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شهرستان کرج
9

رضا پهلوان ،1محمود اميد ،*2اسداله اکرم ، 1علی اکبر نظري

 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی مکانيک ماشينهای کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2استاد ،گروه مهندسی مکانيک ماشينهای کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3دانشيار ،گروه مهندسی مکانيک ماشينهای کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .4دانشيار ،گروه مهندسی احيا مناطق خشک و کوهستانی ،دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت - 1391/5/9 :تاريخ بازنگری - 1391/7/25 :تاريخ تصويب)1391/7/33 :

چکيده
يکی از مسائل عمده و بغرنج جوامع بشری که حاصل فعاليت و مصرفگرايی غيراصولی بشر میباشد ،توليد انواع مواد زايد
جامد در کيفيتها و کميتهای مختلف است .يکی از جالبترين گزينهها در مديريت مواد زايد ،بازيافت است که دارای
صرفه اقتصادی و فوايد زيستمحيطی است .يکی از موارد بسيار مهم در اجرای صحيح عمليات بازيافت ،يافتن بهترين
مکان برای انجام عمليات است .هدف از اين تحقيق ارائه چارچوبی جهت ترکيب روشهای تصميمگيری چندمعياره و
بهينهسازی هوشمند با سامانه اطالعات جغرافيايی ( ،)GISبهمنظور شناسايی مکانهای مناسب جهت احداث ايستگاه
بازيافت پسماند شهرستان کرج است .تحقيق حاضر در مرحله نخست منتج به شناسايی معيارهای موثر در مکانيابی
ايستگاه بازيافت و تعيين حريم مجاز آنها گرديد .در مرحله بعد بهوسيله روش  ،PSOپنج منطقه مناسب انتخاب شد که
در نهايت با رتبهبندی به روش پرومته دو منطقه بهينه از ميان پنج منطقه ،برای احداث ايستگاه بازيافت در شهرستان
کرج مشخص گرديد.
واژههاي کليدي :مکانيابی ،بازيافت ،سامانه اطالعات جغرافيايی ،بهينهسازی ،پرومته

مقدمه

*

ساالنه ميليونها تن انواع پسماندهای جامد و مايع در مناطق
شهری و روستايی توليد میگردد ،که مديريت صحيح برای دفع
و بیخطرسازی آنها از مهمترين دغدغههای جوامع امروزی
میباشد .شايد در گذشته بهدليل نبودن فناوری مناسب ،صنايع
تبديلی و صنعت بازيافت ،از زبالهها بهعنوان معضل ياد میشد،
ولی امروزه در دسترس بودن فناوریهای مناسب باعث جذابيت
اقتصادی و درآمدزايی مديريت پسماند جامد شهری برای
شهرداریها گرديده است ) .(Ataei et al. 2009از اواسط قرن
گذشته بهآرامی شيوههای غيرتلنباری پسماندهای جامد شهری
آغاز شده و اکنون مديريت يکپارچه پسماندهای شهری مطرح
میباشد .از طرفی مديران جوامع شهری به بسترسازی و
فرهنگ سازی کاهش پسماند و تفکيک از مبدأ تأکيد دارند و از
طرف ديگر بر روی بازيافت ،پردازش و دفع و دفن اصولی و
بهداشتی تکيه میکنند .بهترين مديريت ،تبديل تهديدهای اين
* نويسنده مسئولomid@ut.ac.ir :

مواد به فرصتهايی نظير ايجاد درآمد از آنها ،در عين بهداشتی
و دوستدار محيطزيست بودن اين فعاليتهاست (Nasiri,
) .2008پسماندهای جامد و در آن ميان زباله ،شامل مقدار زيادی
مواد الزم برای تغذيه گياهی است .مواد غذايی اصلی گياهان
عبارتاند از ازت ،فسفر ،پتاس و عناصر فرعی که برای محصوالت
کشاورزی مهم بوده و در کود حاصل از پسماند وجود دارند .بدين
ترتيب استفاده از پسماندهای جامد در کودسازی نقش بسيار
مهمی در ارتقاء سطح بهداشت و مبارزه با بيماریها ايفا مینمايد.
بر اساس پژوهش محققين درصورتیکه توليد کمپوست از
پسماند جامد شهری به لحاظ جنبههای مالی دارای توجيه
باشد ،با لحاظ گزينه مکانی مناسب و با پيشبينی اقدامات فنی
مناسب ،توليد کمپوست نسبت به گزينه دفن بهصورت معنیدار،
دارای ارجحيت خواهد بود ).(Panahande et al, 2010
شهرستان کرج امروزه بهدليل داشتن خاک و اقليم
مناسب و قرار داشتن در نزديکی پايتخت و مسير راههای اصلی
ارتباطی ،دارای رقم باالی مهاجرت است .طبق آمار حدود 33
درصد جمعيت کرج را مهاجران تشکيل میدهند .از عوامل
ازدياد جمعيت کرج توسعه صنعت ،استقرار مؤسسات تحقيقاتی
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و بخش کشاورزی و سرريز جمعيت تهران را میتوان نام برد .بر
طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1395جمعيت
شهرستان کرج  1973473میباشد که  1943554از آن در
نقاط شهری و  32313در نقاط روستايی زندگی میکنند .روزانه
 1133تن زباله در کرج توليد میشود که بر اساس نتايج تفکيک
ترکيبات تشکيلدهنده ،بيشترين ميزان مواد تشکيلدهنده
مربوط به مواد آلی با ميانگين  7384درصد میباشد .پسازآن
مواد مصنوعی (پالستيک) با  181درصد ،کاغذ ،مقوا و کارتن با
 589درصد ،منسوجات با  189درصد ،شيشه با  181درصد ،فلزات
با  185درصد ،استخوان با  383درصد ،چوب با  385درصد و ساير
مواد با  384درصد ،بقيه مواد متشکله را تشکيل میدهند
( .)Khorasani et al., 1999پسماندهای توليدی شهرستان کرج
از حدود  33سال گذشته تاکنون در مرکز دفن حلقهدره دفن
میگردد .در حال حاظر مرکز دفن حلقه دره ،با توجه به ميزان
باالی توليد پسماند در منطقه در حال پر شدن بوده و ضرورت
اتخاذ تصميمات فوری در اين رابطه وجود دارد (Moeinaddini
) .et al. 2011; Mahtabi Oghani et al. 2013همچنين در
سالهای اخير در پروژه احداث مسکن مهر حدود  13هزار واحد
مسکن در نزديکی مرکز دفن پسماند حلقهدره در حال احداث
است که در صورت ادامهی وضعيت فعلی ،در آينده نزديک
مشکالت زيادی برای ساکنان اين واحدها ايجاد خواهد شد
) .(Monavari et al, 2007بنابراين ،نياز به پژوهشهای بيشتر در
اين زمينه در منطقه ضرورت میيابد ازاينرو اجرای طرحهای
مرتبط با مکانيابی جزء اولويتهای پژوهشی سازمان مديريت
پسماند در کشورمان نيز میباشد.
يکی از موارد بسيار مهم در اجرای صحيح عمليات بازيافت
پسماند ،يافتن بهترين مکان برای انجام عمليات است که در
صورت عدم مطالعه يا مطالعه غيردقيق در اين زمينه ،ضررهای
جبرانناپذيری به طرح وارد خواهد گشت .استقرار ايستگاه
بازيافت پسماند در مناطق شهری بهدليل اثرات مهمی که بر
اکولوژی ،بهداشت ،مناظر شهری ،ترافيک ،ارزش امالک و ...
دارد میتواند يک عامل اختالل در شهر باشد ،لذا استقرار
ايستگاه بازيافت پسماند در شهر بايد با مطالعات دقيق و
موشکافانه انجام شود تا از گسترش ابعاد نابسامانیها و تهديدها،
بهويژه از جنبه زيستمحيطی ممانعت گردد .مکانيابی بهينه و
مناسب ،زمانی امکانپذير است ،که محقق بتواند ارتباط علمی و
منطقی مناسبی ميان اطالعات و دادههای بهدستآمده از
کارشناسان مرتبط با موضوع مکانيابی با توجه به اولويتها
برقرار سازد .به سبب نقش و تأثير شاخصها و پارامترهای متنوع
و زياد در مکانيابی ،امروزه با استفاده از  GISو يا به روش

ترکيبی با کمک ساير مدلها کوشش میگردد مکانيابیها به
طرز علمیتر و واقعیتری در محيطهای شهری انجام پذيرد.
سامانه اطالعات جغرافيايی يک سامانه مديريتی بر مبنای
دادههای رقومی است که برای سازماندهی دادهها از منابع
گوناگون کاربرد گستردهای يافته است .اين روش برای مکانيابی
بسيار مورد استفاده قرار گرفته است ،زيرا ضمن پردازش و
ذخيره و طراحی ،بر مبنای معيارهايی که خواسته فردی است،
کاربرد دارد و هزينهها را بهشدت کاهش میدهد (Mahtabi
) .Oghani et al. 2013باوجوداينکه  GISبيشتر در حمايت و
پشتيبانی تصميمگيریهای برنامهريزی و کاربری اراضی استفاده
میشود ،ولی بهدليل نبود امکانات و مدلهای سلسلهمراتبی ،در
حمايت و پشتيبانی تصميمگيری چندگانه ،کاربرد آن محدود
است ( .)Simao et al, 2009توسعه عمليات  GISبا استفاده از
روشهای آماری ،بهينهسازی ،منطق فازی ،شبيهسازی و
روشهای ديگر باعث افزايش توانايی اين سامانه در
تجزيهوتحليل اکتشافی ،تصميمگيری و پيشبينی شده است.
 GISو روشهای تجزيهوتحليل چند معياره ( )MCDMدو ابزار
مکمل هستند که هرکدام از آنها دارای محدوديت در
تصميمگيریهای مکانی هستند ،ولی تلفيق آنها چيره شدن بر
محدوديتهای هر يک از آنها را امکانپذير میکند (Chakhar
) (2007) Sumathi et al., .and Mousseau, 2007در پژوهشی
با استفاده از روش  MCDMو تحليل همپوشانی به کمک سامانه
اطالعات جغرافيايی ،به انتخاب يک محل دفن مواد زايد جامد
جديد پرداختند .سامانه پيشنهادی در اين پژوهش میتواند با
اطالعات جديد در مورد مکانيابی محل دفن مواد زايد جامد
تطبيق داده شده و بهروزرسانی شود .معيارهای مختلفی در
فرآيند مکانيابی موردتوجه قرار گرفتند که عبارتاند از:
زمينشناسی ،منابع آب ،کاربری زمين ،مناطق حساس ،کيفيت
هوا و کيفيت آب زيرزمينی .وزنهايی که برای هر معيار تعيين
شد ،براساس اهميت نسبی و دستهبندی آنها بر طبق ميزان
اثرات بود .نتايج حاصل از استفاده اين سامانه در مکانهای
مختلف ،مؤثر بودن آن را در فرآيند مکانيابی نشان داد(2010) .
 Banias et al.,در جهت کاهش ضايعات زيستمحيطی و
اقتصادی مکانيابی نادرست ساختمانهای صنعتی ،از روش
پرومته ) (PROMETHEEبرای بهينهيابی مکان اين ساختمانها
استفاده کردند .بر طبق اين تحقيق روش پرومته در مسائل
مکانيابی ،بسيار کارآمد است (2001) Joerin et al., .از روش
تحليل چندمعياره فرارتبهای برای مکانيابی استفاده کردند.
آنها به علت محدوديتهای محاسباتی ،برای کاهش تعداد
گزينهها به ادغام گزينهها برمبنای ويژگیهای توپولوژيکی و
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مکانی پرداختند .بر طبق مطالعات  (2011) Shifa et al.,برای
بهينهيابی تخصيص زمين ،روشهای سنتی مانند مدل
برنامهريزی چندهدفه و غيره ،با مشکالت بسياری روبرو
میباشند .بر طبق نتايج اين تحقيق ،روش  PSOبهخوبی
میتواند بر مشکالت مورداشاره در بهينهيابی در فضای
چندبعدی غلبه کند.
وجود مسائل پيچيده علمی منجر میشود تا سراغ
روشهای بهينهسازی رفته و مسئله موردنظر را بهوسيله آنها
حل کنيم .با توجه به زمانبر بودن و پيچيدگی روشهای دقيق از
روشهای بهينهسازی هوشمند استفاده میشود .هدف از اين
تحقيق ارائه چارچوبی جهت ترکيب روشهای تصميمگيری
چندمعياره و بهينهسازی هوشمند با سامانه اطالعات جغرافيايی
( ،)GISبهمنظور شناسايی مکانهای مستعد جهت احداث
ايستگاه بازيافت پسماند در شهرستان کرج است.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی

منطقه موردمطالعه در اين پژوهش شهرستان کرج استان البرز
است .اين شهرستان در دامنه جنوبی رشتهکوه البرز واقع در
عرض جغرافيايی  35درجه و  41دقيقه تا  31درجه و  11دقيقه
و طول جغرافيايی  53درجه و  44دقيقه تا  51درجه و 27
دقيقه دارای آبوهوای معتدل و خشک است .وسعت شهرستان
کرج حدود  1532کيلومترمربع میباشد.
شايانذکر است با توجه به تحقيقات انجامشده در مورد
مکانيابی محل دفن پسماندهای جامد در شهرهای بزرگ،
باوجود يک يا چند ايستگاه انتقال میتوان محل دفن را در -33
 43کيلومتری از مرکز توليد پسماند احداث نمود که ازلحاظ
اقتصادی نيز باصرفه است ).(Shokrai, 2002; kuhi, 2006
درنهايت با توجه به مرور منابع و پيشينه مطالعات ،شعاع 43
کيلومتری از مرکز توليد پسماند جامد (شهر کرج) محدود به
مرز شهرستان کرج بهعنوان منطقه موردمطالعه انتخاب گرديد.
از کل مساحت شهرستان ،منطقه موردمطالعه با مساحت برابر
 1195کيلومترمربع در عرض جغرافيايی  35درجه و  41دقيقه
تا  31درجه و  3دقيقه و طول جغرافيايی  53درجه و  44دقيقه
تا  51درجه و  25دقيقه واقع شده است.
جمعآوري داده

به دليل فقدان اطالعات در استانداردها و مراجع در مورد
معيارهای مکانيابی ايستگاه بازيافت ،همچنين مشخص نبودن
حريم و فواصلی که بايد برای هر معيار رعايت شود ،در اين
تحقيق معيارهای مکانيابی ايستگاه بازيافت از روش دلفی
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بهدست آمده و سپس حريم و فواصلی که بايد برای هر معيار
رعايت شود از روش دلفی فازی در قالب نقاط کنترل اعداد فازی
ذوزنقهای ،مثلثی ،يکنواخت افزايشی و يکنواخت کاهشی
مشخص گرديد و همچنين برای تعيين وزن معيارها از روش
تحليل سلسله مراتبی ) (AHPاستفاده شد .اطالعات مورد نياز
برای روش دلفی به وسيله  33عدد پرسشنامه و برای روش
دلفی فازی و  AHPبه وسيله  25عدد پرسشنامه از طريق
کارشناسان و دانشجويان رشتههای مرتبط تهيه شد (Pahlavan
) .et al. 2017جمعآوری دادهها و اطالعات برای شناسايی
وضعيت جغرافيايی و محيطی محدوده موردمطالعه از ادارات و
سازمانهای ذیربط ،بازديد از مکانهای فعلی دفن پسماندها در
شهرستان کرج و مصاحبه با جوامع محلی و متخصصان انجام
شد .اليه کاربری اراضی و پوشش زمين از مديريت آبخيزداری
استان البرز تهيه شد .همچنين با استفاده از دادههای کسبشده
از موقعيت مکانهای تاريخی و گردشگری منطقه موردمطالعه از
سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری شهرستان کرج نقشه
پراکنش اين مکانها تهيه شد .در اين پژوهش نقشه خاکشناسی
که برای منطقه موردمطالعه استفاده شده ،از سه نقشه در
مقياسهای  1:133333نقشه مطالعات اجمالی خاکشناسی کرج
 آبيک 1:253333 ،نقشه قابليت اراضی از شهر کرج تا سداميرکبير و نقشههای  1:23333تهيهشده توسط سازمان جهاد
کشاورزی استان تهران از سد اميرکبير تا انتهای شمالی محدوده
موردمطالعه استفاده شد .که درنهايت دو اليه اطالعاتی از اين
نقشه خاکشناسی تهيه شد که شامل نقشه نفوذپذيری و نقشه
عمق خاک است .يکی از عوامل موثر در ساخت و ساز شهری،
شيب ارضی میباشد .نقشه شيب زمين با استفاده از مدل رقومی
ارتفاع زمين با ساختار رستری و اندازه تفکيک مکانی ده متر
تهيهشده از سازمان نقشهبرداری کشور ،تهيه گرديد.
روش پرومته

روشهای گوناگونی برای بررسی مسائل  MCDMارائه شده
است که اجرای هرکدام از آنها در يک مسئله واحد ،منجر به
دستيابی به نتايج متفاوتی میشود ) .(Asgharpour, 2009در
سالهای اوليه گسترش مدلهای تصميمگيری ،به انتخاب اين
روشها توجه خاصی نمیشد ،اما امروزه واضح است که يک
انتخاب نادرست میتواند نتايجی مانند احتمال دستيابی به پاسخ
غير بهينه و صرف زمان و منابع مالی بيشازاندازه را در برداشته
باشد .در مطالعه حاضر جهت بهينهسازی از ترکيبی از روشهای
تصميمگيری چندمعياره ) (MCDM1و بهينهسازی هوشمند
1. Multiple Criteria Decision Making
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استفاده میگردد .بر طبق مطالعات انجامشده در ميان روشهای
مختلف ،روش پرومته ) (PROMETHEE1و  PSOبرای اين
مطالعه مناسب تشخيص داده شدهاند .روش پرومته يا روش
ساختاريافته رتبهبندی ترجيحی برای غنیسازی ارزيابیها يکی
از روشهای نو فرارتبهای است که برای رتبهبندی مجموعه
متناهی از گزينهها در ميان معيارهای بيشتر متناقض استفاده
میشود) .(Pirdashti and Behzadian, 2009روش پرومته برای
اولين بار در سال  1932توسط بارنز 2معرفی شد .درواقع اين
مدل طراحی شده است تا مسائل چندمعياره را حل کند .در
تحليلهای مبتنی بر  ،MCDMهدف تعيين اولويتدارترين
گزينه (يا مجموعهای از گزينهها) يا رتبهبندی گزينهها است.
در اين پژوهش روش پرومته به علت سهولت استفاده برای
کاربر ،امکان تفسير پارامترها (دستهبندی شاخصها و گزينهها)،
پايداری نتايج در مقايسه با اغلب روشهای ديگر ،امکان تحليل
حساسيت بهصورت ساده و سريع ،امکان استفاده از طرح گرافيکی
مدلسازی و امکان در نظر گرفتن محدوديتهای مختلف در
بهينهسازی تصميم ،مورداستفاده قرار گرفت.
مدلهای گوناگونی از روش پرومته برای بررسی مسائل
تصميمگيری ارائه شده است که از آن جمله میتوان به
( PROMETHEE Iبرای رتبهبندی جزئی گزينهها) و
( PROMETHEE IIبرای رتبهبندی کامل گزينهها) اشاره
کرد (Figueira et al., 2005; Kaffash Charandabi et al.
).2011
محدوديت روش پرومته

باوجوداينکه روش پرومته در مسائل مکانيابی ،بسيار کارآمد
است ) .(Banias et al., 2010; Huang et al., 2010ولی بهدليل
نياز اين روش به مقايسات زوجی تک تک گزينهها ،با افزايش
تعداد گزينهها انجام مقايسات زوجی نيازمند حافظه و قدرت
پردازش باال در کامپيوتر و صرف زمان بسيار زيادی میشود ،که
در برخی مواقع نيز بهدليل افزايش بسيار زياد تعداد گزينهها،
حل مسئله ناممکن میشود ).(Marinoni, 2006
يکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش تعداد گزينهها
استفاده از فرآيندهای ترکيبی میباشد که کمتر موردتوجه
محققين قرار گرفته است .در اين تحقيق الگوريتم پيشنهادی
برای ترکيب با روش پرومته الگوريتم بهينهسازی انبوه ذرات
) (PSO3میباشد که اولين بار توسط ابرهارت و کندی 4در سال
1. Preference Ranking Organization METHod for Enrichment
Evaluations
2. Barns
3. Particle Swarm Optimization

 1995بر اساس رفتار اجتماعی دستههای پرندگان و ماهیها
طراحی شد (Eberhart and Kennedy, 1995; Kennedy and
) PSO .Eberhart, 1995يکی از الگوريتمهای هوش جمعی است
که درزمينه بهينهسازی ايستا و پويا بسيار پرکاربرد است .اين
الگوريتم يک روش سراسری کمينهسازی است که با استفاده از
آن میتوان مسائلی را که جواب آنها يک نقطه يا سطح در فضای
 nبعدی میباشد ،بررسی نمود).(Kennedy and Eberhart, 1995
الگوريتم بهينهسازي انبوه ذرات )(PSO

در اين الگوريتم ابتدا يک مجموعه جواب اوليه توليد میشود .به
عبارت سادهتر ،در ابتدا هر ذره بهعنوان يک راهحل ممکن فرض
میگردد .سپس برای يافتن جواب بهينه در فضای پاسخهای
ممکن ،با به هنگام کردن نسلها ،جستجوی پاسخ انجام میگيرد.
هر ذره بهصورت چندبعدی با دو مقدار موقعيت و سرعت تعريف
میشود و در هر مرحله از حرکت ذره ،با دو شاخص سرعت و
موقعيت ،بهترين پاسخها ازلحاظ شايستگی برای تمامی ذرات
تعيين میشوند .به عبارت بهتر به بهينه بهدستآمده در هر
مرحله  pbestو در پايان تمامی مراحل gbest ،گفته میشود و
تمامی ذرات برمبنای  pbestو  gbestبه دست آمده ،مکان خود را
بهروز میکنند تا راهحل بهينه سراسری حاصل شود (Kennedy
) .and Eberhart, 1995سه مرحلهی بهنگام سازی سرعت،
بهنگام سازی موقعيت و محاسبه تابع هدف تا رسيدن به بيشينه
تکرار ادامه میيابد ).(Shifa et al., 2011
همچنين برای ارزشدهی به هريک از معيارها و زيرمعيارها
پس از تعيين ،بايد آنها را بر اساس قاعدهای خاص وزن دهی و
ترکيب کرد ) .(Douglas, 1984برخی از معيارهای اين تحقيق کمی
و برخی ديگر کيفی هستند .بنابراين ،بايستی از روشی استفاده کرد
تا بتواند اين دو دسته معيار را بر اساس قاعدهای خاص باهم
مقايسه ،وزندهی و ترکيب کند .پس از بررسی روشهای مختلف
وزندهی ،روش مقايسه دوتايی در قالب فرايند تحليل سلسله
مراتبی ) ،(AHPبهدليل ساختار تئوری قوی ،استفاده آسان و
قابليت زياد آن بهعنوان بهترين روش در وزندهی در تحقيق حاضر
انتخاب گرديد .اين روش شامل مقايسه دوتايی معيارها و زيرمعيارها
برای ايجاد ماتريس نسبت است و وزنهای نسبی را بهعنوان خروجی
ايجاد میکند) .(Malczewski, 1999همچنين در کاربردهای عملی
نشان داده شده است که روش مقايسه دوتايی از مؤثرترين روشها
در تصميمگيری مکانی در تحقيقات با استفاده از ابزارها در محيط
 GISاست.
4. Eberhart and Kennedy
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نيرو ،آبهای سطحی ،گسل ،صنايع و معادن ،کاربری اراضی،
چاه ،قنات و چشمهها ،اماکن توريستی ،فرودگاه ،مناطق
سيلخيز ،مناطق حفاظتشده ،عمق و نفوذپذيری خاک و شيب
میباشد.

نتايج و بحث
معيارهای موردبررسی ،حريم آنها و وزنهای بهدستآمده به
روش  AHPدر جدول( )1نشان داده شده است .اين معيارها
شامل ،مناطق مسکونی ،جاده دسترسی ،راهآهن ،خطوط انتقال

جدول  .1معيارهاي مکانيابی ايستگاه بازيافت ،حريم آنها ) (mو وزن معيارها

معيارها

نقاط کنترل توابع فازی
a

b

c

وزن معيار

d

1733

13133 3117

13333

3/3157

مناطق مسکونی روستايی

333

5333

1333

13333

3/3157

بزرگراهها

131

433

333

1725

3/3213

جادههای اصلی

113

333

333

1725

3/3213

24

133

133

575

3/3213

155

-

-

417

3/3213

33

337

337

4433

3/3197

213

-

-

133

3/3943

گسل اصلی

97

-

-

193

3/3352

گسل فرعی

51

-

-

133

3/3352

صنايع و معادن

217

-

-

533

3/3243

چاه ،چشمه و قنوات

215

-

-

553

3/1353

اماکن توريستی

723

-

-

1933

3/3491

2333

-

-

7333

3/3293

23

-

-

53

3/3135

1311

-

-

3333

3/1333

-

-

5

24

3/3451

مناطق مسکونی شهری

جادههای روستايی
راهآهن
خطوط انتقال نيرو
آبهای سطحی

فرودگاه
مناطق سيلخيز با دوره بازگشت  133ساله
مناطق حفاظتشده
شيب (درجه)

بر اساس نتايج روش دلفی فازی ،حريم معيارها در قالب
نقاط کنترل اعداد فازی در جدول ( )1نشان داده شده است و
همچنين نمودار مجموعه فازی معيار فاصله از مناطق مسکونی
شهری به عنوان نمونه در شکل ( )1نشان داده شده است.
طبيعی است که محل ايستگاه بازيافت همواره بايد در خارج از
شهر و دور از مرکز جمعيتی قرار گيرد ،از سوی ديگر جريان
مواد اوليه در صنايع بازيافت مواد با ساير صنايع متفاوت است.
مواد اوليه اين صنايع ،برخالف ديگر صنايع از درون شهرها
تأمين میشود و کاالی توليدی آنها نيز به شهرها عودت داده
میشود ،لذا نزديکی به شهرها بهمنظور کاهش هزينههای
حملونقل ،يکی از الزامات سودآوری صنايع بازيافت است.
بر اساس نتايج روش  ،AHPمعيارهای فاصله از مناطق
حفاظتشده ،چاه ،چشمه و قنوات و آبهای سطحی به ترتيب
دارای بيشترين وزن میباشند (جدول  .)1در تحقيقات ساير

پژوهشگران برای مکانيابی محل دفن پسماند ،معيارهای فاصله
از مناطق مسکونی ) ،(Sener et al. 2010فاصله از گسل ،مناطق
مسکونی ،جادههای دسترسی و آبهای سطحی (Sadrmousavi
) ،et al. 2012دارای بيشترين وزن بودند.

شکل  .1تابع عضويت فازي فاصله مناسب از مناطق مسکونی شهري
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برای شناسايی مکان بهينه برای احداث ايستگاه بازيافت،
اليههای اطالعات رستری فازی معيارهای موردنظر به ابعاد 43
در  43متر در محيط نرمافزار  ArcGISبا توجه به حريم معيارها
(جدول )1تهيه گرديد.
مساحت ايستگاه بازيافت عمدتاً با توجه به جمعيت ،نوع و
ميزان توليد پسماند ،نوع وسايل مورداستفاده برای جمعآوری و
انتقال مواد زايد ،وزن متوسط ،زمان ماندگاری و ميزان پردازش
مواد زايد محاسبه میگردد .در اين پژوهش ،با در نظر گرفتن
حجم مواد زايد توليدی در شهرستان کرج ( 1133تن پسماند
با  %7384مواد آلی) و در نظر گرفتن تودههايی به ارتفاع  185و
عرض  3متر برای توليد کمپوست و همچنين با توجه به بررسی
مساحت ايستگاههای موجود سطح کشور )،(Daian et al. 2009
مساحت مناسب برای احداث ايستگاه بازيافت  33هکتار برآورد
گرديد.
در اين مرحله از پژوهش ،الگوريتم  PSOبرای منطقه
موردمطالعه در محيط نرمافزار  ،MATLABکد نويسی شد .برای
نيل به اين هدف ،در ابتدا نقشه امتياز معيارهای موردبررسی که
بر اساس نقاط کنترل توابع فازی (جدول ،)1توسط نرمافزار
 ArcGisتهيه شده بود ،بهصورت فايل  Asciiوارد نرمافزار
 MATLABشده و با در نظر گرفتن وزن هر معيار (بهدستآمده
بهوسيله روش  ،)AHPمعيارها در نرمافزار متلب تلفيق شدند .در
اين مرحله امتيازات منطقه بهصورت شکل ( )2استخراج شد.

احداث ايستگاه بازيافت ،الگوريتم  PSOبرای منطقه موردمطالعه
در محيط نرمافزار  ،MATLABکد نويسی شد .فضای جستجوی
الگوريتم  PSOيک ماتريس با  1233سطر و  1533ستون
میباشد که به صورت فضای گسسته بوده و در شکل ()2
مشخص میباشد.
نتيجه پيادهسازی الگوريتم  PSOبا جمعيت اوليه  433و
در  133تکرار در نمودار شکل ( )3نشان داده شده است که در
تکرار  NFE( 54يا حاصلضرب تعداد تکرار در تعداد جمعيت
اوليه برابر  ،)21133الگوريتم به منطقه  3با مساحت  11هکتار
با ميانگين امتياز  38355برای احداث ايستگاه بازيافت رسيده
است .منطقه اول در موقعيت عرض جغرافيايی  35درجه و 42
دقيقه و  44ثانيه تا  35درجه و  42دقيقه و  55ثانيه و طول
جغرافيايی  53درجه و  44دقيقه و  53ثانيه تا  53درجه و 45
دقيقه و  7ثانيه قرار دارد.

شکل  .1نتيجه اولين اجراي الگوريتم PSO

پس از بهدست آمدن اولين منطقه بهينه ،اين منطقه از
دادههای ورودی خارج شده و الگوريتم دوباره تکرار شد تا
مجموعهای از مناطق مطلوب تعيين شود.
در مراحل بعدی پيادهسازی الگوريتم  ،PSOبه ترتيب
منطقهی  4با ميانگين امتياز  38352در تکرار ( 45در موقعيت
شکل  .2نقشه شايستگی منطقه مستخرج از نرمافزار MATLAB

در اين مرحله با توجه به محدود بودن فضای با قابليت
احداث ايستگاه بازيافت در منطقه غربی شهرستان و با توجه به
نظر کارشناسان سازمان بازيافت شهرستان کرج ،يافتن دو
منطقه با مساحت  11هکتار (با توجه به اندازه سلول 43×43
متر نقشهها) درنظر گرفته شد.
برای شناسايی دو مکان مجزای  11هکتاری بهينه جهت

عرض جغرافيايی  35درجه و  41دقيقه و  51ثانيه تا  35درجه
و  42دقيقه و  3ثانيه و طول جغرافيايی  53درجه و  45دقيقه و
 33ثانيه تا  53درجه و  45دقيقه و  52ثانيه) ،منطقهی  2با
ميانگين امتياز  38329در تکرار ( 41در موقعيت عرض
جغرافيايی  35درجه و  44دقيقه و  51ثانيه تا  35درجه و 45
دقيقه و  7ثانيه و طول جغرافيايی  53درجه و  45دقيقه و 53
ثانيه تا  53درجه و  41دقيقه و  7ثانيه) ،منطقهی  1با ميانگين
امتياز  38317در تکرار ( 13در موقعيت عرض جغرافيايی 35
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درجه و  45دقيقه و  1ثانيه تا  35درجه و  45دقيقه و  13ثانيه
و طول جغرافيايی  53درجه و  41دقيقه و  15ثانيه تا  53درجه
و  41دقيقه و  29ثانيه) و منطقهی  5با ميانگين امتياز 38315
در تکرار (71در موقعيت عرض جغرافيايی  35درجه و  53دقيقه
و  15ثانيه تا  35درجه و  53دقيقه و  21ثانيه و طول
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جغرافيايی  53درجه و  53دقيقه و  54ثانيه تا  53درجه و 54
دقيقه و  9ثانيه) ،بهعنوان مناطق بهينه مشخص شدند.
درنهايت در اين مرحله 5 ،منطقه  11هکتاری مطلوب
برای بررسیهای دقيقتر مشخص گرديد .محل اين نقاط در
شکل ( )4به رنگ سفيد نشان داده شده است.

شکل  .9نقشه  6گزينه پيشنهادي براي احداث ايستگاه بازيافت به کمک روش PSO

بر طبق نتايج جدول ( ،)2معيار منطقه مسکونی بيشترين
محدوديت را در اين مناطق به وجود آورده است .همچنين
تمامی مناطق يافت شده ازنظر معيارهای فاصله از راهآهن،
مناطق صنعتی ،مناطق حفاظتشده ،کاربری اراضی ،چشمه،
چاه ،قنات ،گسل و ويژگیهای فيزيکی زمين هيچگونه
محدوديتی نداشته و دارای ارزش يک میباشند.
در تحقيقات  (2011) Moeinaddini et al.در زمينهی
مکانيابی محل دفن مواد زايد جامد در شهرستان کرج با
استفاده از تحليل سلسله مراتبی فازی و تحليل پوششی دادهها،

منطقه جنوبی شهرستان کرج مناسب تشخيص داده شد که با
نتايج تحقيق حاضر مطابقت دارد.
در مرحله بعد ،روش پرومته برای  5ايستگاه پيشنهادی
اجرا شد .بر اساس نتايج اين روش ،منطقه  4دارای بيشترين
مقادير مثبت و کمترين مقادير منفی  Phiمیباشد .نتايج اجرای
روش پرومته ،مقادير Phi- ، Phi+و  Phiو رتبهبندی بهدستآمده
برای گزينهها در جدول ( )3و شکل ( )5نشان داده شده است.
اين نتايج حاکی از ترتيب اولويت احداث ايستگاه بازيافت در
مناطق  5 ،2 ،3 ،4و  1میباشد.

جدول  .2امتيازات گزينههاي پيشنهادي براي احداث ايستگاه بازيافت

منطقه

منطقه  1منطقه  2منطقه  3منطقه  4منطقه 5

مناطق مسکونی
خطوط انتقال نيرو
راه
فرودگاه
مناطق توريستی
آبهای سطحی
امتياز کل

3/333
3/232
3/171
3/377
3/333
3/731
3/949
3/943
3/924 3/731
3/993 3/3551
3/933
3/999
3/993
3/117
1
1
3/714
3/114
3/729
1 1
3/321
3/741
3/999
1
1
3/917
3/997
3/315
3/352
3/355
3/329
3/317
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جدول  .1نتايج اجراي روش پرومته براي مناطق پيشنهادي

اولويت

منطقه

Phi

Phi+

Phi-

1
2
3
4
5

منطقه 4
منطقه 3
منطقه 2
منطقه 5
منطقه 1

3/2211
3/1323
3/3391
3/1359
3/1733

3/2313
3/2112
3/1341
3/3173
3/3417

3/3144
3/3343
3/1933
3/2337
3/2243

شکل  .6رتبهبندي کامل مناطق پيشنهادي

تحليل رنگينکمانی يک نمای تفکيکی از رتبهبندی کامل
است .همانگونه که در شکل ( )1نشان داده شده است،
گزينههای موردبررسی به ترتيب رتبه (رتبهبندی کامل) از چپ
به راست نشان داده شدهاند .بر اساس نتايج تحليل رنگينکمانی،
معيار فاصله از راههای دسترسی بر رتبه منطقه  4و  ،3نسبت به
ساير مناطق تاثير منفی گذاشته است و بقيه معيارها بر روی
رتبهی اين منطقه تاثير مثبتی داشتهاند .همچنين در مورد
منطقه  2معيار فاصله از آبهای سطحی ،در منطقه  5معيارهای
خطوط انتقال نيرو ،مناطق توريستی ،فرودگاه و مناطق مسکونی
و همچنين در منطقه  1معيارهای خطوط انتقال نيرو ،فرودگاه،
مناطق توريستی ،آبهای سطحی و مناطق مسکونی بر روی
رتبهی اين منطقه تاثير منفی داشتهاند.

شکل  .1تحليل رنگينکمانی مناطق پيشنهادي

پهلوان و همکاران :به کارگيري روشهاي  PSOو  PROMETHEEدر مکان يابی ايستگاه ...

يکی از زيرمجموعههای نوين پرومته ،تحليل مشاور بانکی
است که با کاربردی شبيه ترازو به مقايسه معيارها و وزنهای
خروجی در بين دو گزينه (دو منطقه) میپردازد؛ معيارها بر
اساس بازهای از ( )-1تا ( )+1مربوط به گزينه پايه آورده
میشوند ،تغييرات وزنی اين معيارها با توجه به وزن و تابع
برتری وارد شده در ماتريس اوليه میباشد .معيارهايی که به خط
افقی يا صفر نزديک هستند دارای اهميت يکسان ،نزديکی به
عدد مثبت نشاندهنده اهميت گزينه پايه و درنهايت نزديکی به
عدد منفی نشان از اهميت معيارهای مربوط به گزينه هدف (و
موردسنجش) دارند.
ازنظر تحليل مشاور بانکی منطقه  4که در رتبه اول قرار

14

دارد نسبت به منطقه  3که دارای رتبه  2میباشد ،در معيار
فاصله از مناطق مسکونی و خطوط انتقال نيرو در وضعيت
بهينهتری قرار گرفته است ،درحالیکه ازنظر فاصله از راههای
دسترسی دارای وضعيت بدتری میباشد .اين مناطق در ساير
معيارها برتری مشخصی نسبت به يکديگر ندارند (شکل .)7
همچنين منطقه  4نسبت به منطقه  2که دارای رتبه 3
میباشد ،در معيار فاصله از مناطق مسکونی ،خطوط انتقال نيرو،
فرودگاه ،مناطق توريستی و آبهای سطحی در وضعيت
بهينهتری قرار گرفته است ،درحالیکه ازنظر فاصله از راههای
دسترسی دارای وضعيت بدتری میباشد .اين مناطق در ساير
معيارها اختالف مشخصی نسبت به يکديگر ندارند (شکل .)3

شکل  .7تحليل مشاور بانکی براي مقايسه معيارهاي منطقه  9نسبت به منطقه 1

شکل  .6تحليل مشاور بانکی براي مقايسه معيارهاي منطقه  9نسبت به منطقه 2

بر اساس نتايج اين پژوهش ،مناطق  4و  3با مجموع
مساحت  32هکتار ،برای احداث ايستگاه بازيافت در شهرستان
کرج پيشنهاد میگردد.
همچنين بر اساس نتايج بهدستآمده ،مناطق بهينه برای
ا حداث ايستگاه بازيافت در شهرستان کرج ،در نزديکی مرکز
دفن فعلی پسماند (مرکز دفن حلقهدره) واقع شدهاند .گرچه

احداث ايستگاههای بازيافت باعث کاهش حجم مواد دفنی
خواهد گشت ،ليکن نياز به دفن بهداشتی را منتفی نمیسازد.
ازآنجايیکه مجاورت ايستگاههای بازيافت با مراکز دفن ،موجب
کاهش هزينههای انتقال مواد دفنی ايستگاههای بازيافت
میگردد ،لذا قرار گرفتن مناطق انتخابی در نزديکی مرکز دفن
پسماند حلقهدره ،ازنظر انتقال مواد غيرقابل بازيافت به مرکز
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دفن ،مناسب میباشند.
در تحقيقات  (2008) Queiruga et al.در زمينهی ارزيابی
مکان کارخانههای بازيافت زبالههای الکترونيکی 23 ،منطقه
مناسب برای احداث کارخانه به وسيله روش پرومته رتبهبندی
شدند .همچنين  (2011) Kaffash Charandabi et al.در
جانمايی ايستگاههای پايش آلودگی هوا به روش پرومته 5 ،نقطه
را در شهر تهران انتخاب کردند که گزينههای پيشنهادی
اولويتدار که در حوالی بزرگراه فتح ،بزرگراه بسيج ،ميدان امام
حسين ،بزرگراه شهيد عراقی و بزرگراه يادگار امام واقع شده
بودند ،به لحاظ کيفيت هوا ،در نواحی خطرناک ،خيلی
غيربهداشتی و غيربهداشتی قرار گرفته بودند.

نتيجهگيري
در اين مطالعه درنهايت با در نظر گرفتن نقش عوامل متعدد در
امر مکانيابی ايستگاههای بازيافت پسماند ،دو مکان مناسب برای
احداث ايستگاه بازيافت شهرستان کرج ازنظر معيارهای مختلف
با تلفيق روشهای تصميمگيری چندمعياره و بهينهسازی
هوشمند با سامانه اطالعات جغرافيايی ( ،)GISاستخراج گرديد.
اين مطالعه به برنامهريزان کمک میکند تا بر اساس
دادههای مکانی ،تصميم دقيق و مناسبی را اتخاذ کنند.
با توجه به مطالعه انجامشده و نقشههای بهدستآمده،
مکانهای مناسب برای احداث ايستگاه بازيافت دارای
خصوصيات ذيل میباشند:

فاصله آنها از شهر بيشتر از  753متر و کمتر از 3233
متر است.
جهت حفظ و رعايت بهداشت عمومی از چاهها و آبهای
سطحی دارای فاصله مناسبی میباشند.
دارای فاصله مناسبی از جادهها ،مناطق مسکونی ،فرودگاه،
گسلها ،خطوط انتقال نيرو و معدن میباشند و در مناطق
حفاظتشده ،قرار نمیگيرند.
ازلحاظ کاربری اراضی نيز دارای وضع مطلوبی جهت
احداث ايستگاه بازيافت میباشند.
در نزديکی مرکز دفن فعلی پسماند منطقه (مرکز دفن
حلقهدره) واقع شدهاند.
نتايج اين پژوهش کميابی زمين در محدوده موردمطالعه
برای ايستگاه بازيافت را نشان داد .باتوجه به اينکه حجم بسياری
از پسماندهای شهرستان کرج دفن میگردد و بالطبع عمليات
دفن به فضای بيشتری نسبت به بازيافت نياز دارد ،با توجه به
رويکرد توسعه پايدار ،شايسته است هر چه زودتر طرح جامع
مديريت پسماند شهرستان کرج ،تهيه و اجرا شود تا در آينده
سامانه مديريت پسماند شهر کرج با مشکالت بيشتری درزمينه
کميابی زمين مواجه نشود.
در انتها اين روش برای مکانيابی و تعيين ارجحيت بين
گزينهها ،باهدف مکانيابی محل ايستگاه بازيافت در مناطق مشابه
پيشنهاد میشود .همچنين میتوان از رويکرد بهکاررفته در اين
پژوهش ،برای مکانيابی ساير تأسيسات موردنظر نيز بهره برد.
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