگیري اصولي منابع ،ميتواند از ايجاد هزينههاي اضافي
جلوگیري نمايد و موجب باال رفتن اثربخشي و درنهايت
بهرهوري مديريت پسماند گردد .هدف از اين تحقیق،
مسیريابي وسايل نقلیه جمعآوري پسماند خشک شهري با
استفاده از دادههاي مکانمبنا و  GISبود .در اين پژوهش
يک ناوگان ثابت غیريکنواخت با تعداد ثابتي از هر نوع
ماشین با هزينه و ظرفیتهاي متفاوت در اختیار قرار داشت.
مدلي که جهت حل مسئله پیشنهاد شد بايد مسیرهايي با
حداقل تعداد وسیله نقلیه موردنظر ،حداقل ظرفیت ماشین
و حداقل زمان بهکارگیري آنها ،براي سرويسدهي بهکل
سطل زبالهها ايجاد نمايد .از  ACVRPTWبراي حل مسئله
تحقیق استفاده شد .نتايج نشان ميدهد که الگوريتم
پیشنهادي در مدت زمان اجراي  5دقیقه توانسته است به
صورت تواما با در نظر گرفتن کل محدوديتهاي تعیین
شده ،مسیرهاي بهینه ازلحاظ زماني براي هر ماشین
متناسب با ويژگيهاي آن و کل ناوگان تعیین کند .به
عبارت ديگر الگوريتم پیشنهادي توانسته است.
يک تناسب منطقي بین تعداد سطلهاي زباله مورد
بررسي توسط هر ماشین ،حجم پسماند جمعآوري شده
توسط هر ماشین ،مسافت پیموده شده توسط هر ماشین و
مدت زمان سرويس دهي توسط هر ماشین براي کل ناوگان
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براي مطمئن بودن از نتیجه  ،ACVRPTWچندين
مرتبه اجرا شد و مقايسه نتايج هر تکرار حاکي از آن است
که مدل جواب تقريبا يکساني ميدهد.
از طرفي براي تحلیل حساسیت مدل نسبت به
پارامترهاي ورودي ،مدل چندين مرتبه با تغییر دادن مقدار
و رنج پارامترها جوابها هم متناسب با اين تغییرات،
متفاوت ميشد .در جدول ( )3میزان براورد شده پارامترهاي
الگوريتم پیشنهادي بعد از اجرا براي مسیرهاي انتخابي
مشخص شده است .همان طور که مشخص است مقدار
پارامترهاي هر مسیر بین مقدارهاي تعیین شده در قسمت
محدوديتهاي تحقیق (جدول  )3ميباشد .هر ماشین در
مسیر مشخص شده تقريبا برابر کل ظرفیتش پسماند جمع-
آوري کرده و حداقل تعداد سطل زباله ،حداکثر فاصله و
حداکثر زمان تعیین شده هم رعايت شده است.

جدول  -5تفاوت بین میزان زمان طي شده در مدل پیشنهادي و
واقعیت (دقیقه)

 الگوريتم براي يک پايلوت کوچک (چندتا از، اما.برقرار کند
 براي مسئله. شهر تهران) اجرا شده است6 و3 نواحي منطقه
با ابعاد بزرگتر نیاز به يک الگوريتم سريعتر احساس
ال
ً ميشود؛ زيرا زمان حل مسئله خیلي مهم است و اگر مث
بخواهیم تحت وب يا تحت موبايل اجرا شود زمان زيادي را
 مسیريابي با در نظر گرفتن بیش از يک.از کاربر ميگیرد
تسهیل و همچنین مکانيابي تسهیالت (ايستگاههاي
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