مکانیابی تسهیالت انتقال پسماند با مالحظات زیستمحیطی و اجتماعی،
مطالعه موردی :شهر تهران
آرمین جبارزاده ،1فرزانه دربانیان ،*2هانیه ظهورفاضلی ،3کامران

سرمدی4

دانشگاه علم و صنعت ایران
تاریخ دریافت مقاله1333/11/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1333/11/22 :

چکیده
از مسائل مهم در مدیریت پسماند ،کمینهسازی هزینه خدمات و اثرات سوء بر محیطزیست و اجتماع است .در این راستا ،مکانیابی
ایستگاههای انتقال و مراکز دفن پسماند از اهمیت ویژهای برخوردار است .مطالعه حاضر بهمنزله پژوهش کاربردی با استفاده از رویکرد تحلیل
سلسله مراتبی در تصمیمگیری چندمعیاره و با در نظر گرفتن معیارهای زیستمحیطی و اجتماعی در چهار سطح منفعت ،فرصت ،هزینه و
ریسک برای مکانهای پیشنهادی و بهرهگیری از نتایج آن در مدلسازی چندهدفه به ارائه چارچوب نوینی در شناسایی مکان بهینه دفن و
ایستگاههای انتقال پسماند پرداخته است .مدل پیشنهادی ،دو هدف کمینه کردن هزینههای حملونقل و بیشینه کردن امتیاز زیستمحیطی
و اجتماعی مکانهای پیشنهادی منتخب را پیگیری کرده و با روش وزندهی قابل حل است .این فرآیند در شهر تهران برای شناسایی
مکانهای بهینه مرکز دفن و ایستگاه انتقال پسماند جدید ،اجرا و با توجه به موقعیت مکانهای پیشنهادی ،منطقه قلعهنو جهت مرکز دفن و
منطقه مهرآباد جهت ایستگاه انتقال انتخاب شدهاند که کارایی جمعآوری پسماند را بیشتر و هزینه حملونقل و مسائل زیستمحیطی و
اجتماعی را کمتر نموده است.

واژههای کلیدی :پسماند ،مالحظات زیستمحیطی -اجتماعی ،ایستگاه انتقال ،تصمیمگیری چندمعیاره ،مدل چندهدفه.

مقدمه4321

فرآیند جمعآوری پسماند از منازل ابتدا به تسهیالت انتقال

یکی از مسائل مهم زیستمحیطی که شهرهای بزرگ با

(هاب) فرستاده شده و سپس از این نقاط به مراکز دفن

آن مواجه هستند ،مدیریت انواع پسماند است که عدم

منتقل میشوند .تسهیالت هاب ،محل تخلیه و بارگیری

مدیریت صحیح آن ،میتواند موجب آلودگی منابع آبی

پسماند از خودروهای جمعآوری به خودروهای سنگینتر

سطحی و زیرزمینی ،خاک و هوا در سطح گستردهای گردد .در

بهمنظور حمل به مرکز دفن میباشند ] 2و .[1

-1

ایستگاههای انتقال پسماند ،باعث افزایش راندمان فرآیند
 -1استتادیار دانشتتکده مهندستتی صتتنایع ،دانشتتگاه علتتم و صتتنعت ایتتران،
پستالکترونیکیarminj@iust.ac.ir:
 -*2دانشجوی کارشناستی ارشتد مهندستی لجستتیک و زنجیتره تت مین؛
دانشتتگاه علتتم و صتتنعت ایتتران ،نویستتنده پاستتخگو ،پستتتالکترونیکتتی:
 ،f.darbaniyan@gmail.comنشتتانی :تهتتران ،خیابتتان رستتالت ،خیابتتان
فرجام ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،کد پستی 1113116161
 -6دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی لجستیک و زنجیره ت مین ،دانشگاه
علم و صنعت ایران ،پستالکترونیکیzohourfazeli@ind.iust.ac.ir :
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی لجستیک و زنجیره ت مین ،دانشگاه
علم و صنعت ایران ،پستالکترونیکیkamran.uut@gmail.com :

جمعآوری و کاهش همه جانبه هزینههای حملونقل ،مصرف
انرژی ،ترافیک کامیونها و آلودگی هوا میگردند .مکانیابی
تسهیالت انتقال و دفن پسماند با معیارهای مناسب بهدلیل
اثرگذاری بر چرخه طبیعی و زندگی انسانی از ضروریات
طرحهای توسعه شهری است].[6
بهطور معمول برای مکانیابی ایستگاههای انتقال سعی در
کمینهسازی فاصله آنها از نقاط شهری و مکانهای دفن
میشود .این در حالی است که موارد بسیاری ازجمله وضعیت
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گسلها ،منابع آب زیرزمینی و سطحی ،محدودیتهای نظامی،

مراکز دفن حمل میگردند .مکانیابی غیراصولی محل فعلی

شهرسازی و قانونی ،فاصله تا تسهیالت دفن و نقاط شهری

برخی ایستگاههای انتقال ،موجب آلودگی شدید آب و خاک،

تولیدکننده پسماند و غیره باید در نظر گرفته شوند تا نقاط

تخریب چشماندازها و مقاومتهای اجتماعی شده است .بدون

انتخاب شده کمترین مخاطرات زیستمحیطی و اجتماعی را

شک با گذشت زمان و افزایش جمعیت ،جوامع بهمنظور

در آینده داشته باشند ].[3

پاسخگویی نیازها به سمت احداث مراکز دفن و تسهیالت

در مقاله حاضر بهمنظور مکانیابی مراکز دفن و تسهیالت
انتقال پسماند ،عالوه بر عامل هزینه ،مالحظات زیستمحیطی و

در این پژوهش هر یک از مناطق  22گانه شهر تهران

اجتماعی نیز در مدلسازی ریاضی در نظر گرفته شده است.

بهعنوان یک نقطه جمعآوری پسماند در نظر گرفته شده

بدین منظور با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره

است .همچنین برای مکانیابی تسهیالت انتقال و دفن،

به هر ایستگاه انتقال ،وزنی بر اساس میزان توجه به معیارهای

مناطقی با استانداردهای الزم بهعنوان نقاط بالقوه معرفی

زیستمحیطی و اجتماعی در سطوح چهارگانه منفعت ،فرصت،

شدهاند .بدین منظور ،سه منطقه خزانه ،جوادیه و مهرآباد

هزینه و ریسک داده شده و در نتیجه مسئله فوق به بهینهسازی

بهعنوان نقاط بالقوه برای تسهیالت انتقال و دو منطقه اندیشه

چند هدفه تبدیل شده است .در این مسئله هدف اول

و قلعهنو نقاط بالقوه برای مراکز دفن توسط کارشناسان و

کمینهسازی هزینههای حملونقل برای انتقال پسماندها به

خبرگان این حوزه معرفی شدهاند .سپس ،به هر یک از نقاط

تسهیالت انتقال و مراکز دفن است و هدف دوم به بیشینهسازی

وزنی بر اساس معیارهای زیستمحیطی -اجتماعی داده شده

مجموع وزنهای حاصله بر اساس معیارهای زیستمحیطی و

و مکانهای بهینه تسهیالت انتقال و دفن از بین نقاط بالقوه

اجتماعی برای تسهیالت انتقال انتخاب شده از بین نقاط بالقوه

موجود با هدف کاهش هزینه و آسیبهای زیستمحیطی-

پرداخته است .در مکانیابی ایستگاههای انتقال ،عدم قطعیت در

اجتماعی انتخاب شده است .مکانیابی تسهیالت مرتبط با

پارامترهای مسئله ،از قبیل میزان تولید پسماند در فصول

پسماند تاکنون بیشتر به کمک محیط سیستم اطالعات

مختلف سال بسیار محتمل است .در مسائل بهینهسازی

جغرافیایی و ترکیب آن با روشهای تصمیمگیری مختلف

احتمالی ،احتمال رخداد هر سناریو قابل اندازهگیری است .بر

انجام شده است و مشخصهای که پژوهش حاضر را از بقیه

این اساس در این مقاله دو سناریو قابل طرح است .در سناریو

متمایز میسازد ،مدلسازی ریاضی مسئله با توجه به

اول میزان پسماند تولیدی که باید از نقاط شهری جمعآوری و

مالحظات زیستمحیطی و اجتماعی در کنار بعد اقتصادی در

منتقل شود ،متوسط است و دارای میانگین یکسان در بیشتر

مکانیابی تسهیالت انتقال پسماند است.

روزهای سال میباشد ،در حالی که در سناریو دوم شرایط
ویژهای در نظر گرفته میشود که در آن میزان پسماند تولیدی

 -1-1مرور ادبیات

به دالیلی همچون قرار گرفتن در روزهای خاصی از سال مانند

نقاط هاب تسهیالت ویژهای هستند که در بسیاری از

اعیاد بیشتر است .در نظر گرفتن عدم قطعیت ،مسئله را به

سیستمهای توزیع بهعنوان نقاط تعویض ،انتقال و طبقهبندی

شرایط واقعی نزدیکتر میکند .میتوان مشاهده نمود که هزینه

به کار رفته است  .در بررسی ادبیات و مقاالت منتشر شده این

مسئله با استفاده از مدل پیشنهادی به ازای رخداد سناریوها

موضوع میتوان کاربردهای متفاوتی را برای این نقاط مشاهده

کمتر از پیکرهبندی اولیه است ].[11

کرد .از پرکاربردترین حوزههای مطالعه مربوط به هاب میتوان

جهت بررسی کاربرد واقعی این پژوهش ،شهر تهران در

به فرودگاه و شرکتهای هوایی اشاره کرد .برای مثال آلدر 1و

نظر گرفته شده است که در آن سرانه تولید پسماندهای

همکاران در سال  21 ،2772فرودگاه در خاورمیانه را برای

خانگی و شهری به بیش از  0777تن میرسد .پسماندهای

سیستمهای تحویل بار مورد مطالعه قرار دادند] .[9همچنین،

جمعآوری گردیده از مناطق  22گانه شهری به تسهیالت

یانگ 2در سال  2779ترافیکمسافرهای هوایی در تایوان و

انتقال منتقل و پس از ثبت اطالعات مربوط به نوع بار،

1 - Alder
2 - Yung

پیمانکار ،تاریخ و زمان در خودروهای سنگینتر بارگیری و به
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انتقال جدید سوق پیدا میکنند.

چین را مورد مطالعه قرار داد .سایر پژوهشگران مانند

کوستا1

تجاری ،عملیاتی و وظیفهای و فاکتورهای بیرونی انجام داده

مکانیابی تسهیالت انتقال پسماند با مالحظات زیستمحیطی و اجتماعی ،مطالعه موردی :شهر تهران

و همکاران در سال  ،2779لین 2در سال  ،2717کریمی و

است] 22و .[27

همکاران در سال  2717و غیره ،هر یک به مسائل مختلفی مانند

تاکنون فقط دو مقاله در زمینه مکانیابی سبز نقاط هاب

هابهای فرودگاهها وحملونقل هوایی پرداختهاند]  12 ،0و .[13

ارائه شده است .در این دو مقاله که هر دو در سال 2713

از دیگر موارد کاربرد هابها که در ادبیات به آنها اشاره شده

توسط آقای محمدی و همکاران انجام گرفتهاند ،سعی شده

است میتوان به خدمات اورژانسی ،تحویل پستی و

است عالوه بر هدف کمینه کردن هزینههای حملونقل،

سیستمهای تحویل سریع ،لجستیک و مدیریت زنجیره ت مین،

کاهش میزان نشر گازهای گلخانهای توسط وسایل نقلیه و

خدمات ارتباطی و شبکههای تحویل پیام و سیستمهای

همچنین میزان آلودگی صوتی حاصل از این وسایل در هابها

حملونقل جادهای ،ریلی و چندگانه اشاره کرد ] 1و .[2

نیز به مسئله اضافه شود ] 22و  .[23در این مقاالت تنها

از کاربردهای دیگر نقاط هاب میتوان به ایستگاههای

عامل تولید آلودگی زیستمحیطی در هابها ،گازهای

انتقال پسماند اشاره کرد .ایزلت 6در سال  2770تالش کرده

گلخانهای در نظر گرفته شده است .در مقاله پیشرو ،از آنجا

است که به مکانیابی مراکز دفن پسماند و ایستگاههای انتقال

که بهطور خاص به انتقال و دفن پسماند پرداخته شده،

با هدف کمینهکردن هزینههای حمل بپردازد .در مقاله فوق،

مسائلی از قبیل محافظت از تنوع زیستی ،آمایش زمین،

فقط به کمینه کردن هزینه پرداخته شدهاست ،درحالیکه با

کاهش آلودگی (صوتی ،دیداری ،شنیداری) ،سالمت افراد

توجه به ماهیت مسئله جمعآوری ،انتقال و دفن پسماند که

منطقه ،مقاومتهای اجتماعی و همچنین آالیندههای حاصل

آلودگیهای زیستمحیطی و مقاومتهای اجتماعی جدی را

از پسماند و غیره بهعنوان فاکتورهای زیستمحیطی-اجتماعی

در پی دارد ،در نظر گرفتن مسائل زیستمحیطی و اجتماعی

در مدلسازی مسئله لحاظ شده است.

مربوط در این مسائل ضروری به نظر میرسد ]  21و .[10
در ادبیات چند مقاله ،مانند کوربت 3و

کلیندورفر2

 -2روش تحقیق

( ،)2771کلیندورفر و همکاران در سال  2772بر مدیریت

انتخاب مکان بهینه تسهیالت انتقال و دفن یکی از

عملیات پایدار ،اسریواستاوا )2770( 1و سارکیست 0و همکاران

مهمترین پیامدهای بخشهای مدیریت پسماند است که

( )2711بر مدیریت زنجیره ت مین سبز ،اسبیحی 1و ایگلس

نیازمند تصمیمگیری با چندین معیار است .روش کار بدین

( )2717بر بهینهسازی ترکیبی و لجستیک سبز و در

صورت است که بهمنظور تعیین مکان بهینه ،گزینهها شامل

سالهای اخیر دکر 9و همکاران ( )2712مروری در طراحی

نقاط بالقوه با معیارهای زیستمحیطی و اجتماعی ارزیابی

شبکه لجستیک سبز انجام شده که جامعتر ،به روزتر و با

میشوند و امتیازی کسب میکنند که از آن در مدلسازی

جزئیات بیشتر به شبکه حملونقل پرداخته است .با توجه به

مسئله استفاده میشود .در واقع ،هدف این است که با انتخاب

(،)1991

تعداد مشخصی از تسهیالت انتقال از بین نقاط بالقوه که هر

و مکینان ( )2717مطالعاتی را بر فاکتورهای

یک امتیازهای مربوط به خود را گرفتهاند ،بیشترین امتیاز

مربوط به نشر دیاکسیدکربن در حملونقل جادهای با یک

محیطی اجتماعی حاصل شود .سپس مسئله چندهدفه ،با

چارچوب ت وسعه یافته و با پنج نوع فاکتور ،مختصر ،ساختاری،

هدف کاهش هزینههای حملونقل برای انتقال پسماندها به

جنبههای حملونقل
پیسیک12

مکینان17

و

وودبرن11

تسهیالت انتقال و دفن و هدف بیشینه کردن امتیاز

1- Costa
2- Lin
3- Eiselt
4- Corbett
5- Kleindorfer
6- Serivastava
7- Sarkist
8- Sbihi
9- Deker
10- Makinan
11- Woodbern
12- Pisik

زیستمحیطی و اجتماعی تسهیالت منتخب از نقاط بالقوه
مدلسازی شده و نقاط بهینه تعیین میگردند.

44

سال هفدهم – شماره  -84تابستان 4938

 -1-2تصمیمگیری چندمعیاره جهت تعیین امتیاز

مختلفی در مناطق شهری وجود داشته باشند ،بهطوری که

زیستمحیطی و اجتماعی مراکز

پسماندهای جمعآوری شده ابتدا به این ایستگاههای انتقال

امکان مقایسه درست بین گزینهها با انتخاب شاخصهای

(هاب) که برای هرکدام از آنها ظرفیت مشخصی در نظر گرفته

مناسب در ارزیابی هر موضوع به تصمیمگیرندهها داده

شده فرستاده شده و پس از تخلیه و بارگیری از آنجا به مرکز

میشود .زمانی که چندین شاخص برای ارزیابی لحاظ گردد،

دفن اصلی منتقل شوند.

خارج شده و به ابزار تحلیل عملی نیاز خواهد بود.

اما در واقعیت دستیابی به اهداف گوناگون دیگری نیز در کنار

تصمیمگیری با معیارهای چندگانه ،جهت فائق آمدن بر

اهداف اقتصادی حائز اهمیت هستند .در نتیجه مدلسازیهای

مشکالتی که نیاز به تصمیمگیری در برابر حجم زیادی از

چند هدفه رواج یافته است .در مقاله حاضر ،هدف اول به

اطالعات پیچیده دارند ،مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از

کمینهکردن هزینههای انتقال پسماند به محل دفن بهطور

گستردهترین ابزارهای تصمیمگیری چندمعیاره ،فرآیند تحلیل

مستقیم و یا بهطور غیرمستقیم با بهرهگیری از هاب میپردازد و

سلسله مراتبی است [ 20و .]21

هدف دوم مربوط به بیشینهسازی امتیازهای زیستمحیطی و

در این مقاله ،ابتدا گزینهها یعنی نقاط بالقوه معرفی شده

اجتماعی است ،بهطوریکه با رویکرد سلسله مراتبی و معیارهایی

و سپس معیارهای مکانیابی که حاصل پژوهشهای علمی

که در جدول ( )2آمده است ،نقاط بالقوه جهت احداث هاب

گذشته و نظر کارشناسان خبره مربوطه میباشند ،در چهار

امتیازدهی شده و در واقع انتخاب حاصل حتی االمکان مشکالت

دسته اصلی منفعت ،فرصت ،هزینه و ریسک شناسایی شدهاند.

زیستمحیطی و اجتماعی کمتری ایجاد میکند.

سرانجام ،بهترین گزینهها بر اساس روش فرآیند تحلیل
مفروضات

سلسله مراتبی رتبهبندی میشوند و به هر نقطه بالقوه جهت

مفروضات این مسئله به شرح زیر میباشند.

احداث هاب امتیازی تعلق میگیرد .فلوچارت روش پیشنهادی
برای مکانیابی بهینه تسهیالت هاب پسماند با استفاده از

 -1تعداد مراکز دفن و هابهایی که باید مکانیابی شوند،

تصمیمگیری چندمعیاره در شکل ( )1نشان داده شده است.

مشخص است.
 -2درصدی از پسماندهای تولیدی هر مشتری بهطور
مستقیم و درصدی از طریق تسهیالت انتقال به مراکز دفن

 -2-2مدلسازی ریاضی چندهدفه

ارسال میشوند.

در مسئله مورد نظر ،مجموعهای از مشتریان وجود دارند
که هر روزه پسماند تولید میکنند .همانطور که واضح است،

 -6هر ایستگاه انتقال ظرفیت محدودی دارد.

در دنیای واقعی میزان پسماند تولیدی در ایام خاص سال

 -3وزن معیارهای اجتماعی و زیستمحیطی هر ایستگاه انتقال

مانند فصول گرم و سرد و یا ماه آخر سال متفاوت است و در

از قبل توسط کارشناسان محاسبه شده و مشخص است.

نتیجه سناریوهای مختلفی برای تولید پسماند وجود دارد .از

 -2تمام پسماندهای منتقل شده به تسهیالت انتقال به مراکز

اینرو در مدلسازی مسئله ،رویکرد سناریویی در نظر گرفته

دفن فرستاده میشوند.

شدهاست که هر سناریو با احتمال مشخصی که از تجربیات

 -1دو سناریو محتمل مطرح شده که احتمال وقوع هر یک

قابل مشاهده است ،اتفاق میافتد .به این ترتیب ،پسماند

مشخص است .در سناریو ( )1میزان پسماند تولیدی که باید

تولیدی در سناریوهای مختلف از دو طریق به محل دفن

از نقاط شهری جمعآوری و منتقل شود ،متوسط و دارای

پسماند جهت پردازش ،بازیافت و دفن منتقل میشود .در

میانگین یکسان در بیشتر روزهای سال است .در سناریو ()2

روش اول پسماندهای جمعآوری شده از مناطق مختلف شهر

شرایط خاص در نظرگرفته میشود که در آن میزان پسماند

بهطور مستقیم به مراکز دفن ارسال میشوند؛ اما بهدلیل بعد

تولیدی به دالیلی همچون قرار گرفتن در روزهای خاص سال

مسافت و مسائل حملونقل ،منطقی است که ایستگاههای

و اعیاد ویژه ،بیشتر است.
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کار ارزیابی پیچیده میشود و مقایسه از حالت ساده تحلیلی

هدف اصلی اکثر مدلهای ریاضی کمینهکردن هزینهها است،

مرحله 2
تهیه لیست معیارهای زیست محیطی
و اجتماعی با تجزیه و تحلیل

مرحله 1
مشخص کردن مکان های پیشنهادی
به عنوان گزینه ها جهت انتخاب

مرحله 6
امتیازدهی به مکان های پیشنهادی

مرحله 3
استفاده از امتیازهای بدست آمده برای
مکان های پیشنهادی در تابع هدف
دوم

مکانیابی تسهیالت انتقال پسماند با مالحظات زیستمحیطی و اجتماعی ،مطالعه موردی :شهر تهران

BOCR

شکل ( :)1روش پیشنهادی برای مکانیابی بهینه هاب پسماند با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره

مجموعهها
𝑖
𝑗
𝑘
𝑠

مجموعه مشتریان
مجموعه محلهای دفن
مجموعه هابها
مجموعه سناریوها

پارامترها
𝑗𝑖𝑑 :فاصله بین مشتری 𝑖 و محل دفن 𝑗
𝑘𝑖𝑑 :فاصله بین مشتری 𝑖 و هاب 𝑘
𝑗𝑘𝑑 :فاصله بین هاب 𝑘 و محل دفن 𝑗
 : ضریب تخفیف
 : rتعداد محلهای دفن
 : qتعداد ایستگاههای هاب
𝑠𝑖𝑤 :میزان پسماند تولیدی توسط مشتری  iدر سناریو s
 : P Sاحتمال وقوع سناریو s
 : Bظرفیت مراکز انتقال
متغیرهای تصمیم
𝑠𝑗𝑖𝑥 :درصدی از پسماندهای مشتری  iکه در سناریوی  sبهطور مستقیم به محل دفن  jفرستاده میشود.
𝑠
𝑗𝑘𝑖𝑥 :درصدی از پسماندهای مشتری  iکه در سناریوی  sاز طریق ایستگاه  kبه محل دفن  jفرستاده میشود.
𝑗𝑦 :برابر  1اگر محل دفن پسماند در نقطه  jمکانیابی شود.
𝑘𝑍 :برابر  1اگر در محل  kایستگاه انتقال انتخاب شود.
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شرح مدل
برای مسئله شرح داده شده ،مدل ریاضی زیر پیشنهاد داده شده است.
TTC   i  j  s P sw is d ij X ijs

()1

Min

s
 i  k  l  s P sw is (d ik  d kj )X ikj

TW   k v k z k

()2

Max

()6

yj r

j

()3

zk q

k

s
(X ijs   k X ikj
) 1

j

i , s

()2

i , j , s

()1

s
X ijs   k X ikj
yj

i , k , s

()0
k

()1

s
X ikj
zk

s
x ikj
zk B

s

j



P

i , j , k , s

()9





i

j

s

X ijs , X ikjs  0

()17

j

y j  0,1

()11

k

z k  0,1

مدیریتی مبتنی بر اصول مهندسی است .شهر تهران طبق
آخرین تقسیمبندی شهری ،به  22منطقه تقسیم شده است.
اکثر پسماند شهر تهران مربوط به پسماند شهری مناطق با
میانگین  2637761731کیلوگرم است که این میزان نیز بر طبق
فصول سال و ایام خاص مانند قبل از سال نو تغییر مییابد.
جمعآوری پسماند از سطح مناطق معموالً توسط
خودروهای متفاوتی انجام میشود .با اجرا و توسعه عملیات
مکانیزاسیون خدمات شهری در سطح شهر تهران ،پسماندها
در مخازن مخصوص خودروهای مکانیزه جمع شده و پس از
تکمیل ظرفیت به ایستگاه انتقال یا مستقیماً به مرکز دفن
منتقل میگردد.
در شهر تهران تنها مرکز دفن پسماند ،آرادکوه بوده و
تعداد تسهیالت انتقال فعلی  11است که با توجه به گسترش
جمعیت و نیازهای آتی ،پس از بررسیهای مربوطه و با
استفاده از نظر خبرگان سه منطقه خزانه ،جوادیه و مهرآباد
بهعنوان نقاط بالقوه برای تسهیالت انتقال و دو منطقه اندیشه
و قلعهنو نقاط بالقوه دفن پیشنهاد شدهاند .اطالعات حاصله در
مورد میزان پسماند تولیدی مشتریان مناطق  22گانه تهران
بر اساس کیلوگرم در هر روز و در هر سناریو و فاصله آنها تا
نقاط بالقوه برای احداث محل دفن و هاب بر حسب کیلومتر از

محدودیتها و توابع هدفی که در این مدلسازی وجود
دارند به شرح زیر است:
عبارت شماره یک ،تابع هدف اول مسئله است ،این عبارت
مجموع هزینههای ارسال پسماند به ایستگاههای انتقال و مراکز
دفن را کمینه میکند .عبارت شماره  2تابع هدف دوم مسئله
میباشد که تالش بر بیشینه کردن مجموع وزن فاکتورهای
زیستمحیطی دارد .محدودیت شماره ( )6و ( )3مربوط به تعداد
هابها و مراکز دفن است .محدودیت شماره ( )2بیان میکند که
مجموع درصد پسماند ارسالی به محل دفن و هاب برای هر
مشتری در هر سناریو برابر یک است .محدودیت ( )1فقط زمانی
امکان ارسال پسماند به محل دفن  jرا میدهد که محل دفنی
در مکان  jت سیس شده باشد .بهطور مشابه محدودیت شماره
( )0نیز فقط در صورت احداث هاب در مکان  kاجازه ارسال
پسماند به آن را میدهد .محدودیت شماره ( )1محدودیت
ظرفیت تسهیالت انتقال است .سایر محدودیتها مثبت بودن و
یا صفر و یک بودن متغیرها را تضمین میکنند.
 -3-2مطالعه موردی
در حال حاضر شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر،
روزانه بیش از  0777تن پسماند تولیدی دارد که نیازمند تدبیر
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st :

بعد از هم واحد شدن توابع هدف وزندهی انجام شده و
مجموع آنها نوشته میشود .از آنجا که در این مسئله توجه به
مسائل زیستمحیطی و اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار
است ،تابع هدف دوم وزن بیشتری را در محاسبات به خود
اختصاص میدهد (معادله .)16

طریق حمل جادهای در جدول ( )6قابل مشاهده است .بهطور
مشابه ،اطالعات مربوط به نقاط بالقوه برای احداث محل دفن
و هاب در جدول ( )1گردآوری شده است.
 -4-2حل مدل و تحلیل نتایج

مکانیابی تسهیالت انتقال پسماند با مالحظات زیستمحیطی و اجتماعی ،مطالعه موردی :شهر تهران

روش حل وزندهی

) ' Z  (0.7 TW )  (0.3 TTC

()16

همانطور که در بخشهای قبل ذکر شد ،مدل پیش رو
یک مدل چندهدفه است ،درنتیجه برای حل این مسئله
میتوان از روش وزندهی استفاده کرد .برای انجام این کار
باید ابتدا توابع هدف را هم واحد نمود .از آنجا که تابع هدف
دوم بدون واحد است ،میتوان تابع هدف اول را مطابق معادله
( )12بی واحد نمود.
𝐶𝑇𝑇
1500000

()12

نتایج عددی

با توجه به اهداف تحقیق ،ابتدا عوامل و معیارهای مؤثر در
مکانیابی ایستگاههای انتقال از طریق مطالعات کتابخانهای و
نظرات خبرگان شناسایی شدهاند .جدول ( )2دادههای مکانی
جمعآوری شده مناطق مورد مطالعه متناسب با معیارها را نشان
میدهد.

= 𝑇𝑇𝐶 ′

جدول ( :)1اطالعات مربوط به نقاط بالقوه برای احداث هاب
هاب

فاصله تا محل دفن ( 1قلعهنو)

فاصله تا محل دفن ( 2اندیشه)

 -1جوادیه

2181

2786

 -2مهرآباد

6986

6186

 -6خزانه

3682

3681

جدول ( :)2فاکتورهای  BOCRو رتبه هر منطقه
BOCR

منفعت

فرصت

هزینه

Max

معیار

رتبه هاب 1

رتبه هاب 2

رتبه هاب 3

محافظت از تنوع زیستی

7837

7807

7829

دسترسی

7897

7817

7820

کاهش آلودگی ناشی از حملونقل

7837

7817

7817

نزدیکی به مناطق تولید پسماند

7817

7817

7832

دسترسی به نیروی کار

7897

7817

7832

دوری از مناطق مسکونی

7837

7817

7811

دوری از چاههای زیرزمینی

7817

7817

7812

منافع حاصل از بازیافت

7817

7817

7811

مشوقهای دولتی

7897

7817

7822

توسعه

7817

7807

7812

استفاده از منابع

7817

7827

7892

آلودگی (صوتی ،دیداری ،شنیداری و غیره)

7837

7817

7810

اثر بر سالمت افراد منطقه

7827

7807

7817

مشکالت ترافیکی حاصل از احداث هاب

7817

7817

7806
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جدول ( :)2فاکتورهای  BOCRو رتبه هر منطقه

آمایش زمین

7807

7817

7800

اسیدیسازی زمین و آلودگی آب و خاک

7807

7817

7811

گازهای حاصل از پسماند

7817

7807

7816

تصویر عمومی

7817

7817

7801

مقاومت اجتماعی

7817

7897

7812

کاربری اراضی

7817

7807

7811

جمع کل

16.4

16.3

16.3

BOCR

ریسک

جدول ( :)3اطالعات مربوط به هر منطقه
ناحیه

فاصله هر
ناحیه تا هاب 1

فاصله هر
ناحیه تا هاب 2

فاصله هر ناحیه
تا هاب 3

فاصله هر ناحیه
تا محل دفن 1

فاصله هر ناحیه
تا محل دفن 2

مقادیر پسماند
در سناریو 1

مقادیر پسماند
در سناریو 2

1

1182

2189

2382

6682

11

2،111829

3،219803

2

1286

1682

1182

2186

31

6،012890

1،722822

6

27

1989

2181

6782

1380

1،122811

2،291820

3

1982

20

2280

2981

0281

0،130861

11،362819

2

983

181

1682

1181

3089

2،972860

3،136809

1

681

981

080

1981

2181

1،111829

1،119821

0

280

1081

1181

2181

1281

172811

1،219871

1

1681

2682

2282

6789

1186

1،721819

1،136876

9

081

7

1181

1182

6989

127833

237807

17

680

1181

989

1982

3386

221827

132837

11

281

082

286

1180

3080

367891

119820

12

381

1189

281

1183

2080

192821

1،321812

16

181

1381

1089

2283

1389

693822

167817

13

1782

1281

1982

2689

1281

122813

1،613823

12

1181

2382

13

1081

2181

2،161811

6،322810

11

1786

2181

7

1680

1186

336861

079829

10

1

9

381

1182

2086

621807

213802

11

1686

982

1681

1186

3281

111800

1،721816

19

1280

1783

0

181

3181

607892

296830

27

1081

2781

1186

1689

2381

1،291801

2،703813

21

1283

982

1381

2381
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معیار

رتبه هاب 1

رتبه هاب 2

رتبه هاب 3

مکانیابی تسهیالت انتقال پسماند با مالحظات زیستمحیطی و اجتماعی ،مطالعه موردی :شهر تهران

همچنین برای هر یک از نقاط انتقال بالقوه معیارهای
اجتماعی و زیستمحیطی با استفاده از سطوح چهارگانه
منفعت ،فرصت ،هزینه و ریسک تعیین شده و رتبهبندی با
رویکرد سلسله مراتبی صورت گرفته است.
برای حل این مدل چند هدفه از وزندهی توابع هدف
استفاده شده است که اولویت بیشتری را به تابع هدف دوم
یعنی نتایج حاصل از حل مدل ایستگاه شماره ( )2را ایستگاه
انتقال منتخب ،مرکز دفن شماره  1را مراکز دفن منتخب
نشان میدهند و با وجود اینکه هاب  1و  6به مناطق مختلف
شهری و مراکز دفن بالقوه نزدیکتر است ،مدل هاب  2را
بهعنوان ایستگاه انتقال بهینه انتخاب میکند ،زیرا این نقطه
وزن بیشتری برای فاکتورهای زیستمحیطی و اجتماعی دارد.
در نتیجه منطقه مهرآباد بهعنوان هاب بهینه و منطقه قلعهنو
بهعنوان نقطه دفن بهینه انتخاب میشود .پیشنهادات زیر
جهت انجام مطالعات آتی ارائه گردیده است.
مراکز دفن پسماند همانند تسهیالت انتقال ،مسائل
زیستمحیطی ویژه خود را دارند .تولید شیرابه در اثر تجزیه
پسماند بهعنوان یکی از مهمترین مسائل زیستمحیطی در
مراکز دفن مطرح شده است و مهمترین اثر زیستمحیطی آن،
آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی است .از اینرو بررسی
آلودگی آب در اثر مجاورت با محل دفن پسماند از مسائل مهم
زیستمحیطی به شمار میرود .لذا ضروری است تا پیشبینی
انتقال و حرکت آالیندهها در محل دفن به الیههای زیرین در
تصمیمگیریهای مربوط لحاظ شود.
تولید پسماند بدون بازیافت مواد و انرژی موجب از دست
دادن منابع طبیعی میشود و استحصال انرژی عالوه بر ت مین
انرژی ،مشکالت محیطی ناشی از تولید پسماند را کاهش میدهد.
لذا مطالعه میزان انرژی تولیدی از سوزاندن پسماندهای شهری،
تحلیل تولید انرژی از شیرابه محل دفن و میزان انرژی تولیدی در
سناریوهای مختلف با توجه به میزان پسماندهای بازیافتی و
سوزانده شده باید مورد بررسی قرار گیرد.

کدنویسی مدل فوق در نرمافزار  GAMSصورت گرفته
است .پس از حل مدل ،از بین نقاط دفن بالقوه نقطه شماره 1
(قلعهنو) و از میان سه کاندید بالقوه برای احداث تسهیالت
انتقال نقطه شماره ( 2مهرآباد) بهعنوان نقاط بهینه انتخاب
شدند .همانطور که مشاهده میشود با وجود اینکه فاصله
هاب ( 1جوادیه) و هاب ( 6خزانه) تا مناطق  22گانه کمتر
بود ،مدل ،هاب ( 2مهرآباد) را بهعنوان جواب بهینه پیدا کرد.
دلیل این مسئله این است که وزن فاکتورهای محیطی و
اجتماعی هاب  2بیشتر است و در تابع هدف وزندار شده،
وزن بیشتری به تابع هدف دوم داده است .در نتیجه حداکثر
کردن فاکتورهای محیطی در اولویت باالتری قرار میگیرد و
با توجه به شرایط مناطق ،نتیجه حاصل مورد ت یید میباشد.
این تحقیق با شناسایی عوامل مؤثر در تعیین مکان
مناسب ایستگاههای انتقال پسماند ،مدیران و برنامهریزان
شهری را در شناسایی و انتخاب مکانهای مستعد استقرار این
ایستگاهها یاری میرساند .نکته مهم در این تحقیق اهمیت
دقت در تعیین وزنهای مربوط به هر یک از معیارهاست که
نقش مهمی در نتایج کار دارد.
 -3نتیجه و جمعبندی
امروزه ،توسعه مناطق شهری و افزایش بیرویه جمعیت،
در کنار تولید انواع پسماند شهری ،توجه به انتقال این مواد را
از محیط زندگی انسان ضروری کرده است .انتخاب مکان
مناسب تسهیالت انتقال و دفن پسماند ،کارایی فرآیند
جمعآوری را بیشتر کرده و موجب کاهش هزینه حملونقل و
اثرات سوء زیستمحیطی و اجتماعی میشود.
در این مقاله به مکانیابی تسهیالت انتقال و دفن پسماند
پرداخته شده است .ایستگاههای انتقال ،مراکزی شبیه هاب
هستند که باعث کاهش هزینههای حمل پسماند به مناطق
دفن میشوند .در این مقاله که بهطور خاص به مطالعه شهر
تهران پرداخته است ،فرض شده که پسماندهای شهری به
مرکز مناطق  22گانه تهران فرستاده میشوند .سپس با توجه
به وزن پسماند و فاصله ،درصدی از پسماندها بهطور مستقیم
به مراکز دفن فرستاده شده و مابقی ابتدا به تسهیالت انتقال
ارسال میگردند و پس از تخلیه و بارگیری به مراکز دفن
حمل میشوند .سه نقطه بالقوه برای هاب و دو نقطه بالقوه
جهت مرکز دفن پیشنهاد شده است .در رویکرد جدید مدل
برای مکانیابی نقاط هاب و مراکز دفن عالوه بر هدف کمینه
کردن هزینهها ،تابع هدف دیگری نیز برای بیشینه کردن
فاکتورهای زیستمحیطی و اجتماعی تعریف شده است.
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