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 چکیده 

 با و است شهری جامد پسماندهای مدیریت در مهم مراحل از یکیپسماندها  دفن محل انتخاب

 دقت با باید دفن محل انتخاب ها،این محل و اکولوژیکی اقتصادی زیستی، محیط مخرب اثرات به توجه

ها برای های مکانی و تحلیل درست این دادهگیرد. استفاده از داده صورت علمی فرایند یك طی و

سماندهای دفن بهداشتی پهای ساختمانی اهمیت فراوانی دارد. یابی محل دفع نخالهگیری در مکانبهره

ریزی دقیق نیازمند است. انتخاب شهری مانند هر پروژه مهندسی دیگر، به اطالعات پایه و برنامه

حلی مناسب برای ها برای یافتن راههای اطالعاتی شده و کوششفاکتورهای متعدد سبب تعدد الیه

را به سمت استفاده از گیران ی صحیح، تصمیمهای اطالعاتی و اخذ نتیجهتحلیل بر تعداد زیادی الیه

دهد که عالوه بر دقت باال از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عملیات در حد باالیی سیستمی سوق می

و  رو طی تحقیق حاضر شهرستان گرگان با استفاده از روش ارزیابی چند متغیرهاز این .قرار داشته باشد

بندی شد. معیارهای تصادی و اجتماعی پهنهبا تکیه بر معیارهای اکولوژیکی و برخی معیارهای شبه اق

های سطحی، شناسی، فاصله از منابع آببستر و زمینمورد استفاده در این تحقیق شامل خاک، سنگ

های زیرزمینی، شیب، ارتفاع، پوشش گیاهی، فاصله از جاده، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از آب

دهی به معیارها از روش مقایسات ده هستند. برای وزنشفاصله از فرودگاه و فاصله از مناطق حفاظت

( استفاده شد و سپس با تکیه بر دو روش فازی و بولین در AHP) مراتبیزوجی در قالب تحلیل سلسله

قابلیت سرزمین برای  ترکیب شدند و نقشه باهمها الیه (WLCترکیب خطی وزن داده شده ) 1رهیافت

ی اهیناحروش شایستگی  بر اساسدست آمد. در نهایت ساختمانی بههای یابی محل دفع نخالهمکان
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تر های دقیقبرای بررسی ی ساختمانیهانخالهدفن  احداث برای مناسب یمنطقه چهارسرزمین، 

و  اندگرفتهمورد مطالعه قرار  در بخش شمال شرقی محدوده اکثراًمنطقه  چهاراین  که شد مشخص

 هکتار مساحت هستند. 282و 111، 151، 312دارای 
 

، AHPمنطق فازی، (، GIS) ی اطالعات جغرافیاییهای ساختمانی، سامانهنخاله :کلیدي هايواژه

 . (WLC) ترکیب وزنی خطی

 

  مقدمه 

حیاتی برای بقای بشر دارد باید متناسب با نیازهای حال و آینده   های انسان را که جنبهفعالیت

که به بهای نابودی در توسعه و تکامل آن تالش نمود، مشروط بر آنتر چه بیش سنجیده شود و هر

ناپذیر که توسعه و محیط زیست دو موضوع جداییمحیط زیست و منابع طبیعی نباشد. با توجه به این

های توسعه، حداقل در کلیه برنامه ستیزطیمحهستند، ضروری است که با استفاده از ابزارهای مدیریت 

زیست وارد شود. دفن بهداشتی پسماندهای شهری مانند هر پروژه مهندسی و محیط خسارت به منابع

(. مدیریت 131: 1391ریزی دقیق نیازمند است )جعفری و همکاران، دیگر، به اطالعات پایه و برنامه

ریزان شهری در سراسر جهان است. این مشکل مواد زائد جامد یکی از مشکالت عمده پیش روی برنامه

ریزی ضعیف و فقدان منابع مالی، رهای در حال توسعه شدیدتر است. در این کشورها برنامهدر کشو

ویژه در شود. عالوه بر این، بسیاری از مردم بهی ضعیف مدیریت مواد زائد جامد میمنجر به شیوه

ا، هی جادهترین مناطق پست مانند حاشیهآوری شده را به نزدیكمناطق روستایی، مواد زائد جمع

ها تخلیه ها و مسیلطور مستقیم به رودخانهها و یا بههای کشاورزی و مراتع، سواحل رودخانهزمین

ی ابتدایی دفن مواد زائد، منجر به آلودگی آب و هاروش(. چنین Gorserski and et al., 2012کنند )می

(. Gbanic and et al., 2013گردد )خاک و هوا شده که منجر به خطراتی برای بهداشت عمومی می

های ناهمگون از مواد دور ریخته شده از اجتماعات شهری و به همان اندازه زائدات جامد شامل توده

 (. Sufian and Bala, 2007باشد )تری از زائدات کشاورزی، صنعتی و معادن میهای همگونتوده

دهند که از لحاظ وزنی تشکیل میای از مواد زائد جامد شهری را زائدات ساختمانی بخش عمده

 ,.Nabil and et al ؛Karl and Balt, 2000شود )درصد کل زائدات جامد را شامل می 31تا  15حدود 

2004 .) 

های و ساز، تخریب اماکن، ساختمانپسماندهای حاصل از ساخت  زائدات ساختمانی به کلیه

های مربوط به تأسیسات آسفالت معابر، حفاریی، تعمیر و نوسازی، بردارخاکفرسوده، گودبرداری، 

طور کلی هر گونه پسماند حاصل از فعالیت عمرانی و ساختمانی مشتمل بر خاک و مخلوط شهری و به
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ی، شیشه، بتن، مالت، گچ، خاک، کاشی، سرامیك، ماسه، سیمان، قیرگونی، سنگ، بردارخاکحاصل از 

گردد نی، چوب و سایر پسماندهای مشابه اطالق میی سقفی، شیروا، رابیتس، تیرچهكییموزاآجر، 

اثر (. اگر چه بسیاری از این زائدات معموالً بی1: 1391های کشور، ها و دهیاری)سازمان شهرداری

زائدات خطرناک یا سایر مواد زائد جامد شهری خطر محیط زیستی  هستند و ممکن است به اندازه

ای را برای بسیاری از جوامع از لحاظ کاهش ظرفیت ل عمدهها مشکنداشته باشند ولی حجم زیاد آن

 (.Games and et al., 2004) های دفن و بر جای ماندن غیرقانونی دیگر مواد زائد ایجاد کرده استمحل

و ساز، مقادیر زیادی از منابع شوند و صنعت ساخت های دفن، دفع میدر محل غالباًزائدات ساختمانی 

 (. Poon, 2007کند )و ساز و تخریب تولید میطبیعی را مصرف کرده و مقادیر عظیمی از زائدات ساخت 

ی افزایش مقادیر زائدات ساختمانی چندین موضوع از قبیل کمبود فضای محل دفن، توسعه

های عمومی و زیستی، مخالفتهای محل دفن، مسائل محیط های جدید دفن، افزایش هزینهمحل

طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین مدیریت زائدات و ساز را بههای ساخت افزایش هزینه

 ,.Nabil et al؛Poon, 2007ساختمانی یك موضوع مهم خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است )

ی مناسب، فقدان آموزش اورفنترسی به (. در کشورهای در حال توسعه به دالیلی چون عدم دس2004

های مناسب کارگیری سیستمی کافی و کمبود تجهیزات کافی و مناسب، عدم بهای، نبود بودجهحرفه

که امروزه یافتن (. با توجه به اینManas et al., 2005برای دفع زائدات، این مهم به تأخیر افتاده است )

های ن، جزء مراحل مهم پروژهجغرافیایی معی در حوزههای مناسب برای ایجاد فعالیت مکان یا مکان

-باید حتیهای نهایی برای دفن پسماند میرود، مکانمی به شمارویژه در سطح کالن و ملی اجرایی به

ن شرایط و قیود مورد نیاز را تأمین کند و عدم بررسی این شرایط قبل از اجرای چنی االمکان همه

عوامل موثر در  یابی موفق، کلیهبا اجرای مکان دنبال خواهد داشت.هایی، نتایج نامطلوب فراوانی بهپروژه

های مناسب در قالب خروجی فرآیند شود و مکانها در سطح منطقه مطالعاتی بررسی میایجاد فعالیت

-این افراد نیز بر اساس سیاستگیرد و گیرندگان نهایی قرار مییابی در اختیار مدیران و تصمیممکان

کنند. با توجه به مطالب فوق اجرای ی مناسب را انتخــاب میهایشان، گزینههای موجود و اولویت

ها اهمیت و ضرورت باالیی دارد )پرهیزکار، غفاری، یابی در پروژهجانبه مکانصحیح، دقیق و همه

، در کمك به «GIS»به افزایش توانایی  گیری و دانش کارشناسی(. یکپارچگی مدل تصمیم15: 1385

(. مطالعات 15: 1385اتخاذ تصمیمات مکانی درست و مناسب، موثر خواهد بود )امینی فسخودی، 

شریفی و  .های اطالعات جغرافیایی انجام شده استیابی با استفاده از سیستمی مکانبسیاری در زمینه

یابی دفن پسماند در اقدام به مکان GISنی و با استفاده از مکا چند معیاره زیاز آنالوانوستن با استفاده 

ها با در نظر گرفتن آن .(Sharifi and Vanwesten, 1997چینا واقع در شهر کلمبیا نمودند )شهر سین
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پارامترهایی نظیر شیب، زمین لغزش، نفوذپذیری خاک و فاصله از شهر، با استفاده از روش بولین و 

 به نتایج کاربردی قابل قبولی دست یافتند.آنالیز چند معیاره، 

های زیرزمینی در یابی برای دفن با توجه به اهمیت آبهمچنین هرزبوگ در بیان معیارهای مکان

در پژوهشی به انتخاب  2112تری داد. چانگ و همکاران در سال ی تحقیق به آن وزن بیشمنطقه

گیری جنوب تگزاس، با استفاده از سیستم تصمیممحل دفن مواد زائد جامد شهر هارلینگن واقع در 

بندی های مناسب را طی دو مرحله انتخاب و اولویتمکانی، ارزیابی چند معیاره، منطق فازی، مکان

 .(Chang and et al., 2008کردند و مکان مناسب برای محل دفن انتخاب شد )

معیار )فاصله از مناطق  1ده از برای شهر گرگان با استفا 2111فرد و ماهینی در سال غالمعلی

یابی با های زیرزمینی( مکانآبها، شیب، جهت باد، سطحمسکونی، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه

 .(Mahiny and Gholamalifard, 2006اند )استفاده از منطق فازی و ارزیابی چند معیاره انجام داده

ان گرگان با توجه به توان طبیعی و بررسی مسائل این پژوهش در نظر دارد با ارزیابی اراضی شهرست

های ساختمانی را اقتصادی، اجتماعی بر اساس معیارها و ضوابط موجود، نواحی مناسب برای دفع نخاله

 پیشنهاد دهد. 

 

 مفاهیم، دیدگاه و مبانی نظري

یا پروژه ترین محل ممکن برای استقرار و اجرای یك طرح عبارت است از تعیین مناسبیابی مکان

 منوری:سیدمسعود محیطی )یا کارخانه با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست

های ایجاد و های مکانی است که تاثیر فراوانی در کاهش هزینهیابی از جمله تحلیل(. مکان12: 1381

ی یهای اجرایرگذار پروژهمراحل مهم و تاث های مختلف دارد. به همین دلیل یکی ازاندازی فعالیتراه

 رود.شمار میبه

 با یریگمیتصم یبرا شده یطراح یهاستمیس نیترجامع از یکی یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا

 فراهم یمراتب سلسله صورتبه را مسأله کردن فرموله امکان كیتکن نیا رایز است چندگانه یارهایمع

 ندیفرا نیا دارد مسأله در را یفیک و یکم مختلف یارهایمع گرفتن نظر در امکان نیهمچن و کندیم

 ارهایمع ریز و ارهایمع یرو تیحساس لیتحل امکان و داده دخالت یریگمیتصم در را مختلف یهانهیگز

. دینمایم لیتسه را محاسبات و قضاوت که شده نهاده بنا یزوج سه،یمقا یمبنا بر نیا بر عالوه. دارد را

 در كیتکن نیا ممتاز یایمزا از که دهدیم نشان را میتصم یناسازگار و یسازگار زانیم نیهمچن

 یاصول براساس و بوده برخوردار یقو كیتئور یمبنا كی از عالوههب. باشدیم ارهیمع چند یریگمیتصم

 (.182: 1388 ،رپویقدسدحسن یس) است شده نهاده بنا یهیبد
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 افزار،نرم افزار،سخت رکن چهار از متشکل یوتریکامپ است یاسامانه ،ییایجغراف اطالعات سامانه كی

 و یمدلساز ،یابیباز ،ینگهدار و رهیذخ کسب، یرقوم طوربه را دارمکان هایداده است قادر که کاربر و داده

 فهیوظ چهار ییایجغراف اطالعات سامانه نوع هر. کند ارائه یکیگراف و یمتن طوربه و نموده لیتحل و هیتجز

 .(2: 1391)شکوری، ابراهیم،  دارد عهده بر را ارائه و لیتحل و هیتجز ،ینگهدار ها،داده کسب یکل

 

 و قلمرو پژوهش  محدوده

 25 تا 11 ˚52 ی شهرستان گرگان که دری تحقیق عبارت است از محدودهمورد مطالعه منطقه

مرکز استان گلستان  عرض شمالی واقع شده است. شهر گرگان 58 ˚31 تا 22 ˚31 طول شرقی 52˚

آباد کتول، از جنوب به استان قال و بندر ترکمن، از شرق به شهرستان علیباشد که از شمال به آقمی

کیلومتر  1311سمنان و از غرب به شهرستان کردکوی محدود شده است. منطقه مذکور با مساحت 

نفر را در  221255جموع آبادی است که در مپارچه 111دهستان و  5بخش،  2شهر،  2مربع شامل 

 دهد. مورد مطالعه را نشان می موقعیت منطقه 1خود جای داده است. شکل 
 

 
 منطقه مورد مطالعه و موقعیت آن در استان گلستان و کشور ایران -2شکل 

 (Mahiny and Clarcke, 2012) 

 روش تحقیق 

ضوابط موجود و همچنین نظر کارشناسان، در این مطالعه ابتدا با مرور منابع و بررسی : تدوین معیارها

های ساختمانی تدوین یابی محل دفع نخالههای محیط زیستی تأثیرگذار در مکانمعیارها و مشخصه
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های اولیه، پایگاه سامانه آوری اطالعات و دادهمطالعاتی با جمع شده است و پس از تعیین مرز محدوده

 اطالعات جغرافیایی منطقه تهیه گردید.

تا بر مبنای آن بتوان به یابی به هدف باید معیارها را تعریف کرد ی برای دستاریچند معدر ارزیابی 

ها قابل باید معیارگیرد و همچنین میگیری صورت مین دست یافت. براساس معیارها تصمیمهدف معی

(. در ,Eastman 2003شوند )بندی میدسته 2و محدودیت1گیری باشند. معیارها به دو صورت عاملاندازه

های فیزیکی سرزمین )شیب، سنگ بستر، خاک، این تحقیق معیارهای مورد بررسی شامل ویژگی

ها )فاصله از جاده، فاصله های زیرزمینی( فاصله و حریمهای جاری و عمق آبارتفاع، پوشش گیاهی، آب

رفته شده است )جعفری و ها و فاصله از مناطق مسکونی( در نظر گاز مناطق حفاظت شده، فرودگاه

های مربوط به معیار و ، نقشه1های ارائه شده در جدول (. بر اساس الیه132: 1391همکاران، 

 گردد.ها استخراج میمحدودیت
 

 ها بر اساس منبعهاي مربوط به معیارها و محدودیتهاي به کار رفته در ترسیم الیهداده -2 جدول

 هاي دادهالیه دادهمنبع 

 های زیرزمینیهای جاری، عمق آبآب ای استان گلستانشرکت آب منطقه

 های جاریآب اداره شیالت استان گلستان

 خاک ی تحقیقات آب و خاک استان گلستاناداره

 سنگ وزارت صنایع و معادن

 مسکونی، تراکم پوشش گیاهی مناطقهای گرگان، ارتفاع، شیب، هرا سنگ، شبکه ی آبخیزداری استان گلستاناداره

 حفاظتی مناطقفرودگاه و  سازمان حفاظت محیط زیست

 

 استانداردسازي معیارها 
ها به واحدهای قابل مقایسه و استاندارد گیری و تبدیل آنهای اندازهسازی مقیاسبرای همسان

ای ریاضی است که برای های فازی، نظریهمجموعهشده از روش فازی استفاده شده است. نظریه 
(. منطق فازی ابزاری Lootsma, 1997بندی ریاضی در فرآیندها طراحی شده است )سازی و صورتمدل

های پذیرفته علوم طبیعی که معموالً قانون ها است. این ابزار هم در زمینهبرای مقابله با عدم قطعیت
های علوم مهندسی و فیزیك که زی وجود ندارد و هم در زمینهساشده و دقیقی برای اهداف مدل

 (. Zimmermann, 1995) ای دارند، کاربرد داردهای ریاضی پذیرفته شدهمدل

                                                           
1- Factor 

2- Constraint 
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در این تحقیق برای استاندارد سازی فازی پس از مرور منابع و بررسی نظرات کارشناسی از توابع 
های برای فازی کردن الیه« IDRISI»شکل فازی استفاده گردید. در این توابع و در محیط  S خطی و

مقادیر  2ن شود. جدول بر روی نمودار تابع خطی معی« b»و « a»نقطه  2نقشه باید موقعیت حداقل 
 دهد. ها در این مطالعه را نشان میشاخص آستانه و نوع تابع فازی برای استاندارد سازی نقشه

 
 

      
 ي جاري فازي )چپ(هاآبي شیب فازي )راست( و نزدیکی به هانقشه -1 شکل

 
 

  
 ي خاک فازي )راست( و سنگ فازي )چپ(هانقشه -9 شکل
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 مقادیر آستانه و نوع تابع فازي نقشه شاخص -1دول ج

 نوع تابع شکل تابع معیار
 منابع نقاط کنترل

a b - 

 21 1 کاهشی شکل s شیب
 ،1382و همکاران  متکان

 1391جعفری و همکاران 

ی هاآبنزدیکی به 

 سطحی
 1111 251 افزایشی خطی

 ،1391و همکاران  ساالری

 1391جعفری و همکاران 

 1382مخدوم  3 1 کاهشی شکل s خاک

 1382مخدوم  3 1 کاهشی شکل s سنگ شناسی

 1391شکوری  21 2 افزایشی خطی عمق آب زیرزمینی

 251 311 کاهشی خطی ی ارتباطیهاراه
 ،1382متکان و همکاران 

 1391جعفری و همکاران 

 1391جعفری و همکاران  3111 1111 افزایشی خطی مناطق مسکونی

 1391جعفری و همکاران  1811 1 کاهشی شکل s ارتفاع

 91شکوری  5 11/1 کاهشی شکل s پوشش گیاهی

 1382متکان و همکاران  3111 1 افزایشی خطی فاصله از فرودگاه

فاصله از مناطق حفاظت 

 شده
s نگارنده 1111 1 افزایشی شکل 

 

  
 (چپ) فازيها راهي شبکه و( راست) فازي عمق آب زیرزمینی يهانقشه -4 شکل
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 (چپ) ارتفاع فازي و( راست) فازي فاصله از مناطق مسکونی يهانقشه -5 شکل

         

  
 (چپ) فاصله از فرودگاه فازي و( راست) فازي تراکم پوشش گیاهی يهانقشه -6 شکل

 
 فازي فاصله از مناطق حفاظتی  نقشه -7 شکل
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 رویکرد بولین 

ها است که محدودیت« بولین»ها رویکرد ها برای استانداردسازی محدودیتترین روشیکی از ساده

که ارزش صفر، مناطق نامناسب و ارزش یك، طوریشوند؛ بههای دو ارزشی ارائه میصورت نقشهبه

های یتمحدود 8و شکل  3(. جدول Kue et al., 2006دهند )مناطق مناسب برای توسعه را نشان می

 دهند.یممرور منابع و نظر کارشناسی نشان  اساسبربه کار رفته در این پژوهش را 
 

 هاي حاصل از تابع بولینمحدودیت -9جدول 

 بازه با ارزش یک بازه با ارزش صفر محدودیت

 متر به باال 2111 متر 2111تا  1 مناطق حفاظت شده

 درصد 21مناطقی با تراکم کمتر از  درصد 21مناطقی با تراکم بیش از  مناطق متراکم جنگلی

 درصد 21مناطقی با شیب کمتر از  درصد 21مناطقی با شیب بیش از  مناطقی با شیب باال

 متر 251فاصله بیشتر از  متر 251فاصله کمتر از  هارودخانههای سرشاخه

 هامتری رودخانه 311فاصله بیشتر از  هامتری جاده 311فاصله کمتر از  هاجاده

 متری مناطق مسکونی 1111فاصله بیشتر از  متری مناطق مسکونی 1111فاصله کمتر از  حریم مناطق مسکونی

 کیلومتری فرودگاه 3فاصله بیشتر از  کیلومتری فرودگاه 3فاصله کمتر از  حریم فرودگاه

 

 
 ی دفنابیمکانهاي یتمحدود -8شکل 

 

استفاده شده است.  WGS84و بیضوی مبنای  UTMهای ذکر شده با سیستم مختصات نقشه کلیه

 واقع شده است.  21 ی مورد مطالعه در زون شمارهمنطقه
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 دهی معیارهاوزن

دهی معیارها استفاده گردید. در برای وزن 1(AHPمراتبی ) روش تحلیل سلسلهدر این تحقیق از 

های ی زوجی از اهمیت نسبی معیارها برای ارزیابی به عمل آمده و وزناین روش یك مجموعه مقایسه

دست آمده برای های نسبی بهقابل بررسی است. وزن 2هر معیار مشخص گردیده است که در جدول 

هستند. « GIS»ی در محیط اریچند معهای ورودی اصلی برای تحلیل ارزیابی معیارها، دادههر یك از 

شود. چنانچه شاخص استفاده می 2دهی از شاخص سازگاریت وزنی دقت و صحبرای تعیین درجه

دهی نسبی داده وزن صورت نیادهی صحیح بوده در غیر باشد وزن یا کمتر از آن 1/1سازگاری معادل 

  (.21:1391دهی مجدد انجام شود )عرفانی و همکاران، معیارها باید تغییر یابد و وزن شده به
 

 هاي ساختمانییابی محل دفع نخالههاي زوجی بین معیارهاي کاربردي مکانمقایسه -4جدول 

11/1 =CR ب
شی

تر 
بس

گ 
سن

 

ک
خا

 

ح 
سط

ب
آ

ها
ی

ین
زم

یر
ی ز

 

گاه
ود

فر
از 

ه 
صل

فا
 

ده
جا

از 
ه 

صل
فا

 

ن 
اک

 ام
 از

له
اص

ف
ی

کون
س

م
 

از 
ه 

صل
فا

ب
آ

ها
ی

جار
ی 

 

اع
رتف

ا
 

ی
اه

گی
ش 

وش
م پ

راک
ت

ی 
ظت

حفا
ق 

اط
من

از 
ه 

صل
فا

 

           1 شیب

          1 2/1 سنگ بستر

         1 1 2/1 خاک

        1 1 1 2/1 ی زیرزمینیهاآبسطح 

       1 3/1 3/1 3/1 2/1 فاصله از فرودگاه

      1 2 2/1 2/1 2/1 3/1 فاصله از جاده

     1 1 2 2/1 2/1 2/1 3/1 مسکونیفاصله از اماکن

    1 2 2 3 1 1 1 2/1 ی جاریهاآبفاصله از 

   1 2/1 2/1 2/1 2/1 5/1 5/1 5/1 2/1 ارتفاع

  1 3 3/1 2/1 2/1 1 3/1 3/1 3/1 2/1 تراکم پوشش گیاهی

 1 2 3 2/1 1 1 2 2/1 2/1 2/1 3/1 فاصله از مناطق حفاظتی
 

  

                                                           
1- Analytical Hierarchy Process 

2- Consistency Ratio 
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 ي زوجیها در مقایسهاهمیت نسبی شاخص -5جدول 

 توصیف
اهمیت 

 یکسان
 ارزش بینابینی العادهترجیح فوق ترجیح خیلی زیاد ترجیح زیاد نسبتاً مرجّح

 2،2،1،8 9 2 5 3 1 اهمیت درجه
 

 دهی معیارهانتایج حاصل از وزن -6جدول 

 وزن معیار
 2121/1 شیب

 1212/1 زمین شناسی )سنگ(
 1212/1 خاک

 1212/1 آب های زیر زمینی
 1232/1 فاصله از فرودگاه

 1191/1 هاجادهفاصله از 
 1191/1 فاصله از مناطق مسکونی

 1198/1 هارودخانهفاصله از 
 1211/1 ارتفاع

 1215/1 پوشش گیاهی
 1121/1 مناطق حفاظت شده

 

 تلفیق معیارها 

بندی )بهترین مکان یا پیکسل( بر مبنای رتبه 1ی، انتخاب بهترین گزینهاریچند معهدف از تحلیل 

ها ترین روشاز رایج 2(WLCی اصلی است. روش ترکیب خطی وزنی )اریچند معها از طریق ارزیابی آن

 ی مکانی است.گیری چند معیارهدر تصمیم

گیرنده مستقیماً بر مبنای اهمیت مفهوم میانگین وزنی استوار است. تصمیم بر اساساین روش 

ضرب وزن دهد و پس از مجموع حاصلهایی به معیارها میبی هر معیار نسبت به معیار دیگر، وزننس

آورد )عرفانی و همکاران، دست مینسبی هر مقدار آن معیار، مقدار قابلیت نهایی برای هر گزینه را به

1391 :22 .)WLC ارزیابی چند معیاری  ای از محاسبهشیوهMCE 3  1است که مطابق با فرمول شماره 

   (.et al., 2011 Al-Hanbali) شودیممحاسبه 

(1                                                                                                         )S =∑𝑤𝑖 𝑥𝑖 

S = تناسب سرزمین یا ناحیه𝑥𝑖 

                                                           
1- Alternative 

2- Weighted Linear Combination 

3- Multi-Criteria Evolution  
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𝑤𝑖= ام i وزن فاکتور 

𝑥𝑖=ام i محدودیت   

 

جمع  باهمضرب، « AHP»های جدول ها در ضریبنقشه« WLC»ها در ماژول پس از ایجاد الیه

های دست آمده از نتیجه عملیات در نقشههای بههای محدودیت ضرب شدند. وزنکرده و سپس در الیه

محدودیت های و نیز اِعمال الیه« WLC»در طی عملیات « MCE»فاکتور ضرب شده و سپس نقشه 

های یابی دفع نخالهی منطقه مورد مطالعه برای مکاناریچند معنقشه ارزیابی  9دست آمد. شکل به

 باشد. می 255تا  1ساختمانی شهرستان گرگان با استفاده از موارد یاد شده در دامنه 
 

 در منطقه نامناسب و مناسب يهامحل مساحت -7 جدول

 حداکثر ارزش حداقل ارزش مساحت )هکتار( کیفیت

 131 1 12/223112 نامناسب

 255 131 5111 مناسب

 

 
 گرگان  شهرستانساختمانی  هاينخاله دفع یابیمکان MCE نقشه -3شکل 

 AHPاز روش با استفاده 

 

. دارد 255تا  1به نمایش گذاشته شده که مطلوبیتی بین  9در شکل  WLCحاصل از تابع  نقشه

نقاط  به عنوانهکتار هستند  11به باال دارند و حداقل  131هایی که ارزش یك سناریو، مکان عنوانبه

 ارائه شده است. 11مطلوب در نظر گرفته شدند که در شکل 
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 هکتار 21و مساحت حداقل   291هاي مناسب دفع با ارزش حداقل  محل نقشه -21شکل 

 

 بحث اصلی

های ساختمانی با توجه به اوزان یابی محل دفع نخالهمکانترتیب اهمیت معیارهای دخیل در 

های بستر، خاک، آب ترتیب اولویت عبارتند از شیب، سنگبه AHPکارشناسی ارائه شده از جدول 

های سطحی، ارتفاع، زیرزمینی، فاصله از فرودگاه، فاصله از جاده، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از آب

 ،1212/1 ،1212/1 ،1212/1 ،2121/1 ریتأثترتیب ارزش حفاظت شده که بهپوشش گیاهی، مناطق 

 دارند. 1121/1 و 1215/1 ،1211/1 ،1198/1 ،1191/1 ،1191/1 ،1232/1

مدل مربوط به عامل شیب و  نیدر افاکتورها  ریتأثترین یشبآمده  به دستبا توجه به اوزان 

 کمترین آن مربوط به مناطق حفاظت شده است.

 در MCE نقشه سپس و شده ضرب فاکتور هاینقشه در عملیات ینتیجه از آمدهدست به هایوزن

 معیاری چند ارزیابی نقشه 11 نقشه. آمددست به محدودیت هایالیه اعمال نیز و WLC عملیات طی

از روش  استفاده با گرگان شهرستان ساختمانی هاینخاله دفع یابیمکان برای مطالعه مورد یمنطقه

AHP یابی محل ای از منطقه که توان مکانکل ناحیه 11 مطابق با نقشه .باشدمی 255 تا 1 دامنه در

هکتار است که این مقدار  5111ی توان داراست برابر های ساختمانی را صرف نظر از درجهدفع نخاله

ترین مناطقی که یشبوع گردد در مجمگونه که مالحظه میدرصد کل منطقه است. همان 22/3برابر با 

مورد مطالعه قرار دارند. برای  های ساختمانی پیشنهاد شده است در شمال غربی منطقهبرای دفن نخاله

ی ساختمانی مطابق با سناریوی مطرح شده هانخالهی آورجمعی نهایی مناسب برای پیشنهاد چند لکه

(. شایان 11هکتار هستند )شکل  282 و111 ،151 ،312آمد که این نقاط دارای  دستبهنقطه  چهار
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توان این نقاط را متناسب با نظر کارشناسان، اعمال تابع یمذکر است پس از انجام ارزیابی چند معیاری 

 های دیگر نیز انجام داد. یتمطلوبپرس و جو و نیز در نظر گرفتن نقاط با مساحت و 

 

 گیري بندي و نتیجهجمع

یابی این مراکز مبتنی بر منفی محل دفن بر محیط زیست باید مکانبرای کاهش آثار و تبعات 

های اکولوژیك باشد. این مقاله با طی روندی ارزیابی توان اکولوژیك و معیارهای انتخابی در مدل

به فرایند انتخاب  FUZZYو منطق  AHP ،WLCگیری گیری از سه مدل تصمیمهدفمند و بهره

ها و مرور منابعی که یبررسنی شهرستان گرگان پرداخته است. با ی ساختماهانخالهی دفن هامحل

ی ساختمانی هانخالهی محل دفن ابیمکانصورت گرفت تعداد یازده معیار و هفت محدودیت برای 

 یك طی باید مسئله روی معیارهای تأثیرگذار و اهداف تعیین از شهرستان گرگان مشخص گردید. پس

از  استفاده با گردد. بدین منظور ابتدا استفاده هاآن از مناسب یهامحل انتخاب گیری برایتصمیم مدل

 برای هایهال و عوامل نسبی مورد ارزش در کارشناسی کمی اطالعات از مراتبی، سلسله تحلیل فرایند

خروجی با استفاده از نتایج این تحلیل در بطن رویکرد فازی و ارزیابی  یهانقشهو  گیریبهره یابیمکان

WLC توان بر اساس نظر کارشناسان یمشد. مزیت استخراج نقشه فازی شده این است که  تولید نیز

امر به گزینش مناطقی پرداخت که یك حداقل مساحت و حداقل مطلوبیت خاصی را در خود داشته 

ی هباشند. در این مرحله نیز با توجه به پیشنهاد کارشناسان و فقط برای طرح یك سناریو، گزینش نقش

آن پنج  هکتار انجام گرفت که در نتیجه 11و حداقل  131یابی برای حداقل مطلوبیت نهایی مکان

های یتمالکتوان به بررسی یمآمد. در ادامه این تحقیق  دستبهی یاد شده هامساحتمنطقه مختلف با 

تر و یا نواحی ارزاناین نواحی پرداخت و نیز با توجه به قیمت زمین در این نواحی، به گزینش ناحیه 

منطقه اقدام نمود. ضمن اینکه فرایند به کار رفته در این تحقیق قابل  چهاربرای یك ناحیه از بین این 

عنوان سامانه پشتیبان تصمیم نیز از آن استفاده نمود. برای این کار، به تواندیم رونیازاتکرار است و 

با شرکت در فرایند وزن دهی به معیارها و استاندارد سازی و تعیین  توانندیمافراد ذیصالح و ذینفع 

در چارچوب قوانین پذیرفته بوم  هاروشبا تکرار و تغییر در این اعداد و  هالکهمساحت و تناسب 

 ای که بیشترین توافق جمعی از دل آن زاده شود. شناختی نتایجی جدید به بار آورند به گونه
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