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 چکيده 
ن مقاله به منظور يدر اانبار است. يز يافت و دفن پسماندهاي، بازي، انتقال، پاکسازيانبار شامل جمع آوريند زت پسمايريمد

 يابيريمس – يابيمکانمختلط ح يعدد صح يآرمان يزيک مدل برنامه ريانبار يت پسماند زيريستم مديس يو طراح يزيبرنامه ر
ت يريز در نظر گرفته و  مساله مديافت را نيالت بازيو دفع، تسه يالت پاکسازيارائه شده است که عالوه بر در نظر گرفتن تسه

 ييتوانارد. مدل ارائه شده يگ يافت و دفن بصورت جامع در نظر مي، باز يالت پاکسازيانبار را در سه سطح تسهيپسماند ز
مراکز بازيافت، مراکز دفن و استراتژي هاي مسير يابي مربوط به ، سازگار مربوطه يبا نوع تکنولوژ يالت پاکسازياستقرار تسه

مدل ارائه  باشد.اقل نمودن هزينه کل و حداقل نمودن ريسک انتقال مي. مدل داراي دو هدف حدرا داردهر يک از سطوح 
 مکان با استفاده از برنامه ريزي آرماني حل گرديده و نتايج آن ارائه شده است.  92شده با شبکه اي داراي 

 د هدفه. ، بهينه سازي چنپسماند زيانبار، مکانيابي تسهيالت، مسيريابي، برنامه ريزي آرمانيهاي کليدي: واژه
 
 

 مقدمه  -1
ک پسماند در صورت يباشد. يانبار ميز يو دفن پسماندها افتيباز ،يپاکساز انتقال، ،يجمع آور انبارشامليت پسماند زيريمد

انبار که معموال يز يپسماند ها د.يآيانبار بشمارميت زي،سميري،واکنش پذيت اشتعال،خورندگيل قابلياز قب ييدارابودن مشخصه ها
وانات يانسانها ،ح يا بلند مدت برايو  يخطرات و مضرات فور يهستند دارا يصنعت يند هايدات و فرآيتول يبعنوان پسماندها

ن يان شده است بديب ]1[ 4نما و گوپتا لهيانبار که بوسيت پسماند زيري. هدف مساله مدباشد يست ميط زيمح ياهان و بطور کلي،گ
 .  "و دفن پسماند ها  ي،اتقال پاکساز ينه جمع آورينه موثر و بهيو هز يي،کارا يمنين کردن ايتضم"صورت است :
مساله  يراه حل برا م ؟يت کنيريانبار را مديز يم پسماند هايتوان ين است که ما چگونه ميا که مطرح است  يمهم اما سوال

من و با ين مساله بصورت ايت ايريمد يبرا يباشد . اهداف متفاوت و متنوع يمتفاوت يتواند از جنبه هايمانبار يت پسماند زيريمد
که  ينه باشد در حالين هزيکمتر ياست که که دارا ين راه حل ،راه حليبهتر يشرکت مجر يمثال برا ينه موثر وجود دارد برايهز
ن اهداف را در نظر يل متعادل با توجه به اک راه حيد يسک را در دارا باشد و باير ن خطر وياست که کمتر يدولت راه حل يبرا
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انبار وجود دارد که ممکن است با يز ياز پسماند ها يانبارآن است که انواع مختلفيت پسماند زيرياز مساله مد يگريگرفت .جنبه د
 يمختلف يپاکساز يها ين تکنولوژيت همزمان آنها با هم وجود نداشته باشد . همچنيرينکه امکان مديا ايت شوند و يريهم مد

 ييار مهم است .پسماند هايبس ين موضوع سازگاريهمچن باشد. يانبار مياز پسماند ز يوجود دارد که هر کدام مخصوص نوع خاص
ن جنبه يست ايبايگردد ميشنهاد ميکه پ ياضين هر مدل ريباشند . بنابر ا يسازگار نم ياز تکنولوژ يوجود دارند که با نوع خاص

باشند پس يمراکز دفع نم ييمعموال مرحله نها يالت پاکسازيتسه انبار را شامل گردد.يت پسماند زيريمساله مد يواقع يايدن يها
 ين پسماندهاينه انتقال ايست دفع گردند. هزيبايستند مياد خطرناک نيد شده که زيمانده پسماند توليباق يند پاکسازياز فرآ

الت يتسه  يابيمانده هنگام مکانيباق يانتقال پسماندها يرهايالت دفع و مسيتسه يابيمکان باشد.يم يگريمانده موضوع مهم ديباق
 يپسماند ها يست برايبا يافت ميباشد .بازيافت ميگر بازيمهم د عموضو ن مکان شوند.ييد در نظر گرفته شده و تعيبا يپاکساز

مساله  دارد . يبکار گرفته شده بستگ يبه نوع پسماند و تکنولوژ ن معمواليمانده در نظر گرفته شود که ايباق يانبار و پسماندهايز
الت يتسه ا دفع بکار گرفته شده است.ي يالت پاکسازيتسه يابيدر مکان ،يابيات مکانين بار در ادبيانبار اوليت پسماند زيريمد

شوند. در  يده ميالت نامطلوب ناميات بعنوان تسهيدفن که در ادب يالت دفع مانند مکان هايمانند کوره ها و تسه يپاکساز
ن يبنابرا باشد. يم يتيا مراکز جمعيالت موجود يتسه يالت نامطلوب هدف کاهش اغتشاش و اثر معکوس و بد بررويتسه يابيمکان
ن حال نامطلوب بودن يابد درعييش ميافزا رديگ يقرار م يتيکه دورتر از مراکز جمعيل نامطلوب هنگاميک تسهيس ينه سرويهز

مساله در نظر گرفته شده  يابيريوجود دارد که فقط جنبه مس يات مطالعاتين در ادبيد.همچنيآيل معموال مهم تر بشمار ميتسه
ابد. ين مبداو مقصد را به حد اقل برساند را بيسک مابيانبار که ريمواد ز ير را براين مسيکند تا بهتر ين مطالعات تالش ميا است.

استقرار  ينه برايبه ين مکان هاييمرحله اول تع استشود شامل دو مرحله يده ميانبار ديت پسماند زيريکه در مسائل مد يکرديرو
نه يسک انتقال و هزيم بر رياستقرار بطور مستق يباشد.مکان هاينه ميبه يابيريمس يها ين استراتژييالت و مرحله دوم تعيتسه

)بر حسب   حاصل کاراتر يبطور همزمان در نظر گرفته شوند راه حل ها يابيو مکان يابيرين اگر مسائل مسيگذارد بنابرايانتقال اثر م
ات يدر ادب يابيريو مس يابيمکان يمدل ها. نخواهد شد ينگير بهيباشد و دچار ز يم يکرد دو مرحله اياز رو نه(يسک و هزير

 يابير يمس يابيمدل کردن مساله مکان يتالش بران ياول  باشند.يم  1ح مختلطيچند هدفه عدد صح يزيبرنامه رمعموال بصورت 
انبار که زمان انتقال ، يک نوع از پسماند زي يبرايآرمان يزيبرنامه رک مدل  يبود آنها  ]2[ 2زوگزافا و سامرا لهيبطور همزمان بوس

نه و يب محدب هزيرا ارائه نمود که ترک يمدل  ]3[ 3يولير کرد ارائه نمودند . پس از آن يسک دفع را حداقل ميسک انتقال و رير
ت در يخود د ر نظر گرفتند آنها از جمع يابير يمس يابيسک را در مدل مکانيتنها ر ]4[ 4استوور و پالکار .نمود يسک را حداقل مير

مساله   ]5[ 5ژاکوب و وارمردام .و انتقال استفاده نمودند يابيسک مکانيسک در حداقل نمودن رير ين برايمعرض بعنوان جانش
ن يک حادثه در حيداد يسک را بعنوان احتمال رويآنها ر وسته مدل نمودند.يان شبکه پيک جريت پسماند را بعنوان يريمد

ارائه نمودند که عالوه بر  يرا با اضافه نمودن شرط عدالت و برابر يمدل ]6[ 6کيکارنت و رات ا دفع در نظر گرفتند.يانتقال،انبارش و 
در انتقال و  يسک و برابرير يز جداکانه مولفه هايله آناليرا بوس ينه ،آنها حداکثر نمودن عدالت و برابريسک و هزيحداقل نمودن ر

 ]6[را در نظر گرفته و مدل آنها مشابه مدل ارائه شده در يمشابه يهدفها ]7[ 7يمن و کابيوا,ل مد نظر قرار دادند. يتسه يابيمکان
مدل خود  رد ]8[ 8کوسيانيج د.يلحاظ گرد يپاکساز يمختلف برا يها يمدل آنها انتخاب تکنولوژن تفاوت که در يباشد با ا يم

که  يابير يمس يابين مدل مکانيرا در نظر گرفت. اول يتين مراکز جمعيسک برابر بيع ريسک ،و توزينه ،رياهداف حداقل نمودن هز
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سک يسه هدف حداقل کردن ر يد که دارايارائه گرد ]9[ 1يرچاندانيمست و يل لهيظر گرفت بوسنانبار را در يانواع مختلف پسماند ز
با  را يمدل و گوپتا نما ]1[ باشديو انبارش م يالت پاکسازين مکان استقرار  تسهييو عدالت  در تع ينه ،و حداکثر کردن برابري،هز

آنها دو نوع  ارائه نمودند. شود رايسک کل مينه کل و يکه شامل هز يبيک تابع هدف ترکيدرنظر گرفتن انواع مختلف پسماند ها و 
دو مدل ارائه   ]11و10[ 2يديآل را در مدل خود ارائه نمودند. يپسماند با پسماند و پسماند با تکنولوژ يد سازگاريت جديمحدود

شود ينه را شامل ميکه مدل تنها هزييشوند. از آنجايت انواع مختلف پسماند را  شامل ميرينه مديآنها تنها هز ينمود که هر دو
با در نظر  2007در سال    ]12[ 3ابل آلومور و بهار کاريس .ابندي يالت انتقال مير به سمت تسهين مسيپسماند ها در کوتاهتر

چند هدفه  را ارائه نمودند که در آن انواع مختلف پسماندها جامع و يانبار مدليت پسماند زيريمد ينيو ع يواقع يگرفتن جنبه ها
مربوطه با توجه به دو هدف حداقل  يابيريمس يها يو استراتژ يو پاکسازن الت دفي،مکان تسه يمختلف پاکساز يها ي،تکنولوژ

 دهد : ير پاسخ ميبه سواالت زشود . مدل ارائه شده توسط آنها  يدر نظر گرفته م يک مجموعه کليسک  در ينه کل و ريکردن هز
 .با چه تکنولوِژي استقرار يابند تسهيالت مکانيابي در چه مکاني و   .1

 مراکز دفع در چه مکاني استقرار يابند . .2

 انواع مختلف پسماندهاي زيانبار در چه مسيري به سمت تسهيل پاکسازي سازگار انتقال يابند. .3

 پسماندهاي باقيمانده در چه مسيري انتقال يابند . .4

آلومور و ق حاضر به توسعه مدل ارائه شده توسط يتحقگذشته  يمدلهاافت در يالت بازيبا توجه به در نظر گرفته نشدن اسقرار تسه
)پاکسازي،  الت در سه سطح مختلفيدهد که درآن تسهيرا ارائه م جديدي ومدل پردازد يافت ميبا در نظر گرفتن مراکز بازکارا 

 رد:يگيمر مد نظر قرار يفوق دو سوال ز يشود و عالوه بر سوالها يدر نظر گرفته م بازيافت، دفن(
 ابند.ياستقرار  يافت در چه مکانيمراکز باز .1

 ابند.يافت انتقال يبه مراکز باز يريافت در چه مسيقابل باز يپسماندها .2

فاده در مقاله تمورد اس يانبار با داده هايپسماند ز يابير يمس يابيمساله دو هدفه مکان يآرمان يزيکرد برنامه ريبا استفاده از رو
پسماند  يابير يمس -يابين صورت است که در بخش دوم مدل دو هدفه مکانيمقاله بد ياست. ساختار کل آلمور و کارا حل شده

 يزياهداف توسط برنامه ر يکپارچه سازيالت ارائه شده است. در بخش سوم يانبار با در نظر گرفتن سه سطح )نوع( از تسهيز
ان شده يج بيقرار گرفته است. و در بخش پنجم نتا يابيو مورد ارزانجام  يج محاسباتيآورده شده است. در بخش چهارم نتا يآرمان

 است.  
 

   HWLRP4 فرموالسيون برنامه ريزي عدد صحيح مختلط براي مساله دو هدفه -2
ک شبکه حمل و يازمند يمشخص ن يهامانده در مکانيباق يافت و دفن پسماندهايد شده،بازيانبار توليز يپسماندها يپاکساز

افت يل بازيک تسهيبالقوه،  يل پاکسازيک تسهيانبار، نقاط انتقال، يد پسماند زين شبکه ممکن است نقاط تولينقاط ا نقل است.
مدل ارائه شده بصورتي استکه تمام پسماندهاي زيانبار توليد شده  از موارد فوق باشد. يبيا ترکيل دفن بالقوه يک تسهيبالقوه، 

پاکسازي شده و تمامي پسماند هاي قابل بازيافت به سمت مراکز بازيافت فرستاده شده و پسماندهاي باقيمانده به سمت مراکز دفن 
، يمراکز پاکسازن ييپس از تعانبار را يز يشده است که قادراست انواع پسماند ها يطراح يمدل ارائه شده بنحو شود.فرستاده مي

مربوط به هر کدام را  يابير يمس يها يافت و مراکز دفن و استراتژيو محل استقرار مراکز باز ت نمودهيسازگار با خود هدا به مراکز 
انتقال پسماندها را  اهداف در نظر گرفته شده در مدل شامل حداقل نمودن هزينه کل که هزينه ثابت استقرار و هزينهد. ين نماييتع

در مراحل مختلف در بر مي گيرد و هدف ديگر حداقل نمودن ريسک انتقال مي باشد که ريسک در نظر گرفته شده تعداد افراد در 
                                                           
1 List and Mirchandani 
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3 Sibel Alumur, BaharY. Kara 
4 Hazardous waste location routing problem 
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مشخصه ها، پارامترها و متغير هاي بکار رفته در مدل بصورت زير  معرض عبور پسماند هاي زيانبار در مسير هاي انتقال مي باشد.
 مي باشد:

 مشخصه ها:  
 ),( AVN  شبکه حمل و نقل 
 },...,1{ gG  نقاط توليد 
},...,1{ tT نقاط بالقوه تسهيالت پاکسازي 

},...,1{ dD نقاط بالقوه تسهيالت دفن 

},...,1{ trTr نقاط انتقال     
},...,1{ wW  پسماند زيانبارنوع 

},...,1{ qQ تکنولوژي پاکسازي 
 پارامترها:

 jic Ajiنک يل يانباربر رويک واحد پسماند زينه انتقال يهز , ),( 
jicz, نک يل يمانده بر رويک واحد پسماند باقينه انتقال يهزAji ),( 
iqfc   Tiدر نقطه  q يپاکساز يانه  استقرار تکنولوژينه ثابت ساليهز ,

ifd ل دفن در نقطه يانه  استقرار تسهينه ثابت ساليهزDi 
ifr در نقطه  افتيبازل يانه  استقرار تسهينه ثابت ساليهزri 
jiwpop Ajiنک يمربوط به لWwانبار نوع يتعداد افراد در محدوه پسماند ز ,, ),(  
 iwg   Giد شده در نقطه يتول Wwانبار نوع يمقدار پسماند ز ,
iw, د يافت در نقطه توليانبار قابل بازيدرصد پسماند زGi  
qw, افت پسماند نوع يزان درصد پسماند قابل بازيمWwيپاکساز يمربوط به تکنولوژ Qq  
qwr  Qq يتوسط تکنولوژ يپس از پاکساز Wwانبار نوع يزان کاهش مقدار پسماند زيم ,
iqt     Ti يدر مرکز پاکساز Qq يپاکساز يت تکنولوژيظرف ,

m
iqt    Ti يدر مرکز پاکساز Qq يپاکساز يتکنولوژ ياز برايانبار مورد نيحداقل مقدار پسماند ز ,
)(ikr افت يت مرکز بازيظرفRi 
m
ikr افت يمرکز باز ياز برايحداقل مقدار پسماند مورد نRi 

idc ت دفن مرکز دفن يظرفDi  
qwcom,  انبار نوع ياگر پسماند ز 1برابرWw  يپاکساز يبا تکنولوژ Qq صفر نصورتير ايدر غ سازگار باشد 

 رها:يمتغ
jiwx ),(نک يافته از ليانتقال  Wwانبار نوع يمقدار پسماند ز ,, ji 
jiz ),(نک يمانده منتقل شده از ليزان پسماند باقيم , ji 
jip,افت منتقل شده از يزان پسماند قابل بازيم),( ji 
iqwy  .شود يپاکساز qيبا تکنولوژ  iيست در نقطه پاکسازيبا يکه م Wwانبار نوع يزان پسماند زيم ,,
)(irw افت  يست در نقطه بازيبا يکه م يزان پسمانديمi افت گردد.يباز 
id ست در نقطه دفنيبا يمانده که ميزان پسماند باقيمi ه.دفن گردد 
iqf  ر ابنصورت برابر صفريابد: در غياستقرار  i يدر نقطه پاکساز q يپاکساز ياگر تکنولوژ 1برابر  ,
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)(irc  افت يافت در نقطه بازياگر مرکز باز 1برابرi  ر ابنصورت برابر صفريابد: در غياستقرار 
idz  ت دفن در نقطه دفن ياگر سا 1برابرi  ابدياستقرار. 

زان ينشان داده شده است. در مدل م 1ک در شکل يبصورت شمات يشنهاديمدل پ ياز پارامترها يم و برخيتصم يرهايمتغ
ند يابد. پس از فرآي يافته انتقال ميل استقرا يسازگار در تسه يپاکساز يافت به سمت تکنولوژير قابل بازيانبار غيز يپسماندها

افت به ير قابل بازيمانده غيباق يافتهمنتقل شده و پسماندهايافت به سمت مراکز استقرار يمانده قابل بازيباق يپسماندها يپاکساز
 .باشد ير ميمدل ارائه شده بصورت ز شود.يسمت مراکز دفن منتقل م

 gw,i
yw,q,i di

rwi

Recycle center

Zi,j

Pi,j

Generation node Treatment center Disposal center

i
w

i
w

g ,

,

xwi,j

iqwiqw y ,,,,

 
 مدل ارائه شده يبرا يريم گيتصم يرهاي: متغ2شکل 

 

 (1)   



i Aji i

iijiji
i

ii
q

iqiq
Aji

jiji
Aji w

jiwji rcfrpczdzfdffczczxc
),(

,,,,
),(

,,
),(

,,,min 

(2) jiw
Aji w

jiw xpop ,,
),(

,,min 


 

 Subject to: 

(3) ViWwyxxg
q

iqw
Aijj

ijw
Ajij

jiwiwiw  


,,)1( ,,
),(:

,,
),(:

,,,, 

(4)  



q Aijj

iij
Ajij

ji
w

qwqwiqw Vidzzry
),:(

,
),:(

,,,,, ,)1)(1(  

(5) Virwppyg i
Aijj
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Ajij

ji
w q

iqwqw
w
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),(:

,
),(:
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(6) TiQqfty iqiq
w

iqw  ,,,,,,
 

(7) Didzdcd iii  , 

(8) Rikrrcrw iii  ,
 

(9) TiQqfty iq
m

iq
w

iqw  ,,,,,,
 

(10) Rikrrcrw m
ii i

 ,
 

(11) TiWqWwcomty qwiqiqw  ,,,,,,, 

(12) )(,0,, TViy
q w

iqw  
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(13) )(,0 DVidi  

(14) )(,0 RVirwi 
 

(15) AjiWwzx jijiw  ),(,,0, ,,,
 

(16) TiQqWwY iqw  ,,,0,,
 

(17) Didi  ,0 

(18) Rirwi  ,0
 

(19)   TiQqf iq  ,,1,0, 

(20)   Didzi  ,1,0
 

(21)   Rirci  ,1,0
 

انبار يز يکند که تمام پسماندهاين ميت تضمين محدويباشد ايانبار ميپسماند ز يان برايت تعادل جري، محدود3ت يمحدود    
ت تعادل ي، محدود4ت يگردند. محدود يپاکساز انباريبا نوع پسماند ز سازگار يل پاکسازيافته و در تسهيافت انتقال ير قابل بازيغ

ر يشده غ يپاکساز يپسماندها يکند که تمامين ميت تضمين محدوديافت است اير قابل بازيمانده غيباق يپسماند ها يان برايجر
افت يقابل باز يپسماند ها يان برايت تعادل جري، محدود5ت يگردند. محدودافته و دفن يافت به سمت مراکز دفن انتقال يقابل باز

ت ي، محدود10و9 يت هايل است. محدودياز سه نوع تسه کيهر  يت برايظرف يت هاي، محدود8 يال 6 يت هايباشد. محدود يم
است که  يت سازگاري، محدود11ت يمحدوداست.  افتيو باز يل پاکسازياستقرار تسه ياز برايحداقل مقدار پسماند مورد ن يها

-ين ميتضم 14 يال 12 يت هايگردد. محدود يسازگار با خود پاکساز يله تکنولوژيانبار تنها بوسيز يکند پسماندهاين ميتضم
 حرکت نکنند.  يگرير ديابند و در مسيکند که که پسماندها در هر مرحله تنها به سمت مراکز مرتبط با خود انتقال 
                                                                                              

  GP يکپارچه سازي اهداف توسط -3
صورت  ،(1985)، ايگنيزو  (1972) ارائه گرديد و توسعه بيشتر بوسيله لي  برنامه ريزي آرماني اولين بار بوسيله کوپر و کارنز

دست  تا حد امکان به آنهاکنند دهند و سعي ميي قرار ميگرفته است. تصميم گيرندگان براي اهداف خود سطوح تمايل قابل قبول
برنامه ريزي آرماني يک تکنيک مهم براي تصميم گيرندگان مي باشد که بطور همزمان اهداف مختلف را براي يافتن يک  يابند.

هدف برنامه ريزي آرماني حداقل نمودن انحرافات ما بين اهداف بدست آمده و سطوح تمايل  بل پذيرش در نظر مي گيرد.جواب قا
 مدل کلي آن بصورت زير مي باشد:  .استقابل قبول 

(22) 



n

k
kk dd

1

)(min
 

(23) tosubject
 

(24) nkddgxf kkkk ,..,1  )(  

 (25) FX
 

(26) nkdd kk ,..,1,0, 

 
 kg تابع هدف  يهدف مورد نظر براk .ست اهداف مورد نظر يبا يدار م يک تابع هدف معنيبمنظور بدست آوردن ام است

نرمال نمودن اهداف آن است که هر هدف  يک راه حل ساده برايهستند نرمال نمود.  يمختلف يواحدها يل آنکه دارايمساله را بدل
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ن برحسب درصد کار خود را ادامه يم بنابراييم نمايرنده تقسيم گيتصم ين شده از سوييضرب نموده و بر هدف تع 100را در عدد 
 شود:  يشته مر نويام بصورت زkهدف  يم. در حالت کليده يم

(27) 
kkkkk gnpxfg  )()/100(

 
kp  و

kn ست حداقل گردد:يبا ير ميت تابع هدف زيدهد. در نها يدرصد انحراف از هر هدف را نشان م 

(28) 



n

k
kk pw

1 

kw ت هدف يانگر اهميبkاست ام  (



n

k
kw

1

1.) 

 نتايج محاسباتي -4
زان پسماند يه با ميناح 92مورد استفاده در مقاله آلمور و کارا استفاده شده است. اطالعات مربوط به  ين روش از دادهايدر ا

نه انتقال يانبار، هزيز ينه انتقال پسماند هايه، هزين هر دو ناحيت در معرض بيه، جمعيناحدر هر  د شدهيانبار توليز يها
 يمکان برا 5افت و يو باز يالت پاکسازيهر دو تسه يمکان برا 15مکان،  92ان يباشد. از م يمانده و ... ميباق يپسماندها

 يارهاين و معيد بر اساس قوانيکاند ياتنخاب مکان ها يواقعط يدر شرا د در نظر گرفته شده است.يافت بعنوان کانديالت بازيتسه
ه يکشور ترکمربوط  يو شبکه جاده ا ير تمام نقاط مورد بررسيدر شکل ز باشد. يها م يکشورها و شهردار يطيست محيخاص ز

  نشان داده شده است.
 

 
 
 
 
 

 ينوع دوم پاکساز يامحاء و سوزاندن مناسب بوده و برا ينوع اول کوره ها يانبار که براين مساله سه نوع پسماند زيدر ا
حالت مختلف باا  5ن مساله يحل ا يبراقابل استفاده است در نظر گرفته شده است.  يتوع سوم هر دو نوع تکنولوژ يو برا ييايميش

ابد در نظر يم استقرار يل داريکه تما يل دفنيافت  و مقدار تسهيو باز يالت پاکسازياستقرار تسه ياز برايتوجه حداقل مقدار مورد ن
 (1گرفته شده است.)جدول شماره 

 
 مختلف  يحالت ها ي: پارامترها1جدول             

 حالت

 ل دفنيتعداد تسه يحداقل مقدار برا  يحداقل مقدار برا  يحداقل مقدار برا

 مورد نظر  افتيل بازيتسه  )تن( ييايميش يپاکساز کوره )تن(

 1 1000 4000 7000 1حالت 

 1 1000 2000 3500 2حالت

 2 1000 2000 3500 3حالت 

 2 500 1500 2000 4حالت

 3 500 1500 2000 5حالت
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دهد  يج بدست آمده از حل مساله را با در نظر گرفتن هر هدف بطور جداگانه نشان ميبطور خالصه نتا 2جدول شماره 
 يکسان هستند استراتژهايافته يالت استقرار يمختلف مکان تسه يکه در حالت ها يمواردالزم به ذکر است در (. ي)جدول بهره ور

 در جداول ذکر نشده است(.  يابيريمس يرهايباشد. ) به علت کمبود فضا متغ يالت متفاوت ميمربوط به هر سطح از تسه يابيريمس
 
(يسک )جدول بهره ورينه کل و ري: حداقل هز2جدول             

 
 حالت

 قرار و انتقالتنه ثابت اسيهز
 ((710))تن کيلومتر*

 سکير
 (810تن نفر*)

 افتيل بازيتسه ل دفنيتسه ييايميش يپاکساز کوره امحاء

 18 18 18 18 10.007078 *1.163063 1حالت 

1.419942 3.128635* 34 34 2 3 

 2حالت
1.163063* 1.005444 18 18 18 18 

1.485664 2.745733* 8,62 2,86 2 18 

 3حالت 
1.462541* 6.696934 68, 18, 18,68 18 

1.725196 2.745733* 8,62 2,86 14,68 3 

 4حالت
1.462541* 6.656584 68, 18, 18,68 18 

1.878747 2.363113* 8,18,62 2,38,86 14,18 3 

 18 18,22,68 ,18 ,68 6.656584 *1.762541 5حالت

2.185568 2.363113* 8,18,62 2,38,86 2,8,14 3 

 
هر  يمختلف را برا يو وزن ها رندهيم گيهدف مورد نظر تصمآرمان آمده در هر حالت بعنوان  حداقل مقدار تابع هدف بدست

 4و  3ج بطور خالصه  در جدول شماره يو نتا شدهمساله حل  شود در نظر گرفته و 1که مجموع وزن ها برابر  يتابع هدف به نحو
 است. آورده شده

 
  : توابع هدف بهينه براي حالت هاي مختلف با وزنهاي مختلف3جدول     

 5حالت 4حالت 3حالت  2حالت 1حالت  هدف اول وزن هدف

0 
 2.185568 1.878747 1.725196 1.485664 1.419942 (710)*نه کليهز

 2.363113 2.363113 2.745733 2.745733 3.128635 (810)*سکير

0.25 
 1.291797E 1.400484 1.669505 1.792844 2.083614 (710)*نه کليهز

 2.363222 2.363455 2.745783 2.745782 3.131065 (810)*سکير

0.5 
 2.065623 1.689406 1.667455 1.311100 1.280589 (710)*نه کليهز

 2.374149 2.496586 2.748871 2.914150 3.146582 (810)*سکير

0.75 
 1.930728 1.632221 1.589882 1.296990 1.260725 (710)*کلنه يهز

 2.635953 2.644511 2.957677 2.980052 3.250807 (810)*سکير

1 
 1.762541 1.462541 1.462541 1.163063 1.163063 (710)*نه کليهز

 6.656584 6.656584 6.696934 10.005444 1.007078 (810)*سکير
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         مختلف يمختلف با وزنها يحالت ها ينه برايبه يمکانها: 4جدول                 
 5حالت 4حالت 3حالت  2حالت 1حالت  ل ينوع تسه وزن هدف اول

0 

 8,18,62 8,18,62 8,62 8,62 34 کوره امحاء

 2,38,86 2,38,86 2,86 2,86 34 ييايميش يپاکساز

 2,8,14 14,18 14,68 2 2 ل دفنيتسه

 3 3 3 18 3 افتيل باز يتسه

0.25 

 8,18,62 8,18,62 8,62 8,62 34 کوره امحاء

 2,38,86 2,38,86 2,86 2,86 34 ييايميش يپاکساز

 2,38,86 2,62 2,86 22 34 ل دفنيتسه

 18 18 5 5 18 افتيل باز يتسه

0.5 

 8,18,62 18,34,86 8,62 2,86 34 کوره امحاء

 2,38,86 8,34 2,86 34 34 ييايميش يپاکساز

 2,38,86 8,34 2,86 34 34 ل دفنيتسه

 18 18 5 18 18 افتيل باز يتسه

0.75 

 18,34,86 18,34,86 2,86 2,86 34 کوره امحاء

 34 34 34 34 34 ييايميش يپاکساز

 18,34,86 34,86 34,86 34 34 ل دفنيتسه

 18 18 18 18 18 افتيل باز يتسه

1 

 ,68 ,68 ,68 18 18 امحاءکوره 

 ,18 ,18 ,18 18 18 ييايميش يپاکساز

 18,22,68 18,68 18,68 18 18 ل دفنيتسه

 18 18 18 18 18 افتيل باز يتسه

 
 : ميزان انحرافات از آرمان تعيين شده در حاالت مختلف5جدول شماره                   

 5حالت 4حالت 3 حالت 2حالت 1حالت  زان انحرافيم وزن هدف اول

0.25 
pz1 11.069 20.413 14.151 22.584 18.216 

pz2 0.078 0.002 0.002 0.014 0.005 

0.5 
pz1 10.105 12.728 14.011 15.512 17.196 

pz2 0.574 6.134 0.114 5.648 0.467 

0.75 
pz1 8.397 11.515 8.707 11.602 9.542 

pz2 3.905 8.534 7.719 11.908 8.534 

 
افته و به ينه کل کاهش يزان هزيم 1به  0نه از يش وزن تابع هدف هزيشود با افزا يهمانطور که در جداول مشاهده م

که   ين وقتيرسد بنابراين مقدار خود ميشترين مقدار خود به بيسک از کمتريزان ريکه م يرسد در صورت ين مقدار خود ميکمتر
آل خود  دهيط ايگر ا ز شرايط خود قرار دارد و تابع هدف دين شرايک هدف در بهتريدر نظر گرفته شود  1و 0وزن تابع هدف برابر 

در  يگرفته شود و تعادل رد انتخاب شود که هر دو تابع هدف بطور همزمان در نظيبا يطيد شراين باين فاصله رادارد بنابرايشتريب
را  0.5و 0.75توان مقدار وزن  يم ( 5) جدول شمارهج بدست آمدهيبا توجه به نتازان آرمان مورد نظر را داشته باشند يانحراف از م

رندگان مختلف با توجه به يم گيهرچند ممکن است تصم شنهاد نمود.يرندگان پيم گيتصم يبا توجه انحرافات بدست آمده برا
 ند. ياب نمارا انتخ يگريط ديخود شرا نظر مورد يارهايمع
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 گيرينتيجه -5
جنبه د که در آن يگرد يانبارمعرفيت پسماند زيريستم مديس يو طراح يزيبرنامه ريجامع  برا قاله مدلي چند هدفهدر اين م

افت و دفن در نظر گرفته شده و بر اساس آن يباز،يالت در سه سطح پاکسازيتسهمرد توجه قرار گرفته  يواقع يايمطرح در دن يها
. براي حل مسئله استفاده شد يآرمان يزيبرنامه رتکنيک  د و ازيآيک از سطوح بدست ميمربوط به هر  يابير يمس يها ياستراتژ

گر به عنوان تابع هدف يد يسک هاينکه از انواع ريا ايدر نظر گرفت و  يمساله را بصورت چند دورهاتوان براي مطالعات آتي مي
مساله خود را با ,ميدواستفاده نمود هر جند ما قادر ب يابتکار يتوان از روش ها يمساله با ابعاد بزرگتر م ياستفاده نمود. برا

چند هدفه  يريم گيگر تصميد يک هايتوان از تکن ين ميم. همجنييحل نما يدر زمان منطق cplex 12.1.0استفاده از نرم افزار 
 استفاده نمود. 
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