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چکیده
در طول دهه گذشته به دلیل افزایش جمعیت جهانی و سرعت گرفتن شهرنش ینی تولی

زبال ههای ش هری

بهصورت چشمگیری افزایش یافته و سلامت شهرون ان را به خطر ان اخته و کیفیت زن گی شهری را پایین
آورده است .ازاینرو یکی از مباحث مهم که در سالهای اخیر کاربرد بسیار بالایی در حوزه عملیاتی داش ته
و برای افزایش کارایی و بهرهوری سیستمهای حملونقل مطرح ش ه اس ت بث ث مس یریابی ماش ینهای
حمل زباله است .علاوه بر آن م یریت ضعیف و جمعآوری و امثا سازی نامناسب ازآنجاییک ه مس الل و
مشکلات زیستمثیطی را در اکوسیستم ش هری ایج اد میکن

ب هعنوان ی

چ الش جه انی مثس و

میشود؛ زیرا اراله این دسته از خ مات شهری به دلیل فق ان دادهها و اطلاعات کافی بهطور معناداری مورد
غفلت واقع ش ه است .ه ف از این پژوهش اراله راهکاری بهینه بهمنظور جم عآوری مناس ب زبال هه ای
مثلات  20گانه شهر زابل هست تا با کمینهسازی زمان انجام مأموریت سطح رض ایتمن ی ش هرون ان از
اینگونه خ مات شهری افزایش یای  .روش تثقیق توصیفی از نوع مطالعات کاربردی و مبتنی بر مطالعات
اسنادی و بررسیهای می انی است .بهمنظور انجام این پژوهش از الگوریتم فرا ابتکاری رقابت استعماری و
نرمافزار  Arc GISاستفاده ش ه است و تمامی برنامهنویسیهای مربوطه در مثیط نرمافزار MATLAB
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انجام ش ه است .نتایج تثقیق حاکی از آن است که الگوریتم رقاب ت اس تعماری ب ا تعری ف  20تک رار در
تکرار  19و با طی زمانی برابر با  2111ثانیه و با ضریب اطمینان  % 11به بهین هترین حال ت ممک ن دس ت
یافت و ترتیب مربوط به بهینهترین تقاطعها را نشان داد.
کلیدواژهها :زبالههای شهری الگوریتم رقابت استعماری زابل ArcGIS MATLAB

 -0مقدمه

امروزه عم هترین زبال ههای ش هری توس ط فعالیته ای انس انی تولی میش ود و در ادام ه فراین مرب وط ب ه
جمعآوری ذخیرهسازی تفکی

و امثا سازی این دسته از خ مات شهری در صورت ع م رعای ت م وازین اص ولی

میتوان باعث آسیبهای جبرانناپذیر در زمینه مثیطزیس ت و س لامتی انس ان ش ود (سکس نا و همک اران.)2010 1
توسعه اقتصادی شهرنشینی و ارتقا استان اردهای زن گی شهری در شهرها باعث اف زایش کم ی و پیدی گی ترکیب ات
مربوط به زبالههای تولی ش ه شهری میشود (گودی 2و همکاران  2002و راتی .)2001 3در زمینه مبث ث مرب وط ب ه
زبالههای جام شهری در حالت کلی طبقهبن ی شناخته ش های وجود دارد؛ برای مثال زبالههای جام ش هری ش امل
زبالههای خانگی صنعتی تجاری کشاورزی و غیره میشود .در مواقع متع دی زبال ههای خ انگی و تج اری متف اوت
نیستن و هر دو بهعنوان زبالههای شهری در نظر گرفته میشون (سی
در میان مجموعه فعالیتهای تأثیرگذار در زمینه جمعآوری تفکی

2

.)2002
و امثا زبال ههای ش هری مس ئله جم عآوری

مناسب این نوع از تولی ات زال شهری سهم مهمی در بهبود خ مات ش هری دارد؛ زی را حملونق ل بهین ه و کارآم
زبالههای شهری علاوه بر صرفهجوییهای چشمگیر در زمینه زمان و انرژی و افزایش رضایت شهرون ان دارد.
در کشور ایران با مثاسبه  200گرم زباله سرانه هرروز بالغ بر  90000تن مواد زال جام تولی میش ود ک ه در
مقایسه با سایر کشورهای جهان با  222کیلوگرم زباله ه ر نف ر در س ال در ح متع ادلی قرارگرفت ه اس ت (عمران ی
 )3 :1329اما ازدیاد جمعیت و توسعه صنعت بهگونهای ک ه در برنام ه س وم جمه وری اس لامی ای ران مط رح اس ت
موجبات ازدیاد مواد زال جام و بالطبع تغییرات فیزیکی -شیمیایی آنها ب ه وج ود م یآورد؛ بهطوریک ه برنام هها و
روشهای جمعآوری و دفع زباله موجود جوابگوی نیازهای این بخش از کار نخواه بود.
شهر زابل در ابعاد مثیطی (طبیعی و انسانی) با مخاطرات متنوع و مختلفی مواجه است .ب ه س بب ویژگ ی مث یط
طبیعی (انتهای حوضه آبریز هیرمن شرایط مرفولوژیکی و ژلومورفولوژیکی خاص شیب کم شهر طوف انه ای گ رد
و خاک همجواری با تالا بینالمللی هامون و  )...و ویژگیهای مثیط انسانی (مرزی ب ودن ف رار س رمایه از ش هر و
1 Secsena et al
2 Gidde et al
3 Rathi
4 Syed
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منطقه ع م سرمایهگذاریهای متناسب در شهر مسالل متع د مرتبط با امور شهری و  )...نیازمن شناخت برنام هری زی
و م یریت بیشتر در خصوص مخاطرات مثیطی است .یکی از مخاطرات مثیطی پسمان های ش هر زاب ل اس ت ک ه
ضرورت انجام پژوهش حاضر را هر چه بیشتر آشکار مینمای ؛ ازاینرو ه ف پ ژوهش حاض ر بهین هس ازی زم ان
جمعآوری پسمان های شهر زابل در کاهش مخاطرات مثیطی با تکیه بر الگوریتم رقابت استعماری و  GISاست.
تکنولوژی و رش جمعیت در حال حاضر رو به افزایش است .این رش جمعی ت در بس یاری از م وارد کمب ود
خ مات شهری و از آن جمله خ مات م یریت پسمان را سبب میگردد (ام ک ا گوس ت و همک اران.)1222 :2002 1
نبود سیاستهای اجرایی تخص یص س رمایه زم ین تثص یلات و فرص ت ک افی و مناس ب و وج ود نارس ایی در
اطلاعات و م یریت ب ون کنترل در زمینه م یریت پسمان در کشورهای درحالتوسعه از جنب ههای گون اگون ازجمل ه
به اشت عمومی زیباییشناختی زیستمثیطی و اقتصادی بهخصوص در مراحل جمعآوری و حمل پسمان ها ح الز
اهمیت و توجه ج ی است (اسلام و همکاران.)1212 :2001 2
شهر زابل به دلیل توسعه فیزیکی و جمعیتی که در طول سالهای اخیر تجربه کرده است روزبهروز ش اه اف زایش
جمعیت و پیرو آن افزایش تع اد مثلات است .ب ین منظور توجه به امر به اشت و سلامت مردم شهر زاب ل و رعای ت
جنبههای پیشگیری قبل از درمان ب ون توجه به سیستمها و روشهای جمعآوری و دفع مواد زال ک ه مس بب اص لی
آلودگی در این شهر و مثلات مختلف آن ش ه است امکانپذیر نیست .اش اعه بیم اریه ای کیس ت هتاتی ت ب روز
گهگاه وبا در این شهر و انواع بیماریهای پوستی همد ون لیش مانیوز و سلس له بیماریه ای س رطانزا و س کتههای
نابهنگام در این شهر و روستاهای اطراف آنکه معمولاً به مواد فسادپذیر و پسمان ههای شیمیایی مثیطزیس ت نس بت
داده میشود ماحصل ت اخل ص ها نوع مواد سمی و عفونتزا با زبالهه ای ش هری و انتش ار آنه ا در آ

خ اک و

هوای زن گی روزمره ماست .بهمنظور کنترل هرچه بیشتر پسمان های این ش هر و جم عآوری ه ر چ ه س ریعتر آن از
سطح شهر بای راهکارهای بهینهای اراله کرد تا ض من از ب ین رف تن ص ف طول انی در ایس تگاهه ا ک اهش مص رف
سوخت و جلوگیری از انتشار میکرو ها و گردوغبار در هوا و آلودگیه ای زیس تمثیطی و همدن ین ص رفهجویی
در هزینه جمعآوری پسمان ها بشود .راهبردهای مرتبط با مسیر و انتخا بهترین گزینه یک ی از رویکرده ایی اس ت
که میتوان بهطور چشمگیری از این فشارها کاسته و س طح معیاره ای عملک ردی را بهب ود بخش

(س تهری :1322

.)113
سینگ 3در سال  2012در مقالهای تثت عنوان کاربرد سنجشازدور و  GISدر زمینه م یریت زبالههای ش هری ب ه
بررسی اجمالی مقالات مختلف در زمینه تکنول وژی  GISو س نجشازدور ب همنظور م یریت مس الل زیس تمثیطی
1 M.K.Ghose et al
2 Isslam et al
3 Sing
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پسمان های شهری پرداختهان  .این مطالعه آشکار کرد که با اس تفاده از س نجشازدور و سیس تم اطلاع ات جغرافی ایی
کارآم ی سیستم م یریت زبالههای شهری میتوان به بالاترین سطح ممکن ارتقا یاب  .ای ن مطالع ه همدن ین نش ان داد
که این تکنی ها بهطورمعمول بهمنظور مکانیابی مراکز دفن زباله و همدنین ارزیابی تأثیرات زیس تمثیطی زبال ههای
سوزان ه ش ه به کار میرون .
استنز 1در سال ( )2009در مقالهای تثت عنوان "برنامهریزی مسیر بهینه و ک ارا ب رای مثیطه ای ناش ناخته " ب ه
درک ه ایت و مسیریابی با استفاده از الگوریتم  *Dپرداخته است و منتج ب ه ش ناخت مس یر در مثیطه ای ناش ناخته
ش ه است.
توزکایا 2در سال ( )2002در مقالهای تثت عنوان "تثلیل فازی و م لسازی ه وش مص نوعی ب رای رس ی ن ب ه
بهترین مسیر حملونقل ترکیه و آلمان" با توجه به حجم تبادلات ترانزیتی ترکیه و آلمان س عی در بهینهس ازی مس یر
جهت کوتاه کردن زمان و مسافت برای جلوگیری از تصادفات ناشی از خستگی رانن گان ش ه است.
خمر و پاسبان در سال ( )1322در مقالهای تثت عنوان "مطالعه تطبیقی اجتماع مورچگ ان و ژنتی

در مس یریابی

بهینه (مطالعه موردی :شهر پارسآباد و حومه)" اق ام به مطالعه تطبیقی دو نوع الگ وریتم ف را ابتک اری یعن ی الگ وریتم
اجتماع مورچگان و الگوریتم ژنتی

در زمینه مسیریابی بهینه و کمینهسازی مس افت ط ی ش ه کردهان  .ای ن تثقی ق

مطالعه موردی بر روی بیش از  22نقطه شهری و روستایی به مرکزی ت ش هر پارسآب اد و در مث یط نرماف زار متل ب
میباش  .نتایج این تثقیق نشان داد که با توجه به وسعت کم منطقه موردمطالعه زمان و کیفیت دستیابی به مس یر بهین ه
در الگوریتم اجتماع مورچه در مقایسه با تئوری ژنتی
ش درحالیکه این زمان برای الگوریتم ژنتی

با زمان ثبت ش های براب ر ب ا  0123میلیثانی ه س ریعتر مثاس به

برابر با  0121میلیثانیه بود .همدنین زمان رسی ن به مثل حادثه توس ط

آمبولانسها نیز با فرض حرکت  30مورچه برای الگوریتم اجتماع مورچه و ژنتی

به ترتی ب  12دقیق ه و  29ثانی ه و

 22دقیقه و  12ثانیه مثاسبه ش .
بزی و سرگلزایی در سال  1322در پژوهشی تثت عنوان مکانیابی دفن زباله در شهر زاب ل ب ا اس تفاده از روش
 AHPسعی کردهان که مکانی متناسب با معیارهای استان ارد برای جمعآوری و دفن زبالهها در شهر زاب ل تعی ین کنن
و برای این منظور از نرمافزار  GISو م ل تثلیل سلسله مراتبی استفاده ش ه است .نت ایج تثقی ق ح اکی از آن اس ت
که بهترین پهنه انتخابی برای دفن زباله در پایین دست منطقه دفن کنونی واقع ش ه اس ت .ای ن پهن ه از نظ ر اح ا
مکان برای دفع زباله کاملاً متناسب است.
ذوالفقاری و کرکه آبادی در سال ( )1322در مقال های تث ت عن وان "مس یریابی هوش من اکیپه ای ام ادی ب ا
استفاده از الگوریتم تئوری بازیها نمونه موردی :شهر سمنان" اق ام ب ه بهینهس ازی مس یریابی ب ا اس تفاده از الگ وریتم
1 Estenz
2 Tuzkaya
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تئوری بازیها در نرمافزار  ArcGISکردن  .برنامههای مس یریابی ب ا الگوریتمه ای ژنتی
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بازیها در نرمافزار  ArcGISفراخوانی و ستس برای مسیریابی صورت گرفت .نت ایج تثقی ق نش ان داد ک ه در وهل ه
اول نبود پایگاه اطلاعات مکانی مشترک بین سازمانهای ام ادی باعث میشود خ ماترسانی آنه ا در کمت رین زم ان
امکانپذیر نباش و در صورت ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی و استفاده از آن با توجه ب ه وس عت ک م ش هر موردمطالع ه
یعنی سمنان زمان دستیابی به مسیر بهینه توسط  ArcGISبا استفاده از الگوریتم تنوری بازیها در مقایسه ب ا اس تفاده از
سایر الگوریتمها کوتاهتر باش بهنثویکه این زمان برای تئوری ژنتی

کل ونی مورچ ه و تن وری بازیه ا ب ه ترتی ب

 0123 0121و  0112میلیثانیه مثاسبه ش .
الگوریتمهای محاسبه کوتاهترین مسیر

مسئله کوتاهترین مسیر هم واره یک ی از ک اربردیترین مس الل در تثلیله ای مک انی حملونق ل و سیس تمهای
خ ماتی مکان مبنا بوده است .با توسعه و پیشرفت روزافزون این سیستمها الگوریتمهای مختلفی برای مس یریابی بهین ه
با توجه به پارامترها و خصوصیات و ساختار شبکه اراله ش ه است .با توجه به تنوع مسالل مسیریابی از لث ا س اختار
گراف و پارامترها هیچگاه ی
هر نوع مسئله ی

الگوریتم بهینه برای کلیه مسالل مسیریابی وجود ن اشته است .بهعبارتدیگر متناس ب ب ا

الگوریتم خاص میتوان بهترین نتیجه را ب ه (صابریان .)1322

الگوریتمهای مسیریابی به دو دسته اصلی الگوریتمهای ماتریسی و الگوریتمه ای ب ا س اختار درخت ی تقس یمبن ی
میشون ( .)Preygel, 1999الگوریتمهای ماتریسی کوتاهترین فاصله بین همه جفت رأسها در ش بکه را ب ا عملی ات
تکراری پی ا میکنن  .اساس کار این الگوریتمها این است که شبکه را بهصورت ی

م اتریس در نظ ر میگیرن

ام ا

الگوریتمهای با ساختار درختی کوتاهترین مسیر را از رأس مب أ به سایر رأسها مییابن  .در این الگوریتمه ا درخت ی از
کوتاهترین مسیرها با شاخههایی منشعب ش ه از مب أ تولی میش ود .از الگوریتمه ای درخت ی میت وان ب ه الگ وریتم
دایجس ترا ( )Cormen, et al., 2001و الگ وریتم رقاب ت اس تعماری ( )Detcher and Pearl, 2013و از الگوریتمه ای
ماتریسی میتوان به الگوریتم فلوی  -وارشال و جانسون اشاره کرد.
الگوریتم رقابت استعماری ()ICA

الگوریتم  ICAیکی از روشهای ج ی فرا ابتکاری درختی است که توسط آتش پز لوکاس اب اع ش (یوس فی
 )22 :1320که نه از ی

پ ی ه طبیعی بلکه از ی

پ ی ه اجتم اعی– انس انی اله ام گرفت ه اس ت ( Atashpaz, 2007:

 )4662اگرچه تنها شش سال از اب اع این الگ وریتم میگ ذرد ام ا ت اکنون در مس الل زی ادی مانن طراح ی س اختار
اسکلت خوشهبن ی دادهها (همان) موتور لق ایی خط ی(  )Kavesh & Talataheri 2010و غی ره استفادهش ه اس ت.
دلایل استقبال زیاد از این الگوریتم علاوه بر کارایی مناسب سرعت همگرایی و توان ایی بهینهس ازی بال ا در مقایس ه ب ا
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الگوریتمهای موجود ( )Khabbazi, Atashpaz, Lucas, 2009: 129بیشتر به جهت نوآوری و جذا ب ودن آن ب رای
متخصصین حوزه بهینهسازی است.
الگوریتم  ICAکه مانن روشهای الگوریتم اجتماع مورچگان(  )ACOو الگوریتم ژنتی
جوا از سامانههای تکاملی استفاده میکن

(  )GAبرای رس ی ن ب ه

ازنظ ر قابلی ت تعمیمپ ذیری در مس الل بس یار موف ق ب وده اس ت و در

بسیاری از کاربردها ظاهرش ه است .در این مسئله با توجه به اینکه الگوریتم اطلاعات ان کی مانن فض ای جس توجو
و تعریف جوا ش نی برای مسئله اصلی دارد میتوان با ایجاد جوا های تصادفی در مسیر ی افتن جوا ه ای بهت ر
حرکت کن و در فضای جستوجو تا ح امکان بهخوبی پیشروی نمای .
چون  ICAی

روش تکاملی است پس در ابت ا بای بهوسیله تع ادی کشور (جمعیت اولیه) شروع ب ه ک ار کن .

بنابراین  Pجمعیت اولیه تصادفی برای مسئله ایجاد میشود و مقادیر تابع ه ف 𝑖𝑓 ب ه ازای ه ر کش ور i= 1, 2, …, P

برای مسئله  TSPبه دست میآی (رفیعی و همکاران )22 :1329طبق حالت طبیعی ک ه وج ود دارد بای کش ورهای
مستعمره از لثا فرهنگی و اجتماعی به سمت کشورهای استعمارگر با استفاده از تابع جذ حرک ت کنن  .بن ابراین
در این الگوریتم از روش نزدی ترین همسایه تص ادفی ب رای ت ابع ج ذ اس تفاده میش ود (.)Pellegrini, 2005: 5
بهطور مث ال اگ ر در ای ن روش ]  [1 3 9 2 2نش اندهن ه کش ورهای مس تعمره و ] [ 3 2 1 2 9نش اندهن ه کش ور
استعمارگر برای مسئله  TSPبا  9گره باش آنگاه الگوریتم از اولین گره کشور مستعمره که  1است شروع ب ه حرک ت
میکن  .ستس  i=1در نظر گرفته میشود و همس ایههای ملاق ات نش ه  1در دو کش ور ب ا گرهه ای  2 3و  2را در
مجموعه  sقرار میده  .حال اگر 𝐽𝐼𝐶 نشاندهن ه فاصله بین دو گروه  iو  jباش آنگاه گرههای متعل ق ب ه  sب هاحتمال
𝑗𝑉 در رابطه ( )1جای میگیرن .
رابطه ()1

𝑗𝑖𝐶1/
𝑗𝑖𝐶∑𝑗∈𝑆(1/

= 𝑗𝑉

شکل  -0حرکت بهبود دهنده دونقطهای

لازم به ذکر است استفاده از این روش سبب میگردد که علاوه ب ر اینک ه کیفی ت مق ادیر ت ابع ه ف کش ورهای
مستعمره طبق این روال افزایش یاب تنوع کشورهای مستعمره به علت ساختار تصادفی تابع جذ حفظ شود.
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همانطور که در شکل ( )2نشان داده ش ه است الگوریتم توسعه داده ش ه همانن س ایر روشه ای بهینهس ازی
تکاملی با تع ادی جمعیت اولیه شروع میشود همانطور که در شکل ( )2نش ان داده ش ه اس ت الگ وریتم توس عه
داده ش ه همانن سایر روشهای بهینهسازی تکاملی با تع ادی جمعیت اولیه شروع میشود.
جمعآوری زبالههای شهری

سابقه سیستمهای م رن م یریت مواد زال جام شهری در کشورهای صنعتی مانن آمریک ا و انگلس تان ب ه اواخ ر
دهه  1230و اوایل دهه  1220و در مجامع علمی و روشنفکری س ابقه موض وع بهص ورت مکت و ب ه اواس ط ده ه
 1210بر میگردد .اگرچه در آن روزها سیستم م یریت مواد زال جام شهری بسیار س اده ب وده ول ی پای ه و اس اس
علمی داشت .در آن روزها بازیافت و پردازش مطرح نبود .انرژی و م واد اولی ه نی ز بهان ازه ک افی در دس ترس ب ود.
بنابراین دو ضرورت عم ه یعنی تولی مواد و انرژی و افزایش کارایی سیستم که ام روز بس یار م ورد توج ه اس ت آن
روزها اصولاً مورد توجه نبودن (.)Abdoli, 1988
علاوه بر اینها تنوع در ماشینآلات وجود ن اشت و در بسیاری از موارد برای حمل زباله از گاریهای اسب ک ش
استفاده میش  .بر اساس ضرورت تشکیلات ج ی و خاص این سیستمها به وجود آم و شکل گرف ت .ب رای مث ال
تا زمانی که ماشینآلات خاصی برای جمعآوری مواد زال جام وجود ن اش ت و در ای ن سیس تمها از ماش ینآلات و
ابزار و تجهیزات مت اول در سایر قسمتهای شهری استفاده میش به ایج اد واح های خ اص تعمی ر و نگه اری
راهان ازی و م یریت تجهیزات نیازی نبود (.)Abdoli, 2006
امروزه بخشهای پشتیبانی کنن ه این سیس تمه ا ش امل :ام ور م الی راهان ازی م یریت وس ایل و تجهی زات
پرسنلی گزارش دهی و فهرستنویسی مثاس به قیم ت و بودج ه اداره قرارداده ا نظ ام و خط وط راهنم ا رواب ط
عمومی و تجهیز نیروی انسانی و آموزش جز ج اییناپذیر عناصر موظفان و نق ش کلی ی در رس ی ن ب ه اه اف
سیستمهای م یریت مواد زال جام شهری دارن (.)Rhyner, 1995
روشهای مرسوم م یریت پسمان در ک ل دنی ا را میت وان ب ه ش رح زی ر تقس یمبن ی نم ودForbes, 2001; ( :

.)Ghasemi, 2007
 -1تولی کمتوست از پسمان تر که روشهای مختلفی وجود دارد که برخی از آنها عبارتن از:
الف) تولی کمتوست به روش هوازی
) غیر هوازی
روشهای هوازی به طرق مختلف ازجمله  -1بیومکانیکال (پشه گذاری و هوادهی از طریق لول ههای خ اص) -2
هوادهی استفاده از دستگاه وین وز یا همزن  -3هوادهی و استفاده از دستگاه لودر بهص ورت س نتی پس مان ت ر تولی
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ش ه در خانه عبارتن از پوست میوهجات سبزیجات تفاله چای پس مان غ ذایی و  ...ک ه میت وان ب ا اعم ال برخ ی
فعالیتها کود تولی نمود تا در بخش کشاورزی از آن استفاده شود.
 -2تولی برق حاصل از زبالهسوزی که به دو روش
الف) مستقیم (زباله مستقیماً سوخته و انرژی تولی میکن )
) روش پلاسما که از طریق اشعه یا پرتونگاری انرژی پسمان ها گرفته میشود.
البته زبالهسوزی در کشورهایی که زمین کمتری دارن مناسب است مثل کش ورهای اروپ ایی و آلم ان و ات ریش و
سویس و  ...که برای کشورهایی مثل کشور ایران توصیه نمیگ ردد و ب ه دلی ل گ ران ب ودن تجهی زات و نگ هداری و
تعمیرات آن توجیه ن ارد.
 -3بازیافت مواد (پردازش یا ریسایکل) مواد قابل برگشت را طی پروسهای در کارگاهها و کارخان هها مج داً م واد
برگشتپذیر را استفاده مینماین که م یریت خاص لازم است.
 -2دفن به اشتی که مطالعات دقیق زمینشناسی لازم دارد و نیاز ب ه زیرس ازی خ اص جه ت جل وگیری از نف وذ
شیرابه و ترانشه بن ی اصولی برای استثصال گاز بای صورت پذیری ت ا ش یرابه تولی ی ب ه نث و مقتض ی م یریت
گردد.

شکل  -1مراحل مختلف مربوط به جمعآوری ،حمل و تبدیل زبالههای شهری (نگارندگان)0911 ،
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 -1روش تحقیق

این پژوهش توصیفی -تثلیلی و مبتنی بر مطالعات می انی و کتابخان های اس ت .ب ین ش رح ک ه ابت ا اق ام ب ه
استخراج مختصات جغرافیایی مراکز مثلات مختلف ش هر زاب ل و ثب ت تع اد ش ریانهای ورودی و خروج ی ای ن
مثلات در درون مثیط نرمافزار  MATLABمیکنیم .در ادامه با استفاده از الگوریتم رقاب ت اس تعماری در زمین ه ح ل
مسئله فروشن ه دورهگرد اق ام به پردازش اطلاعات ورودی و دریافت مسیرهای پیشنهادی از سوی نرماف زار مینم اییم.
درنهایت نیز اق ام به پیادهسازی مسیرهای پیش نهادی الگ وریتم در قال ب نرماف زار  Arc GISو نقش ه ش هر ب همنظور
نمایش ملموستر مسیرهای پیشنهادی میکنیم( .لازم به ذک ر اس ت ک ه ب همنظور برنامهنویس ی و پ ردازش یافت ههای
تثقیق از کامتیوتری با مشخصات زیر استفاده ش .Graphic 2 Ram 4 Cor I 7
 -0-1معرفی منطقه موردمطالعه

شهر زابل مرکز شهرستان زابل در مرکز منطقه سیستان قرار گرفته است .وسعت ش هر زاب ل براب ر ب ا  2022هکت ار
است که  ./13درص از وسعت شهرستان را در بر میگیرد .زابل در فاصله زمینی  212کیلومتر از زاه ان مرک ز اس تان
سیستان و بلوچستان قرار دارد (مهن سین مشاور طاش .)1329

شکل  -9موقعیت منطقه موردمطالعه
منبعGoogle map :
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جدول  -0مساحت و جمعیت نواحی شهر زابل (محاسبات نگارنده برای سال  0911بر مبنای سرشماری )0911
ناحیه

مساحت (مترمربع)

جمعیت

ناحیه 1

2320331

22291

ناحیه 2

9222321

21122

ناحیه 3

3212223

20220

ناحیه 2

2221992

2221

ناحیه 9

2202219

22109

زابل

2222222

129222

نواحی پنجگانه نیز در مجموع مثلات مختلفی را شامل میشون که بزرگترین آنها مثلههای واق ع در ن واحی 2
و  3زابل میباش که روی هم مساحتی برابر با  2902022مترمربع را به خود اختصاص دادهان .

شکل  -0موقعیت نواحی  1گانه شهر زابل
 -9نتایج و بحث
 -0 -9جمعآوری بهینه زبالههای شهر زابل به روش TSP

بهمنظور پیادهسازی الگوریتم رقابت استعماری در زمینه بهینهسازی زمان جمعآوری زبالههای مثل ات ش هر زاب ل
نخستین گام استخراج مختصات جغرافیایی مرکز هرک ام از مثلات مختلف نواحی  9گانه شهر زابل و تعی ین یاله ای
پیون دهن ه این مثلات است تا ماشینهای جمعآوری زبالههای شهری با توجه به شبکهبن ی خیابانه ای ش هر زاب ل
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و لزوم توجه به تقاطعها در زمینه تغییر مسیر اق ام به انتخا بهترین مسیر نموده و در کوتاهترین زمان ممک ن عملی ات
را به اتمام برسانن .
لازم به ذکر است که مهمترین شروط تعریفش ه برای پیادهسازی الگوریتم تثقی ق ل زوم جل وگیری از تک رار در
بستر شبکهبن ی شهری و درنهایت بازگشت به نقطه اولیه است .یعنی ماش ینهای جم عآوری زبال ه ب ا در نظرگی ری
عنصر بهینگی از هر مسیر بای ی بار عبور کرده و درنهایت به مب أ حرکت خود بازگردن .
شکل زیر شبکهای از گرهها (مرکز مثلات) و یالهای مرتبط کنن ه آنها را نشان میده .

شکل  -1موقعیت گرههای مرتبط کننده یالها

شکل  2شبکهبن ی تقاطعهای مربوط به خیابانهای اصلی و فرعی دسترس ی ب ه مثل ات مختل ف ش هر زاب ل را
تثت عنوان گره و یال نشان میده  .لازم ب ه ذک ر اس ت ک ه ب ا توج ه ب ه اینک ه عملی ات مرب وط ب ه جم عآوری
پسمان های جام شهر زابل از ی

مب أ واح شروع ش ه و پس از طی مسیر به مب أ حرک ت ب از میگ ردد؛ ازای نرو

نقشه راه حرکت وسایل نقلیه جمعآوری و حمل زباله بهصورت واح انجام میشود.
با توجه به اینکه در فراین حرکت بر روی شبکه راههای درونشهری امک ان انتخ ا مس یرهای دوگان ه و حت ی
چن گانه وجود دارد؛ ازاینرو انتخا کوتاهترین مسیر (با حفظ شرایط  1بار عبور از ه ر مس یر) اولوی ت اساس ی دارد
زیرا هزینههای حاصل از انتخ ا مس یر اش تباه ش ای در ی

مأموری ت کوت اه و مقطع ی قابلملاحظ ه و چش مگیر

بهحسا نیاد ولی مسلماً در حرکتها و مأموریتهای م اوم و بلن م ت که بازه انتخا مسیرها ب ه ش کل تص اع ی
افزایش مییاب در صورت ع م بهکارگیری سازوکارهای علمی و مطمئن هزینههای ناشی از این خطاه ای انس انی در
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مقیاس کلان افزایش چشمگیری مییاب که بهنوبه خود میتوان بودج ه هنگفت ی را از درام های ش هرداری زاب ل ب ه
خود اختصاص ده ازاینرو الگوریتم مورداستفاده در این تثقیق به این اولویت مهم پاسخ میده .
بهمنظور حل مسئله جمعآوری بهینه زبالههای شهری از طریق الگوریتم رقابت اس تعماری و ب ا تأکی ب ر ش روط
مطرح ش ه در تثقیق مانن نقاط مب أ و مقص و گرافهای م رتبط کنن ه آنه ا از نرماف زار برنامهنویس ی MATLAB

استفاده ش که نمونهای از ک های مربوطه در ج ول زیر اراله ش ه است.
جدول  -1نمونه کدهای تعریف شده بهمنظور مسیریابی بهینه با الگوریتم رقابت استعماری
معنی

توضیح

کد

ورود دادههای مثلات  12گانه

-

;) (data=InsertData

تع اد متغیرها ( مثلات  12گانه)

% Number of
Variables
% Distance Matrix

;Dis=data.Dis

ح پایین متغیرها

% min of variables

lb

ح بالای متغیرها

% max of variables

ub

تع اد کشور

Population size

ncountries

تع اد امتراتوری

Number of imp

nimp

تع اد تکرار ()20

Max num iteration

maxiter

Assimilation cofficient

beta

استخراج ماتریس فاصلهها

ضریب جذ

;nvar=data.N

در ادامه فراین تثقیق مسئله مسیریابی حرک ت گ روهه ای جم عآوری زبال هه ای ش هری ب ر روی ش بکهبن ی
خیابانهای شهر زابل و با ه ف ی بار عبور کردن از هرک ام از مثلات مختل ف ای ن ش هر ب ا تعری ف  20تک رار در
مثیط نرمافزار اجرا ش و متلب در تکرار  19به بهینگی رسی .

شکل  -6نمودار مربوط به بهینگی با تعداد  11تکرار
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شکل  -7مسیر پیشنهادی الگوریتم بهمنظور حرکت بر روی شبکهبندی راههای درونشهری زابل

نتایج مربوط به خروجی حاصل از اجرای برنامهنویسی انجام ش ه ب ر روی ش بکهبن ی خیابانه ای درونش هری
زابل و با رعایت مختصات جغرافیایی مثلات و تقاطعهای مربوطه حاکی از آن است که الگ وریتم در تک رار  19و ب ا
طی زمانی برابر با  2111ثانیه و با ضریب اطمینان  % 11به بهینهترین حالت ممکن دست یافت.
شکل  2مسیرهای حرکتی بهینه خودروهای حمل زباله را نشان میده که از نقطه فرضی ش ماره  19ش روع ش ه
و پس از طی کردن  32مثله درنهایت به مثله  11ختم میشود.

شکل  -8نقاط مقصد خودروهای حمل زباله با مبدأ نقطه 01
 -0نتیجهگیری

در این مقاله از الگوریتم رقابت استعماری بهمنظور بهینهسازی مسیرهای حرکت ی ماش ینهای حم ل زبال ه اس تفاده
ش تا با کمینهسازی زمان جمعآوری پسمان های شهر زابل و هزینههای حاصل از ای ن ن وع خ مات ش هری س طح
کیفیت اراله خ مات و درنهایت رضایتمن ی شهرون ان به بیشینهترین ح ممکن برس  .یک ی از پارامتره ای مه م در
این تثقیق ضرورت ع م تکرار حرکت بر روی شبکهبن ی شهری بود؛ بهعبارتدیگر ماشینهای حم ل زبال ه بایس تی
فقط ی

بار از هرک ام از خیابانهای اصلی و فرعی مثل ات عب ور ک رده و درنهای ت پ س از ط ی هم ه خیابانه ای

درونشهری به مب أ حرکت خود باز میگشتن .
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شمارۀ سی و هفتم

در این پژوهش موضوع موردبررسی مثلات  20گانه شهر زابل و تقاطعهای مربوط به آنه ا (گ ره) و مس یرهای
مرتبط کنن ه مربوط به این گرهها (یال) بود .در برنامهنویسیهای انجام ش ه قالب بر  20تقاطع بهعنوان نق اط ه ف ب ه
نرمافزار معرفی ش  .خروجی نرمافزار حاکی از آن بود که الگوریتم در تکرار  19و با طی زمانی برابر با  2111ثانی ه و ب ا
ضریب اطمینان  % 11به بهینهترین حالت ممکن دست یافت و ترتیب مربوط به بهینهترین تقاطعها را نشان داد.
لازم به ذکر است که در الگوریتم طراحیش ه  ICAتبادل مسیر علاوه ب ر ارتب اط دادن مثل ه مرک زی ب ا مثل ات
بزرگ و کوچ

تابعه مابین ت ت

شهرها و روستاهای دیگ ر نی ز میتوان ص ورت بگی رد .ب هعبارتدیگر تعی ین

مرکزیت وابستگی مستقیمی به نوع برنامهنویسی و تعریف نقاط مب أ و مقص دارد و هر شهر یا روس تایی میتوان در
وضعیت خاصی مرکزیت را به خود اختصاص ده  .این ویژگی موجب میشود که در مواقع بثرانی ازجمله جن گ و
بلایای طبیعی و تخریب شهر مرکزی نیز بهراحتی و با تعریف دوباره الگوریتم نقاط مرکزی ج ی ی را با س رعت ه ر
چه بیشتر انتخا و جایگزین کنیم .بهعبارتدیگر م ل ارالهش ه در این مقاله عل اوه ب ر مس ئله موردبررس ی میتوان
بهمنظور مسیریابی بهینه توزیع کالاهای اساسی به هنگام وقوع بثرانهای طبیعی و انسانی مس ئله ترافی

و غی ره نی ز

مورداستفاده قرار گیرد.
در پایان بای اضافه کرد که مخاطرات مثیطی (طبیعی و انسانی) شهر زابل بهواس طه رعای ت مس الل پس مان های
شهری بهواسطه استفاده از بهینهسازی زمان جمعآوری پسمان ها کاهش مییاب زیرا تسخیر یا از دس ت ن ادن رون
زمان در کاهش مخاطرات مثیطی مؤثر هست بهویژه اینکه شهر زابل با مث ودیتهای زم انی – مک انی از مب أ ت ا
مقص پسمان ها موجه است بنابراین موش کافی و پ ژوهش عمی ق ب ا تکی ه ب ر الگ وریتم رقاب ت اس تعماری و GIS

راهبردهای دقیقتر و سریعتری پیش روی برنامهریزی شهری مثیطی و متص یان امور شهر زابل قرار میده .
 -1پیشنهادها

نتایج حاصل از اجرای الگوریتم ف را ابتک اری رقاب ت اس تعماری نش ان داد ک ه ای ن الگ وریتم دارای قابلیته ای
شایستهای در زمینه مسئلۀ شهری و در رأس آن خ مات شهری دارد .ازاینرو س رمایهگذاری در ای ن زمین ه م یتوان
باعث بهبود عملکرد فعالیتهای شهری ش ه و درنهایت سطح رضایتمن ی شهرون ان را ارتقا ده .
فراین مربوط به اجرای الگوریتم نشان داد که فاکتورهای مختلفی در زمینه عملک رد بهین ه آن مؤثرن ک ه ازجمل ه
آنها میتوان به موقعیت مرکز مثلات تقاطعهای مرتبط کنن ه مثلات مسیرهای چن گانه ارتب اطی ب ین مثل ات و ...
اشاره کرد .ازاینرو با افزایش فاکتورهای دخیل در فراین اجرای م ل خروج ی م ل بهب ود پی ا م یکن  .درنتیج ه
پیشنهاد میشود که با ارتقا بان

داده مربوط به شهرهای موردبررسی و ترکیب این الگوریتم با م لهای دیگ ر م ؤثر در

این زمینه مانن چرخ رولت ( )Rolete wileبه نتایج واقعبینانهتری نسبت ب ه انتظ ارات و ح ل مس الل ش هری دس ت
یافت.

سال دهم

بهینه سازی زمان جمع آوری پسمان های شهر زابل در ....
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در پایان پیشنهاد میشود که با توجه بهدقت بالای زمانی و مکانی الگوریتم پیشنهادی و حض ور ب هموقع گروهه ای
حمل زباله در مثلههای ه ف سطل زبالههای موجود در س طح پهن ههای مس کونی حذفش ه و س اکنان مثل ات
رأس ساعت معینش ه زبالههای خود را تثویل گروههای خ ماتی دهن زیرا انباشت و تلنبار حج یم زبال هها در ای ن
سطلهای زباله و برای م تزمان طولانی باعث سرازیر ش ن شیرابه و الثاق آن به آ ه ای ج اری و ب وی ن امطلو
در سطح مثلات ش ه و طبیعتاً در ادامه مخاطرات و آسیبهای زیستمثیطی را در پی دارد.
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