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این پژوهش که  در از این رو  رود.به شمار می زیاد جمعیت رشد با مناطق در یساختمان نخاله مدیریت در ضروری فرایند یک دفن محل امروزه مکانیابی
های ساختمانی در سطح شهرستان کرج با استفاده از سااامانه های مناسب دفن نخالهیابی محلمکان، ه استبا حمایت مالی شهرداری کرج انجام پذیرفت

های مشااابه داخلاای و خااارجی معیارهااا و با مطالعه پژوهش گام نخستمد نظر قرار گرفت. در  هیارمع( و روش ارزیابی چند GISاطالعات جغرافیایی )
ین این معیارها و زیرمعیارها با توجه به شرایط شهرسااتان کاارج ترمهمیابی شناسایی گردید و با استفاده از روش دلفی مکانزیرمعیارهای موثر در فرایند 

افزار و در نرم AHPدهی معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش معیار اصلی شناسایی شدند. وزن 4زیرمعیار در قالب  16دند که در نتیجه غربالگری ش
Expert Choice 11  صورت پذیرفت. در مرحلااه بعااد ایاان زیرمعیارهااا در محاایطGIS افاازار در نرم ، ساا  تباادیل بااه نقشااه شاادهIDRISI 

 4/7هکتااار ) 9700ی گردیدند. در نهایت چهار گزینه با مجمااوم مساااحت گذارهمروی  WLCبه روش  GIS افزارنرمدر و در نهایت استانداردسازی 
بندی شدند. نتااای  اولویت TOPSISبا روش های شناسایی شده در انتها پهنه شد.درصد کل مساحت شهرستان کرج( برای هدف مورد نظر شناسایی 

 باشد.می A2>A4>A3>A1های مناسب به ترتیب که اولویت پهنه بندی نشان دادالویت
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Abstract  

Today, site selection is an important and necessary issue for construction and demolition wastes 

management in population fast-growing regions. Therefore, the main purpose of this research that was 

sponsored by Karaj municipality is landfill site selection for CDW in Karaj city with geographic 

information system (GIS) and multi-criteria evaluation (MCE) method. At first, by studying literature 

review, the criteria and sub-criteria necessary for site selection were identified. Four criteria and 

sixteen sub-criteria were selected by Delphi method. Weighting of criteria and sub-criteria was done 

by AHP method and expert choice software. All of the sub-criteria were mapped, standardized and 

overlaid in Arc GIS and IDRISI software environment by weighted linear combination (WLC) 

method. Finally, four alternatives (A1-A4) with a total area of 9700 hectares (4.7% of the total area of 

Karaj) have the the highest suitability, for CDW landfill in Karaj. These alternatives were ranked with 

TOPSIS method as A2>A4>A3>A4.   
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  مقدمه -1
های عمرانی حجم عظیمی از مواد و مصالح را فعالیتصنعت ساختمان و 

مصرف کاارده و در مقاباال مقاادار زیااادی ضااایعات ساااختمانی را تولیااد 
 کشااورهای در هاساختمان عمر میانگین دهدمی نشان هاکند. بررسیمی
 بافاات درصااد 25 حاادود اینکااه به توجه با است و  سال 40 حدود جهان
 جدیااد هایساختمان احداث تند،هس فرسوده جهان کشورهای در شهری
 فااال ، و  نااژادرجبی) کاارد خواهااد تولیااد ساااختمانی نخاله زیادی مقدار
درصد از کل مواد و مصالح خریداری شده برای  10تا  1در هلند  (.1389

شوند ایاان در حااالی اساات کااه ایاان ساخت و ساز به ضایعات تبدیل می
های ساااخت و نخالااهتولید رسد. درصد می 30تا  20میزان در برزیل به 

تخریب در ایران به خصوص در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، بسیار 
های در ایااران نیااز درصااد وزناای نخالااه .کشورهاسااتاز دیگاار  بیشااتر

درصد برآورد شااده اساات.  65های دفن شده بیش از ساختمانی در زباله
های ساختمانی در کشااورهای این امر بیانگر باال بودن سرانه تولید نخاله

در حال توسعه همچون ایران نسبت به سااایر کشااورهای توسااعه یافتااه 
نساابت اجاازای تشااکیل دهنااده  (.1388اساات )مرتهااب و کاوساایان.، 

های ساختمانی نیز در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال نخاله
های توسعه با یکدیگر متفاوت است. در کشورهای توسااعه یافتااه نخالااه

هااای ساافالی، ساختمانی به ترتیب بیشتر از موادی همچون آسفالت، لو 
هااای گچاای و پانلبندی، چوب، بتن، میلگرد، پالستیک، مصااالح بسااته
حجاام روزافاازون (. 1388شیشه تشکیل شده است )مرتهب و کاوسیان.، 

ها های حاصل از تخریب ساختمانهای شهری به ویژه نخالهمواد و زباله
کشااور بااه ویااژه  های فرسوده شااهری، مشااکالت فراواناای را درو بافت
 70) تن هزار 250 تا 200 روزانه حدودشهرها به وجود آورده است. کالن
 در که شودمیلیون تن ساالنه( نخاله ساختمانی در کشور تولید می 90 تا
 شهری پسماند برابر پن  تولیدی ساختمانی پسماند مقدار این حاضر حال

 از جملااه ساااختمانی های(. نخالااه1396اساات )پاساات و همکاااران، 
 در نشااود اندیشاایده آنهااا باارای ایچاااره امااروز اگر که است مشکالتی
 اشااترزاده،)شااد  خواهنااد بحااران یااک بااه تبدیل دور چندان نه ایآینده
طی سالیان گذشته مطالعات مختلفی با هدف مدیریت  از این رو  (.1392
یابی محل دفن آنها در کشور صورت پذیرفته است کااه مطالعااه مکانو 

؛ اشاارفی و 1396؛ پاست و همکاااران، 1396قانعی اردکانی و همکاران، 
؛ 1393 ؛ ساااکی،1394مرتضااوی و اجاال لو،یااان، ؛ 1395همکاااران، 
زاده و تقاای؛ 1392فیروزآبااادی و همکاااران،  رضااا،یان؛ 1392 اشترزاده،
؛ 1391؛ حسنیان و همکاران، 1391؛ توکلی و همکاران، 1392همکاران، 
؛ عمو،ی 1389 نژاد و فال ،؛ رجبی1390مقدس،   حافظی موسوی و  بیگم

 اسااتان روند.ین این موارد به شمار میترمهماز جمله  1387و همکاران، 
 بااه نیاااز و  هااامهاجرت ساایل واسااطهبه کاارج شهرکالنالبرز و به ویژه 

هر ساااله  و  است شدهتبدیل ساختمانی کارگاه به که است هاسال مسکن
 بااه ساار هایساااختمان جایگزینی آنها بااا و  باغات با روند کاهشی سطح

و به تبع آن تولید  ساختمانی مصرف مصالح سرانه لحاظ به کشیده فلک
دارد. یکی از خصوصیات  قرار کشور نخست رتبه در ساختمانی  هاینخاله

کااه باعاا   کرج نزدیکی آن به پایتخت اساات شهرکالنمنحصر به فرد 
شده تعداد زیادی از افرادی که در تهران مشغول به کار هستند در شااهر 

کونت داشته باشند و این شهر را به شهری مهاجرپذیر با نرخ رشد کرج س

درصد تبدیل کرده است که باالترین نرخ رشااد در  14/3ساالنه جمعیت 
شود. جمعیت باالی شهری باع  ایجاد حجاام سطح کشور محسوب می

های زیادی از مشکالت شهری در زمینااه ماادیریت مااواد زا،ااد و نخالااه
 مااردم، اقتصااادی وضعیت بسیاری از قبیل لساختمانی شده است. عوام

 و  رشااد جمعیاات، افاازایش شهری، مختلف مناطق سال، مختلف فصول
 تعمیاارات، نوسااازی، و  تخریب . همچنین خاکبرداری،.…و  شهر توسعه

کاارج تاثیرگااذار  شهرکالندر  ساختمانی هاینخاله تولید روند حفاری بر
 مااردم، اقتصادی مناسب وضعیت علت به شهر مناطق بعضی هستند. در
 وضااعیت دلیاال بااه فصول بعضی در و  دارد بیشتری رونق ساز و  ساخت
 تولید بر روند که شود انجام بیشتری ساز و  ساخت هوایی و  آب ترمناسب
گذارند )سازمان پسااماند شااهرداری کاارج، می تأثیر ساختمانی هاینخاله
 نخالااه (در سااالتاان  میلیااون 65/3 ساالنه) تن هزار 10 روزانه .(1395

شااود کااه متاساافانه هاای  گونااه می تولیااد کرجشهر کالن در ساختمانی
بینی نشده است و بطور ها پیشای برای بازیافت این حجم از نخالهبرنامه

دره و بطور (، مرکز دفن حلقه1394مستقیم در مراکز دفع حصار )تا سال 
استان البرز،  تزیسمحیط گردد )اداره کلغیرمجاز پیرامون شهر دفع می

البرز وجود دارد که  در فرسوده هکتار بافت 1600(. امروزه بیش از 1396
 آینااده سال 15 تا ساختمانی هاینخاله بح  فرسوده بافت میزان این با

زیستی شهر کرج به شمار خواهااد رفاات. های محیطتری چالشاز جدی
ه مااواد پسماندهای ساختمانی و عمرانی اگر چه خطرات کمتری نسبت ب

زیساات دارنااد ولاای دفااع زا،د جامد شهری برای سااالمت بشاار و محیط
رویه و مدیریت ناصحیح این پسماندها پ  از دفع، میزان خطاار ایاان بی

باایگم ، 1390نجفیااان رضااوی،  و  شکوهیان) کندپسماندها را تشدید می
(. از ایاان رو شناسااایی محاال مناسااب 1390و حافظی مقدس،  موسوی

های ساااختمانی بازیافت و س   دفن بهداشتی نخالهبرای دپوی موقت، 
رود که در ایاان مطالعااه ین اقدامات مدیریتی به شمار میترمهماز جمله 

سعی شده اساات تااا بااا توجااه بااه نیاااز شااهرداری کاارج در ماادیریت و 
های ساختمانی اقدام به شناسایی مکان مناسااب دپااو و ساماندهی نخاله
 ساختمانی گردد.های دفن نخاله

  روش انجام تحقیق -2

   مطالعه مورد محدوده •

ین مرکز ترمهم عنوانبهکرج ) شهرکالنمحدوده مطالعاتی این پژوهش 
تولید نخاله ساختمانی( در شهرستان کرج اساات. شااایان اکاار اساات در 

ساختمانی در شهرهای بزرگ بااا وجااود  هاییابی محل دفع نخالهمکان
 40الاای  30تااوان محاال دفااع را در قااال، مییک یااا چنااد ایسااتگاه انت

کیلومتری از مرکز تولیااد پسااماند و نخالااه احااداث نمااود کااه از لحاااظ 
(. در نهایت با توجااه بااه 1386الدینی، اقتصادی نیز با صرفه است )معین

کیلااومتری از مرکااز تولیااد  40مرور منااابع و پیشااینه مطالعااات، شااعام 
به مرز شهرستان کرج به عنوان   ساختمانی )شهر کرج( محدود  هاینخاله

موقعیاات محاادوده  1منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. شااکل شااماره 
 از دهااد. شهرسااتان کاارج یکاایمطالعاتی را در اسااتان الباارز نشااان می

 یهاکوهرشااته دامنه جنوبی در که است ایران ایکوه ایه یهاشهرستان
 اساات. ایاانشااده  واقع تهرانشهر  غرب کیلومتری 35 فاصله و در البرز

 و  شهرستان فااردی  به جنوب از مازندران، استان به شمال از شهرستان
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 تهااران شهرستان به شرق از و  ساوجبالغ شهرستان به غرب از شهریار،
یلومترمربااع ک 1483 معادل مساحتی دارای شهرستان کرج است. محدود

آبادی دارای  81دهستان و  6شهر،  7بخش،  2بوده و در مجموم دارای 
 (.1395 البرز، استان آماری سالنامه)سکنه است. 

 
 البرز استان در مطالعاتي محدوده جغرافیایي موقعیت -1 شکل

 

 پژوهش مواد •
های مورد نیاز و توان در دو گروه دادهدر این پژوهش مواد تحقیق را می

ها و اطالعات بندی و مطالعه نمود. دادهیمتقسی مورد استفاده افزارهانرم
 هاااییتبر فعال یهبا تک یابیموثر در مکان یارهایبا توجه به معمورد نیاز 

ین ایاان تاارمهمیدنااد کااه گردگااردآوری مشابه انجام شده و مرور منابع 
، نقشااه کاااربری 1:50000های رقومی توپوگرافی ها عبارت از نقشهداده

(، نقشااه 1:100000 )مقیاااس شناسیزمین زمین، نقشه پوشش اراضی و 
های هواشناسی و مراکز تاریخی و گردشااگری هسااتند. خاکشناسی، داده
گیری چند شاخصه یابی یک مسئله تصمیمفرایند مکان همچنین این که

 ,Malczewski)است و با استفاده از مدل رستری قابل حاال اساات 

مناسب این نکته را مد  افزارنرمبایست در انتخاب . در نتیجه می(1999
افزار انتخابی عالوه بر مدل رستری، مدل وکتوری را نظر قرار داد که نرم
گیری چندشاخصه را قابلیت استفاده از قواعد تصمیم نیز پشتیبانی کرده و 

ی مااورد اسااتفاده در ایاان افزارهانرمین ترمهمنیز داشته باشد. از این رو 
 پژوهش عبارتند از:

o افزارنرم ArcGIS10 ژ،ورفرن  ها،الیه تکمیل و  ایجاد )برای 
 ...(. و  مختصات سیستم تعیین ها،نقشه کردن

o افزارنرم Expert choice 11معیارهااا و  بااه دهیوزن )جهت
 (. AHP روش از استفاده با زیرمعیارها

o افزارنرم  IDRISI و  هانقشه سازینرمال عملیات انجام )جهت 
 فازی(. تلفیق همچنین

o تاپسی افزار نرم TOPSIS Solver 2.0.0  جهت وزندهی(
  شده(. گزینش هایپهنه بندیبندی و رتبهو اولویت

 روش مطالعه •
های ساااختمانی در دفن نخاله یابی محلمکانهدف اصلی این پژوهش 

 ( AHPسطح شهرستان کرج با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی )

( است. از این رو پاا  از GISو در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی )
معیارهااا و زیرمعیارهااای مااوثر در فراینااد  تعیین مرز محدوده مطالعاتی،

های مشابه داخلی و خارجی یابی با مرور و مطالعه منابع و پژوهشمکان
شناسایی گردید و س   معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده با استفاده 
از روش دلفی و در قالب پرسشنامه مقایسه زوجی در اختیار پژوهشگران 

های ساختمانی و آشنا به بی، مدیریت نخالهیامکانصاحب نظر در فرایند 
ها و شهرستان کرج قرار گرفت. نتای  حاصل از این پرسشنامه شهرکالن
مورد تجزیه و تحلیاال قاارار گرفتااه و   Expert Choiceافزار در نرم

وزن و درجه اهمیت هر یک از معیارها و زیرمعیارها مشخص گردیااد. در 
 ربااال شااده و نهااایی در محاایط گام بعااد هاار یااک از زیرمعیارهااای غ

ArcGIS10 افزار تبدیل به نقشه شده و پ  از استانداردسازی در نرم
IDRISI ،افزارمجدد در نرم ArcGIS10  به روش وزندهی افزودنی
های مناسب جهت دفاان ی گردیدند و پهنهگذارهم( روی WLCساده )

شناسایی  های ساختمانی در قالب نقشه مطلوبیت سرزمینبهداشتی نخاله
های پهنه TOPSISو معرفی شدند. در گام آخر نیز با استفاده از روش 

مراحل انجام پااژوهش  2بندی شدند. شکل شماره شناسایی شده اولویت
 را نشان داده است.

 
 

 

 شهرستان ساختماني های نخاله دفن محل یابيمکان مراحل -2 شکل

 کرج
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 نتایج  -3

ترتیب مراحل مختلااف اشاااره شااده در نتای  حاصل از این پژوهش به 
 ارا،ه شده است. 2شکل شماره 

 شناسایي معیارها و زیرمعیارها •
 خااارجی و  داخلاای تحقیق موضوم با مرتبط هایپژوهش نخست گام در
 فرایند در استفاده مورد زیرمعیارهای و  معیارها و  گرفت قرار بررسی مورد
 ایاان در. گردیااد اسااتخراج و  شناسااایی ساااختمانی هاینخاله یابیمکان
 .گردید و  شناسایی زیرمعیار 16 و  اصلی معیار 4 مرحله

 وزندهي و غربالگری معیارها و زیرمعیارها •
 در قباال مرحلااه از شااده استخراج زیرمعیارهای و  معیارها مرحله این در
 صاااحب پژوهشااگر 17 اختیااار در و  تهیه زوجی مقایسه پرسشنامه قالب
 بااه آشاانا و  ساااختمانی هاینخالااه ماادیریت یااابی،مکان فراینااد در نظر
 11 تعااداد نهایاات در کااه گرفاات قاارار کاارج شهرسااتان و  شااهرکالن

 این از حاصل نتای  و  شد  دریافت شده  مشخص  زمان  مدت  در  پرسشنامه
 تحلیل و  تجزیه مورد Expert Choice 11 افزارنرم در هاپرسشنامه
 زیرمعیارهااا و  معیارهااا از یااک هاار اهمیاات درجااه و  وزن و  گرفتااه قرار

 زیرمعیارها معیارها، این از  یک هر 1  شماره جدول  در  که گردید  مشخص
 افاازارنرم از نمااایی 3 شااماره شکل همچنین. است شده ارا،ه آنها وزن و 

Expert Choice 11  در. دهدمی نشان را آمدهبه دست  هایوزن و 
 که گفت توانمی باشد باالتر زیرمعیار یا معیار یک وزن هرچه نتای ، این
 است. برخوردار ایینه هدف به حصول در بیشتری اهمیت از
 

 شده شناسایي زیرمعیارهای  و معیارها از یک هر وزن -1جدول 

معیار  

 اصلي 
 وزن زیرمعیار

فاصله و 
حریم   

(459 /0) 

 226/0 سطحی  آب  منابع  از فاصله 

 152/0 زیرزمینی  آب  منابع  از فاصله 

 102/0 آهن راه  و  هاراه   شبکه  از فاصله 

 026/0 فرودگاه  از فاصله 

 319/0 مراکز مسکونی   از فاصله 

 035/0 فاصله از مراکز صنعتی 

 052/0 نیرو و انرژی انتقال  خطوط  از فاصله 

 069/0 تاریخی، مذهبی  مراکز  از فاصله 

 019/0 ها گسل  فاصله 

های ویژگی
فیزیکی 
 سرزمین 

(093 /0) 

 450/0 زمین  شیب

 149/0 باد  شدت و  جهت

 050/0 نفواپذیری خاک 

 081/0 خاک  عمق

 269/0 سال 100 بازگشت در دوره خیزیسیل 
های  زیستگاه
حساس  

(305 /0) 
 305/0 های حفاظت شده اکوسیستم 

کاربری  
اراضی  

(143 /0) 
 143/0 کاربری اراضی

 

 
 دست به های وزن  و Expert Choice 11 افزارنرم از نمایي -3شکل 

  آمده

 

 ها استانداردسازی نقشه •

یاابی فرایناد مکان در گذار تاثیر اطالعاتی هایدر این مرحله الیه
( 4تهیه شده )شکل شماره  ArcGIS10افزاری ابتدا در محیط نرم

سیگمو،ید و قابال  1با استفاده از توابع فازیو س   در گام بعدی 
استانداردساازی  IDRISIافازار تعریف توسط کاربر در محایط نرم

فازی و حد آساتانه ماورد  توابع عضویت 2جدول شماره شدند. در 
 استفاده برای هر یک از زیرمعیارها ارا،ه شده است.
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 های ساختماني شهرستان کرج یابي نخالهاستانداردسازی زیرمعیارهای مورد استفاده در فرایند مکان -2جدول 

 الیه نقشه
 حد آستانه

 نوع تابع فازی 
نام تابع  

 d c b a فازی 

 سیگمو،ید افزایشی یکنواخت 500   1000 فرودگاه )متر(فاصله از 

 سیگمو،ید افزایشی یکنواخت 250   1000 ها )متر(فاصله از قنات، چشمه و چاه 

های زیرزمینی  فاصله از سطح آب 
 )متر(

 سیگمو،ید افزایشی یکنواخت 10   60

 سیگمو،ید افزایشی یکنواخت 250   1000 های سطحی )متر(آب فاصله از  

 سیگمو،ید متقارن 250 300 1000 1500 )متر( آهنراه ها و فاصله از شبکه راه 

 سیگمو،ید متقارن 3 5 15 20 ها )کیلومتر( فاصله از سکونتگاه 

 سیگمو،ید افزایشی یکنواخت 200   500 فاصله از گسل )متر(

 سیگمو،ید یکنواختافزایشی  500   1000 فاصله از مراکز گردشگری )متر(

 سیگمو،ید افزایشی یکنواخت 100   400 فاصله از خطوط انتقال نیرو )متر(

 سیگمو،ید افزایشی یکنواخت 500   1000 فاصله از مراکز صنعتی )متر(

 سیگمو،ید افزایشی یکنواخت 100   300 ساله )متر(  100سیل با دوره بازگشت 

عمق خاک )بر مبنای واحدهای  
 اراضی( 

 تعریف شده  افزایشی یکنواخت کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد 

نفواپذیری خاک )بر مبنای واحد  
 اراضی( 

 تعریف شده  افزایشی یکنواخت زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 

 سیگمو،ید کاهشی یکنواخت    10 40 شیب زمین )درصد( 

 تعریف شده  کاهشی یکنواخت  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  شدت و جهت باد 

منطقه حفاظت شده البرز مرکزی  
 )متر(

 سیگمو،ید افزایشی یکنواخت 500   1000

 کشاورزی  مرتعی بایر کاربری زمین )نوم کاربری(
جنگلی و 
 باغی

 تعریف شده  افزایشی یکنواخت

 

های هااای مناسااع دفااع نخالااهشناسااایي مکان •

 ساختماني )تولید نقشه مطلوبیت(
 هاینخالااه دفاان مناسااب هااایمرحلااه باارای تعیااین مکاندر ایاان 
های زیرمعیار تهیااه شااده در در شهرستان کرج، کلیه نقشه ساختمانی
با استفاده از  IDRISIو استاندارد شده در محیط  ArcGISمحیط 

گااذاری شاادند و در روی هم 2 (WLCروش ترکیااب خطاای وزناای )
سایر مناطق دارا بودند به پهنه که بیشترین امتیاز را نسبت به  4نهایت 

 (.5های نهایی شناسایی شدند )شکل شماره عنوان پهنه

 
های مناسع دفن نخاله ساختماني در نقشه مطلوبیت مکان -5شکل 

 شهرستان کرج 
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هااای شناسااایي شااده بااا روش بناادی مکانرتبه •
TOPSIS 
شااده، بااا اسااتفاده از  گاازینشهای پهنه بندیاولویت در این پژوهش

 است. گام شِششامل صورت پذیرفت که  TOPSISروش 

 

 

 سازی  کمي : 1گام 
 های های هر یک از پهنهدر گام نخست میانگین ارزش پیکسل

 ArcGISافاازار های زیرمعیارهااا در نرمانتخابی در هر یک از نقشااه
بناادی در روش ( تااا در فراینااد اولویت3محاسبه گردید )جدول شماره 

TOPSIS   .استفاده شود 

 معیارها(  به امتیازدهي های زیرمعیارها )ماتریسهای انتخابي در هر یک از نقشه های هر یک از پهنهمیانگین ارزش پیکسل -3جدول 

 زیر
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 هاگزینه

A1 20.4 2.55 140.25 117.3 73.95 7.65 25.5 153 119.85 252.45 201.45 102 12.75 0 242.25 104.55 

A2 158.1 0 224.4 43.35 30.6 2.55 35.7 48.45 107.1 252.45 158.1 211.65 48.45 63.75 140.25 204 

A3 73.95 2.55 137.7 119.85 71.4 25.5 28.05 102 63.75 124.95 137.7 7.65 68.85 86.7 175.95 145.35 

A4 2.55 43.35 68.85 188.7 170.85 226.95 114.75 214.2 140.25 73.95 158.1 0 96.9 188.7 145.35 112.2 

 

 ( 4)جدول شماره  مقیاس شدهگیری موجود به یک ماتریس بيتصمیمتبدیل ماتریس  : 2گام 
 (مقیاس شدهماتریس بياقلیدسي ) نورم از استفاده با معیارها از یک هر امتیاز : ماتریس4جدول 

 زیرمعیارها   

 هاگزینه
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

A1 0.116 0.059 0.458 0.458 0.367 0.033 0.202 0.534 0.538 0.655 0.609 0.434 0.099 0.000 0.671 0.356 

A2 0.900 0.000 0.733 0.169 0.152 0.011 0.283 0.169 0.481 0.655 0.478 0.900 0.376 0.293 0.388 0.695 

A3 0.421 0.059 0.450 0.468 0.354 0.112 0.223 0.356 0.286 0.324 0.416 0.033 0.534 0.399 0.487 0.495 

A4 0.015 0.997 0.225 0.737 0.847 0.993 0.911 0.748 0.630 0.192 0.478 0.000 0.751 0.869 0.402 0.382 

 

 (5)جدول شماره  مقیاس شدهبياعمال وزن هر یک از معیارها در ماتریس  : 3گام 
 مقیاس شده موزون()ماتریس بي  معیارها از یک هر وزن : ماتریس5جدول 

 زیرمعیارها   

 هاگزینه
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

 0.305 0.143 0.025 0.007 0.004 0.013 0.041 0.008 0.031 0.023 0.016 0.011 0.146 0.046 0.069 0.103 وزن 

A1 0.012 0.004 0.021 0.067 0.004 0.001 0.005 0.017 0.004 0.027 0.008 0.002 0.001 0.000 0.096 0.109 

A2 0.093 0.000 0.034 0.025 0.002 0.000 0.007 0.005 0.004 0.027 0.006 0.004 0.003 0.007 0.056 0.212 

A3 0.043 0.004 0.021 0.068 0.004 0.002 0.005 0.011 0.002 0.013 0.005 0.000 0.004 0.010 0.070 0.151 

A4 0.001 0.069 0.010 0.108 0.009 0.016 0.021 0.023 0.005 0.008 0.006 0.000 0.005 0.022 0.058 0.117 

 

 (6هر یک از زیرمعیارها )جدول شماره  (-A)و منفي (  +A)آل مثبت محاسبه ایده  : 4گام 
 زیرمعیارها از یک هر منفي و مثبت آلایده : محاسبه6جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 زیرمعیارها

+A 0.093 0.069 0.034 0.108 0.009 0.016 0.021 0.023 0.005 0.008 0.005 0.000 0.001 0.022 0.096 0.212 

-A 0.001 0.000 0.010 0.025 0.002 0.000 0.005 0.005 0.002 0.027 0.008 0.004 0.005 0.000 0.056 0.109 
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منفاي )جادول  و مثبات آلفاصله ایاده محاسبه : 5گام 

  (7شماره 

 زیرمعیارها از یک هر منفي و مثبت آلایده : فاصله7جدول 

 

 (8فاصله نسبي هر گزینه )جدول شماره  محاسبه : 6ام گ
ها بر مبنای فاصله نسبی در این مرحله اولویت نهایی هر یک از گزینه

آنها تعیین گردید به این صورت که بیشترین فاصله به منزله باالترین 
هکتااار  6290با مساااحت  A2اولویت است. مطابق این جدول، پهنه 

ترین اولویت با فاصله حدود واقع در جنوب غربی شهرستان کرج از باال
های از حالت ایده آل برخوردار گردید و س   به ترتیب پهنااه 536/0
A4  ،)واقع در شمال غرباای شهرسااتان کاارج(A3  واقااع در غاارب(

)واقع در جنوب شهرستان کرج( در رده بعاادی  A1شهرستان کرج( و 
 اولویت قرار گرفتند.

  آلحالت ایده ها ازفاصله نسبي هر یک از گزینه -8جدول 

 A1 A2 A3 A4 هاگزینه

 1761 990 6290 660 مساحت )هکتار( 

282/0 آلایده  حالت  فاصله از  536/0  402/0  454/0  

 2 3 1 4 اولویت

 

 یریگجهینت -4
 در نتیجه نرخ رشد باالی جمعیت و به دنبال آن حجم کرج شهرکالن
 هایساختمان تخریب همچون ساختمانی و  عمرانی هایفعالیت باالی
 بااا روزانه شهری معابر بهسازی و  جدید هایساختمان احداث قدیمی،
 اماار ایاان کااهروبرو اساات  ساختمانی هاینخاله از باالیی بسیار حجم
 زیسااتمحیط حفظ دیدگاه با پسماند مدیریت سیستم داشتن ضرورت
 در شااده های ساختمانی تولیاادامروزه مقدار نخاله کند.می دوچندان را
کرج و شااهرهای اقماااری آن )از قبیاال محمدشااهر، ماهدشاات،  شهر
های صنعتی پیرامونی( شهر، گرمدره و حتی شهرکشهر، مشکینکمال

درصد از  2هزار تن است که این مقدار تقریبا  10بطور متوسط روزانه 
شود که با در نظر گرفتن می های تولیدی در کشور را شاملکل نخاله

حجم نخاله تخلیه شده غیرقانونی در پیرامون شهر کاارج ایاان مقاادار 
بیشتر نیز خواهد رسید. از سوی دیگر نرخ تولیااد نخالااه ساااختمانی در 

برابر پسماندهای خانگی اساات کااه ایاان اماار در  4/5شهر کرج حدود 
(، 1396ان، برابر است )پاست و همکار 5مقایسه با میانگین کشور که 
های ساااختمانی و عمراناای تولیاادی در کماای بیشااتر اساات. نخالااه

در دو  1393کرج و شهرهای اقماااری آن تااا پایااان سااال  شهرکالن
تاااکنون تنهااا  1394گردید. از سال دره تخلیه میمنطقه حصار و حلقه

غیرمجاااز در حاشاایه  صااورتبهدره و یااا در مرکااز دفاان زبالااه حلقااه

های گردد. با توجه به حجم زیاد نخالهی تخلیه میشهربرونهای  جاده
سااال آینااده  10دره تااا تولیدی و تکمیل ظرفیاات مرکااز دفاان حلقااه

 ضرورت شناسایی و معرفاای مراکااز دفاان پسااماند و نخالااه جدیااد در
گردد. از این رو در ی مجاور احساس میهاشهرستانشهرستان کرج و 
های ساااختمانی نخالااه زیستی محل دفنیابی محیطمکاناین مطالعه 

هااای مااورد نیاااز، آوری دادهشهر کرج و شهرهای اقماری آن با جمااع
ی اطالعات مورد نیاز با منطق فازی و با استفاده از فرایند استانداردساز

هاادف  جغرافیااایی اطالعااات سیستم محیط تحلیل سلسله مراتبی در
 از تااوانمی و  اساات کاااربردی نااوم از تحقیق مطالعه قرار گرفت. این

بااا توجااه بااه اهمیاات  .نمااود اسااتفاده اجرایاای عملیات برای آن نتای 
موضوم، ضروری بود تا در بدو امر، با تکیه بر منااابع مختلااف علماای، 

های مختلف استفاده شااده در ها، راهکارها و مدلتالش شود تا روش
ایران و سایر کشورها، مورد بررساای و مطالعااه قاارار گرفتااه و ساا   

یابی محل دفن بهداشااتی مااواد زا،ااد تدوین معیارهای مکان نسبت به
های ساختمانی اقدام گردد. در این پژوهش نیز در همین جامد و نخاله

زیرمعیار شناسااایی و تعیااین گردیااد کااه از  16معیار اصلی و  4راستا 
اشتراک و هم وشانی باالیی با معیارهای مورد اسااتفاده در  مطالعااات 

زاده و همکاااران در سااال ، تقی2010 ران در سالالدینی و همکامعین
قلعه در  ، امیرآبادی و عبدی1391 همکاران در سال و  ، ساالری1392
، 1394، حجازی در سال 2014 همکاران در سال و  ، خرم.1396سال 
، 1396 سااال در کشفی و  اردکانی و  1396 سال در همکاران و  پاست

(، دسااتورالعمل 1380زیساات )یطمحدسااتورالعمل سااازمان حفاظاات 
هااای دفاان یااابی محلمکانریزی و مدیریت کشور در سازمان برنامه
همچنین در این مطالعه از روش تحلیل سلسله مراتبی  برخوردار است.

برای دستیابی وزن دهی و تعیین درجه اهمیت هر یااک از معیارهااا و 
د و در مرحله بعد به علاات اینکااه هاار نقشااه زیرمعیارها استفاده گردی
های متفاوتی است، برای انجام فراینااد تحلیاال دارای محدوده مقیاس

یری آنها همخوان و متناسب با هاام گاندازهسلسله مراتبی باید مقیاس 
یری و تبدیل آنها بااه گاندازههای سازی مقیاسشدند. برای همسانمی

تانداردسازی معیارها استفاده شد که واحدهای قابل مقایسه از فرایند اس
 یابیمکانالدینی و همکاران برای چنین فرایندی را در مطالعات معین

برای  زاده و همکاران، تقی2010 کرج در سال شهر پسماند دفن محل
گرگااان در سااال  شااهر ساااختمانی هاینخالااه یابی محل دفاانمکان
تهااران  شهر مانیساخت هاینخاله دفع ، پاست و همکاران برای1392

 دفاان محاال یااابیمکانو اردکااانی و کشاافی باارای  1396در سااال 
 اسااالمی و  و فروغیان 1396 یزد در سال شهر ساختمانی پسماندهای
 پسماندهای خانگی در استان خوزستان در دفن محل یابیمکانبرای 
 باارای پااژوهش ایاان همچنااین در توان مشاهده کرد.می 2015 سال

 شده استفاده IDRISI در محیط فازی  توابع  از  هاداده  استانداردسازی
 اسااتفاده از  .است 0-255 دامنه در فازی استانداردسازی این که است
 ساااده وزناادهی افزودناای روش و  فااازی منطااق در 0-255 دامنااه
(SAW)، تغییاارات تااوانو می باارده باااالتر را گیریتصاامیم قاادرت 

 اقتصادی هایهزینه کاهش جهت در شده حاصل نتای  در مناسبی را

 A1 A2 A3 A4 هاگزینه

+A 0.157 0.121 0.116 0.139 

-A 0.062 0.140 0.078 0.116 
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 (.1390 الدینی و همکاران،معین) نمود اعمال زیستیمحیط خسارات و 
 فااازی سااازیاستاندارد و  فااازی منطااق از تااوانمی آنچااه کلاای بطور
 که ریسکی میزان  به  توجه با  هاروش  این در  که است آن  نمود  استنتاج
 بیشااتری هایمکان بولین روش به نسبت گیردمی نظر در گیرتصمیم
 در و  مختلااف اطالعاتی هایالیه اعمال با توانمی و  شودمی انتخاب
 مناسااب هااایمحل یااابیمکان به اقدام کدام، هر اهمیت گرفتن نظر
 اقتصااادی مالحظات به توجه فازی با در منطق. نمود دفن محل برای
 به چه هر و  شودمی گرفته مراتبی سلسله هایتصمیم زیستیمحیط و 

 گیریسااخت میاازان شااویممی نزدیک نهایی تصمیم به مربوط نقشه
 حاصاال کااه شااده یابیمکان کمتری مناطق نتیجه در و  یافته افزایش
 شاارایط مااوردنظر هاادف باارای کااه اساات مناااطقی انتخاااب امر این

گیری دارند. در نهایت در این پژوهش که با روش تصمیم تریمناسب
یاری مکانی، از نوم چند شاخصه فازی براساس عدم قطعیت به معچند 

های ساختمانی انجام رسیده است، چهار منطقه برای محل دفن نخاله
شهر کرج مناسب تشخیص داده شد. از کل منطقه مااورد مطالعااه بااا 

درصد منطقه  4/7هکتار معادل  9700هکتار میزان  130662مساحت 
امااا ؛ مورد مطالعه برای انتخاب محل دفن، مناسب تشخیص داده شد

این مناطق از مطلوبیت کامل برای ایاان منظااور برخااوردار نیسااتند و 
بدین ترتیب مشااخص شااد کااه هاای  منطقااه از شهرسااتان کاارج از 

های درصااد( باارای احااداث محاال دفاان نخالااه 100مطلوبیت کامل )
ساختمانی برخوردار نبوده و چهااار پهنااه شناسااایی شااده از مطلوبیاات 

های معرفاای رت امکان نباید پهنااهمتوسطی برخوردار بوده، لذا در صو
های ساااختمانی شده در این تحقیق جهت استفاده محل دفاان نخالااه
های شااود پهنااهمورد استفاده قرار گیرد و به این منظااور پیشاانهاد می

های ساختمانی مااورد محل دپوی موقت نخاله عنوانبهشناسایی شده 
تحقیق و استفاده از استفاده قرار گیرند. در صورت استفاده از نتای  این 

زیسااتی های مشخص شده در این تحقیق تمهیدات شدید محیطپهنه

زیستی با توجااه ضروری است که در غالب پروژه بررسی اثرات محیط
بایساات پااروژه به موقعیت هر پهنه بایااد معرفاای شااود. همچنااین می

های ساااختمانی در یااابی باارای احااداث محاال دفاان نخالااهمکان
نیز مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش اجرای  های مجاورشهرستان

 یطدر محاا روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی به همراه روش تاپسی  
  یسرعت عمل و دقت نتا شیموجب افزایایی اطالعات جغراف یستمس

گردید و  یهم وشان یزهایدر آنال  ینتا یریکارگسهولت به نیو همچن
گیری چندمعیاره ل مسا،ل تصمیمبرای ح اجراقابلاین روش را کارا و 
 مکانی نشان داد.

 تقدیر و تشکر
بااا عنااوان  کارشناساای ارشااد دوره نامااهمسااتخرج از پایان مقاله این

 دفاان محاال مکانیابی و  ساختمانی هاینخاله کیفی و  کمی بررسی"
 GIS محاایط در TOPSIS و  AHP هایروش از استفاده با آنها
باشد که توسط مرکز پژوهش و می "(کرج کالنشهر موردی مطالعه)

مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج و شهرداری کرج مااورد 
حمایت مالی قرار گرفت. همچنین نویسندگان این مقاله برخااود الزم 

دانند تا از سازمان مدیریت پسماند شااهرداری کاارج و مساائوالن می
امکااان  دره به خاطر فراهم نمااودنمستقر در مرکز دفن پسماند حلقه

بازدید از این محل و در اختیار قرار دادن آمااار و اطالعااات الزم کااه 
 پژوهش گردید، س اسگزاری نمایند. این منجر به ارتقاء کیفی

 ها: یادداشت

1. Fuzzy Functions 

2. Weighted Linear Combination 
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