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 چکیده

های مرتبط با مخاطرات، پارادایم خود را از مدل کاهش تلفات و خساارت های اخیر بیشتر پژوهشدر سال

های مادیری  ها و نظریاهگاهاند. بر ایا  اسااد دیادتغییر دادهآور اجتماع محلی تر تاببه یک مدل جامع

آوری میااا  ی هساتدد. تاابآور در برابر مخااطرات طبیعاسوانح و توسعه پایدار در پی ایجاد جوامع تاب

ها در تحمل تغییر و اختلال و تداوم روابط موجود بی  افاراد و متغیرهاسا . ها، توانایی آ مقاوم  سیستم

هفا  محلاه را ر  آوریتااب میاا آوری به ارزیابی ریفی برای تاب  تحقیق با در نظر گرفت  چدی  تعای

سام   یرا ردار-را ر یمرکاا هسته، طبرستا ، یروزیپ -یسلما  فارس -بخش هش  چ ارراه) یسار

در برابر مخاطرات طبیعی پرداختاه اسا . ( بددراهو  ر بددو  ن ض  -آزاد بعث  مدطقه، معلم، دروازه بابل

محلات )مطاابق طارج جاامع را ر(  ریایبرنامه یواحدها ماتیپژوهش تقس  یدر ا ییفضا لیتحل یمبدا

و  یعیمدابع طب ر رسازیمسک  و  ،ینفر کاررداسا  ر ردار 21) ی. جامعه نمونه برابر با جامعه آماراس 

 طیمحا بااز، یفضااها ،یرا ر یهارسااخ یزو   ی...( اس . هف  راخص )مقاوم  ساختما ، بستر زم

 یهارااخص درن ایا حاصل راد   موردنیاز یهادادهو  ی( طراحیو اجتماع یاقتصاد ،هایکاربر ،یکالبد

 .دیاگرد دهای توساط کاررداساا  وز  یطایمخااطرات مح ریایبرنامهبه  یبخش  یمختلف ج   مطلوب

با اساتفاده از  کدددیماز آ  عبور  یمحلات در ر ر سار بددیرتبهو  یر ر آوریتاب اا یم یابیارز درواقع

دهاد کاه از هفا  محلاه را ر . نتایج تحقیق نشا  میرودیمانجام  WASPASو  WP یابیارز یهامدل
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ی( در وضعی  بسیار خاوب و محلاه طبرساتا  بخش هش ، سلما  فارس چ ارراه ه )ساری، تد ا یک محل

 آوری قرار دارند.در وضعی  خوب به لحاظ میاا  تاب

 .یر، ر ر ساwp، مدل waspasآوری، مخاطرات طبیعی، مدل تاب :هاواژهکلید

 مقدمه -0

از مخااطرات  یعیدامداه وسا لیاهم باه دل یاگسترده یهاسکیساخته دس  بشر، با ر  یتردهیچیپ عدوا بهر رها 

اماروزه عمادتاش را رها و جواماع  (.2932بیادار، هساتدد )چددگانشاا  مواجاه  یهاایریپا بیعلا  آسا به  یچدهم

باه  ایا یعطبیوقوع انواع سوانح  معرض درطبیعی  اترطمخا ظاند که به لحابدا رده ای جادیا ییهادر مکا  یسکونتگاه

دهاه گ راته  کیا. (2931)پوراحمد و همکارا ،  هستدد ساخ انسا واع سوانح ندر معرض ا یفداور یهاف شریپیل دل

 یدلاار و یالیتر 9ج ا  باوده اسا . خساارت  یبرا یعیطب مخاطراتاز  ینار یدهه از نظر خسارات اقتصاد  یبدتر

باوده  کامیو  سا یاز دهه نخسا  قار  ب شتریدلار ب و یلیتر کیاز  شیب ریدهه اخ کیدر  یعیطب مخاطراتاز  ینار

خساارت   یشاتریب 1223تاا  1222 یدر باازه زماان هیانوسایاق-ایگاارش، مدطقه آس  یاساد ا بر (.1212، 0کافهاس  )

 1ویال) را متحمل راده اسا  یریگرمس یهاطوفا  ،یسونام ل،یچو  س یاز حوادث یدرصد کل خسارات نار 44 یعدی

و  مخااطراتدر محال وقاوع  شاتریب  یاقارار دارات  جمع ،ییرد  حوادث آب و هوا دتریرد (.1221و همکارا ، 

 ینارا یقابل توجه خسارات اقتصااد شیامروز سبب افاای، عرضه کالاها در اقتصاد ج ان رهیدر زنج تربارگاختلالات 

خساارات  شیدهاه گ راته افااا یعیطبنح نکته سوا تری م م دیرا(. 1223، 3راو و سامرزاس  )حوادث گشته   یاز ا

، 0سااان  و واتاروترادند )یم یتلق هیخطرات ثانو عدوا به قبلاشبوده که  یو خشکسال لیس ،سوزیآتش رینظ یاتفاقات

 ،یاجتمااع یهاااز چاالش یادهیاچیپ فی، با طتوسعهدرحالجوامع  ویژهبه ،یامروز ر ر جوامع اساد  یر اب (.1221

جواماع،   یااز ا یاریدر بسا (.1223، 5وامسالرهساتدد )روبرو  یعیدر برابر مخاطرات طب ...وی اقتصاد ،یطیمحس یز

اماروزه در ساطح ج اا   (.1222، 6زادخاواهداویا  و آاس  ) ازیموردن ها،چالش  یمقابله با ا یبرا دیجد یهاروش

الاب از تمرکاا صارر بار کااهش غدیادگاه  کاهطوریبهراود، ها دیاده میگیری در نگرش به بحرا تغییرات چشم

 (.2932پور و همکاارا ، صااممی)ها تغییر پیدا کرده اس  و بحرا آوری در مقابل مخاطرات پ یری به افاایش تابآسیب

 اباادییکاااهش م یآوربارد تااب شتریب یریپ بی. هرچه آسگرندیکدیدو مف وم در مقابل  یآورو تاب یریپ بیآس

مقاوماا  در براباار آثااار و  یجامعاه باارا ایا ستمیس کی یدرون ییرا توانا یآوراز محققا  تاب یاری. بسبالعک  و
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 (.2931جلالیاا ، ) ردینااا  ریتااثث ادادیقاادر باراد از رو کهینحوبه داندادیم یو اجتماع یعیطب یدادهایروی امادهایپ

 یتیریماد ،یکالباد ،یاقتصااد ،یمختلاف )اجتمااع یهایریگبا ج   یایربرنامه وارد حوزه یآورامروزه مف وم تاب

از  یعیاسا  و بخاش وسا متمرکاا یطایمحسا یتوجه آ  هدوز هم در مورد مسامل ز شتریو...( رده اس ، اگرچه ب

 اختصاا   یطوفا ، و گرم راد  کاره زما ل،یماندد زلاله، س یطیمحس یز کاهش خطرات  یریاکتشافات آ  به مد

اسا   یو جواماع انساان یکالبادی هاستمیاز س داریپا یار ر تاب آور ربکه(. 2932همکارا ،  پور وساسا اس  ) افتهی

 هاا،ادهجا کاه رااملد هساتد را ر یعایراده و طبسااخته یهاامؤلفه ،یکالبد یهاستمیس(. 1221، 1221:1، 0آردیچ)

و  ایاجغراف ،یآب، خاک، توپاوگراف یرهایمس  یو همچد یانرژ  یتثم ساتیارتباطات و تثس ها،رساخ یها، زساختما 

کاه باه کاار گرفتاه راود، بایساتی دارای آوری بارای ای تااب .(2932نوروزی و همکاارا ، هستدد ) یعیطبی هاستمیس

آوری بساتگی باه گیری تاابهای ایجاد رده برای ارزیاابی و انادازهماهی  و هدر روش چارچوب مشخصی بارد:

، ناه ایاراود که آیا زیرساخ  نرم در نظر گرفتاه میتعاریف اتخاذ رده، نوع زیرساخ  انتخاب رده، به خصو  ای 

 (.2932محمدی سری  دیاج و همکارا ، دارد )افق زمانی مورد نظر و هدر ارزیابی ها و بخش

 در دو دهه اخیر در ای  زمیده مطالعات زیادی چه در ایرا  و چه در خارج صورت گرفته اس . 

در ماورد  یگا اراسا یاز س  یاحما یبرا صیتشخ یبا عدوا  اباار یدر پژوهش ،(1212) همکارانش و 3واردکار

از  یاریمقابلاه باا بسا یبارا یراه عدوا به یر ر آوریتابکه  دهدنتایج نشا  می انجام رده اس ، یر ر آوریتاب

 یو دانشامددا  را ر گ ارا سیاسا  ا یامحباوب در م دهیاا کیاکه ر رها با آ  روبرو هستدد، به  یادهیچیپمسامل 

 شاهیدارد، اماا هم یهمخاوان یرا ر یمحلا یهابرناماهاسا  و باا  یمثبت یبارها یدارا کهدرحالیرده اس .  لیتبد

تاراکم  اا یاچو  م یبه عوامل  یب  ینقش دارند. در ا آوریتابدر  یو چه عوامل س یآ  چ یکه معد س یمشخص ن

 اا یام ،یمشارک  اجتمااع اا یم ،یر ر یتدوع محورها و مراکا عمده عملکرد اا یم ،یعاجتما  یامد اا یم ،یتیجمع

( 1212) 0ویداداراجولیگاو ارااره راده اسا . یعدال  اجتماع اا یو م یتوسعه اجتماع یبرا یدولت یهابودجهدرصد 

نتاایج در هدد انجام راده اسا ،  یر ر آوریتاب جادیا یبرا یو مال ین اد یسازوکارها  یتقو با عدوا  یپژوهش رد

 یایاهستدد و باا خطار بلا یدیدر حال ر رنش سرع بهکه  ییر رها یبرا یر ر پ یریانعطار جادیکه ا دهدنشا  می

توساعه  میو تدظا یاراضا یکااربر ریایبرناماهب بود  یبرا ویژهبه، ین اد یسازوکارهااس . م م  ،روبرو هستدد ییبالا

م ام  یمقاوما  را ر جاادیا یبارا ،خطرات مربوط به هر ر ر و هایریپ بیآس، ، با توجه به خطرات مربوطهیر ر

در  یو ثباات اقتصااد یداریاپا اا یام ،یساطح درآماد اا یانرخ اراتغال، م اا یم چو  یعوامل به  یب  یهستدد. در ا
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و  0چا  ارااره نماوده اسا . یاتیاو مراکاا ح هاا یرر آوریتاب اا یو م با یپشت یر ر یمدطقه، تعدد خدمات اصل

، یباا توجاه باه ساازگار یرا ر آوریتااب فیتوصا یبارا یدیاعدوا  مدل جد با یدر پژوهش (1212) همکارانش

، زودتار اااهر راود ایاهرچه زماا  اوج رادت خساارت بلا دهد،. نتایج نشا  میانجام رده اس  یابیمقاوم  و باز

  یاهو ،یو عوامل رفااه یطیمح شیچو  وجود آسا یعوامل  یب  یخواهد بود. در ا شتریب این یر ر ستمیعملکرد س

عوامال  عدوا باه بااز یج ب فضااها  یارف اا یر روندا  و م  یک  بمشار اا یم ،فردمدحصربه یو کالبد یاجتماع

 آوریتاابعداوا  گفتماا  دوگاناه  با یپژوهش (1212) 1مریلایدی . اندپ یری ر رها مطرج ردهمؤثر در کاهش آسیب

 یرا ر آوریتاابگفتما  دهد نتایج نشا  می. ه اس دادانجام  افتهیخود سازما   یهامحلهمحکم و  ی: ر رهایر ر

، و از کدادیما یرا ر را تاداع ادیادر مق یریرپا یو عدم تثث "استحکام"سو  کیاس : از  ط خا  و ویژهارتبا کی

چاو   یعاواملباه   یبا  یادر ا .دهدیم قرار ریرا تح  تثث هامحلهمردم و  "و مشارک  یخود سازمانده" گرید یسو

باا  هاایکااربر یساازگار ،یرا ر سااتیتاس یساز یمدیسطح ا اا یساختما ، م یتراکم ارتفاع یاستاندارد ساز اا یم

 خطرنااک سااتیفاصاله باا تاس اا یا( و مها یو پمپ بدا یصدعت هاییپرخطر، کاربر هاییفاصله از کاربر) گریکدی

 .رده اس اراره  پ یری ر رهادر آسیب مؤثرعوامل  عدوا به

 مخاااااطراتبراباااار در  یطاااایمح یآورتاااااب ی( بااااه بررساااا2933اساااادافروز و همکااااارانش )

  یاا یهاافتاهیپرداختداد.  DPSIRمادلو  هاساتمیس یتئاورمدظار   کاردیروبا  رازیرر ر در 2931  یفرورد لابیس

 2931  یفارورد بیام  لیس برابردر  رازیمدظر، ر ر ر یستمینگر و سکل کردیکه در کل، با رو دهدیپژوهش نشا  م

 ییفضاا یریپ ساکیو ر یآورتااب ،یریپ بیآس پارچةکی یابی( به ارز2931همکارا  )و  یآور بوده اس . عبدتاب

 یهکتاار از مدااطق را ر ساار 222از  شینشاا  داد کاه با قیتحق  یا جیپرداختدد. نتا یدر ر ر سار لابیدر برابر س

 یآورتااب یدارا یهکتار از مسااح  را ر ساار 122از  شیبالا را دارد. در مقابل، ب اریبالا و بس یریپ بیآس لیپتانس

هکتاار از  222مشاخص راد کاه حادود  ،یآورو تاب یریپ بیآس یهابا ادغام نقشه حال، یبالاس . باا اریبالا و بس

 یهاانشاا  داد کاه بلاوک جیانتا  ،یاس . همچد لیبالا در برابر س اریبالا و بس یریپ سکیر یدارا یوسع  ر ر سار

 یباه بررسا (2931) ا یادعاگورا دارناد.  لابینساب  باه سا یریپا ساکیر  یشاتریب یدر جدوب ر ر سار یر ر

داناش  یعلما هی. نشارپکاو یبر آماادگ دیبا تاک یاجتماع یهابیآسو  هابحرا در مقابل  یکلا  ر ر سار آوریتاب

از نظار  یاس  که کارکداا  کاوپ ر رساتا  ساار  یواقع  یا دیمؤ قیتحق  یا یکل جیمازندرا  پرداخ . نتا یانتظام

و  ین ااد ،یاقتصااد آوریتاابدر ابعااد  ک یباوده، لا ادیاخوب و در حاد ز آوریتاب یدارا یو اجتماع یابعاد فرد

 هستدد. یجد  یحما ازمددیو ن گرددیممشاهده  ییهاضعفنقطه  یساختار
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و تااکدو   بارادیما دیاجد یبحرا  به مثابه تولد فرهدگا  یریو مد یبه مباحث ر رساز یآورورود مبحث تاب

 یکالباد مؤلفاهاسا . ولایک  در زمیداه  رفتاهیمف اوم صاورت پ   یهای متعددی در خصو  اتحقیقات و پژوهش

رد  آ  مطالعات و تحقیقات زیادی انجام نشده اس   ضم  آنکاه ایا  مفااهیم در ادبیاات  ییو نحوه اجرا آوریتاب

. گارددهدوز از جایگاه قابل توج ی برخوردار نبوده و سوابق موجود به دیگر کشورها مرباوط مای ر رسازی کشور ما

از توسعه محلاه تااب  برداریرد  و روش ب ره ییروش اجرا ایصورت گرفته ن هایدر اندک پژوهش گرید سویی از

صاورت گرفتاه در خصاو   یهاایبا استداد باه بررسا  یاس . همچد دهینگرد حیتوسعه تشر شبردیآور در ج   پ

هاای یکباا تکد ییفضاا لیاو تحل آوریتااب ا یارابطاه م یبررسا داهیدر زم یامطالعاه چیسوابق موضوع، تاکدو  ها

Waspass  وWP  اسا ،  دهیاارااره راده انجاام گرد یهاداهیزمکه تااکدو  در  یاس  و هر پژوهش رفتهیصورت نا

 طیباه لحااظ رارا را یااقارار داده اسا .  یماورد واکااو هااکیاتکد گاریرا با د ییفضا لیو تحل آوریتابموضوع 

 اسا . یعایدر برابار ساوانح طب یادیاز اریبسا یریپ  بیاس  که آس ییدر زمره کشورها یرداخت  یو زم ییایجغراف

عداوا   تاوا یماقرار دارناد. لا ا  یعیدرصد از کل مساح  آ  در مداطق در معرض خطر سوانح طب 9171 کهطوریبه

اساکاپ در  کاهطوریبهقارار دارد،  ایادن ایاده کشور اول سانحه خ  یدر ب یعیوقوع سوانح طب ثیاز ح را ینمود که ا

  یااز ا ینارا ریامارگ و م ثیاو از ح ایاجاو ده کشاور اول دن را یا ،یکیگاارش سوانح مربوط به مخاطرات تکدوت

باه ج ا   این یمازندرا  و ر ر سار ح استا . در سطکددیمرتبه اول تا سوم ج ا  ذکر   یرا ب را یا گاهیمخاطرات جا

و  هارااخص ییپژوهش با هادر رداساا  یبوده و ا ادیو کالبد باف  ز هیابد بیتخر اا یو رطوب  بالا م یمیمسامل اقل

 هیاتا بتاوا  باا تک پردازدیمدر سطح باف   آوریتاب یارهایرمعیز سهیباف  به سدجش و مقا آوریتاببر  مؤثرعوامل 

در  ، ساطح تحلیال و ارزیاابیدر ایا  پاژوهش متداسب نماود. یردهاراهب ایاقدام به تجو WP و Waspass کیبر تکد

بدادی هادر از ایا  پاژوهش ت یاه نقشاه ن اایی پ دهباراد. میبراسااد طارج تفضایلی ر ر سااری سطح محلات 

در روش  باراد.می WP و Waspass هاایآوری باا اساتفاده از تکدیکپ یری محلات ر ر ساری به لحاظ تاابآسیب

WPتفااوت کاه   یادارد  با ا یاریرباه  بس یمجموع سادة وزن کیو تکد یجمع وزن کیبه تکد یوزن دیتول کی، تکد

. رسادیما اریابه توا  وز  آ  مع اریمقدار هر مع  ،ی  همچدرودیمجمع، از روش ضرب استفاده  یمدل به جا  یدر ا

 یراده، بارا یگردآور ازاتیدر مدل دوم حاصل امت  ی. همچدداردن یها ضرورتکرد  راخص اهینرمال ک،یتکد  یدر ا

 ،یابیاارز یقرار گرف . بارا(  (WASPASیتجمع یوزن دیتول یابیارز کیمختلف در تکد یهاهر محله از نظر راخص

 هاایساتمیس رند،گییقرار م یمورد بررس اریمع تعدادی اسادمختلف بر یهادهیگاکه  یزمان یرگیمیو تصم بددیرتبه

براسااد  MCDM یهااروش. انتخااب رنادیمورد استفاده قرار گ توانددیم اآمی یموفق ایبه گونه ارهمعیچدد یبانیپشت

در انتخااب  توانادیکاه ما ییاز پارامترهاا یکایمورد بحث قرار گرفته اس .  یمختلف قاتیمختلف در تحق یپارامترها
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لا ا  را بالاا ببارد. لیدق  تحل اا یتواند میدو مدل م بی. ترکاس همدل  یدق  ا اا یمدنظر بارد م یرگیمیتصممدل 

 در ای  پژوهش از ای  دو مدل استفاده رده اس .

 هامواد و روش -1

 مورد مطالعه:محدوده  -1-0

ای  ر ر در رمال کشور و در استا  مازنادرا  واقاع راده اسا . سااری . باردمدطقه مورد مطالعه ر ر ساری می

و  یاجلگاهمازنادرا  و در مدطقاه  یایدر جدوب در یر ر سار ،یعیطب  یاز لحاظ موقع (.2رکل ) اس مرکا استا  

کام  یو تااه ماهورهاا هااکوهآ  به  یو جدوب غرب یجدوب یهاقسم قرار گرفته و تد ا  ینسبتاش مسطح ر رستا  سار

خاود از ارتفاعاات  انشاعابات، باا بارادیمااستا   یهارودخانه  یترپرآب. رودخانه تج  که از گرددیم یارتفاع مدت 

خاار حرکا   یایارا ر باه سام  رامال و در یر رستا  سرچشمه گرفته و پ  از عباور از بخاش رارق یجدوب

را ر از  یعماوم بیو را افتاهیاساتقرار  2-222 یدر طبقاه ارتفااع یعمومی ر ر سار ی. از لحاظ توپوگرافدینمایم

نقطاه آ  )ابتادای   یتریجدوبمتر و  21دارای ارتفاع حدود  رحد ر   یتریرمالاس .  میملا اریجدوب به رمال و بس

 972تد اا  لاومتریک 222گسل زلاله کشور باه طاول   یبا بارگتر یمتر را دارا اس . ر ر سار 12بالادزا( ارتفاعی حدود 

از را ر  رو پ  عباو ردیگیسرچشمه م بیچ اردانگه، دودانگه و هاارجر یهابا فاصله دارد. رود تج  از کوه لومتریک

 .رودیخار م یایوارد در یسار

 

 
 وقعیت منطقه مورد مطالعهم -0 شکل
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 روش انجام پژوهش -1-1

)باا  یکما یهااداده. رودمی  میدانی و پیمایشی محسوب که روش آ اس ای  پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل 

و   یبساتر زما، مقاوما  سااختما رااخص ) هفا به دس  آمد در قالاب  قیطر  ی( که از اینسب-یافاصله ادیمق

 WP یابیامادل ارز قیاو از طر ی(اجتمااعو  یاقتصااد، هایکاربری، کالبد طیمح ،باز یفضاهای، ر ر یهارساخ یز

نفار  21) یماارجامعه نمونه برابر باا جامعاه آرد.  یطراح ایاباار پرسشدامه نها داده لیتکم یبرا  ،یرد  همچد لیتحل

و   یبساتر زما، راخص )مقاوم  سااختما  هف و ...( اس .  یعیمدابع طب ر رسازیمسک  و  ،یکاررداسا  ر ردار

 موردنیااز یهاادادهو  ی( طراحایاجتمااعو  یاقتصااد، هاایکاربری، کالبد طیمح ،باز یفضاهای، ر ر یهارساخ یز

توساط  یطایمخااطرات مح یایارباه برناماه یبخشا  یامختلاف ج ا  مطلوب یهاراخص درن ای حاصل رد  

 درواقاع .دیادگر لیاو تحل هیاتجا WASPAS یابیامادل ارز قیاحاصال از طر یهارده و داده یدهکاررداسا  وز 

 یابیاارز یهامادلبا اساتفاده از  کدددیماز آ  عبور در ر ر ساری  اتمحل یبددو رتبه آوری ر ریتاب اا یم یابیارز

WP  وWASPAS  محلاات  ریایبرناماهمبدای تحلیل فضاایی در ایا  پاژوهش تقسایمات واحادهای  .رودیمانجام

ب اره  waspasاز تکدیاک  آوریتااب یهارااخصبارد. به مدظور ترسیم افتراق فضاایی )مطابق طرج جامع ر ر( می

  گرددیمگرفته رده اس . ل ا تجایه و تحلیل تحقیق حاضر در فرایددی به ررج ذیل ساختاربددی 
 

 
 شرح کامل روش تحقیق -1 شکل

 

 . انتخاب معیارهای مداسب2

و نمایش تراکم فضایی معیارهاا باا اساتفاده از تکدیاک  Arc Gis. جمع آوری اطلاعات و ت یه بانک اطلاعاتی در 1

waspas  نرمال کرد  ماتری  تصمیمرامل 
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 . تعیی  اهمی  نسبی معیارها9

 از طریق فرمول WSM بر اساد روش هادهیگامحاسبه اهمی  نسبی ا 

 از طریق فرمول WPM بر اساد روش هادهیگامحاسبه اهمی  نسبی ا 

 آوریتابمحلات بر اساد میاا   بددیرتبه. 4

 .رودیممحاسبه  هادهیگااهمی   4و  9محاسبه معیار مشترک: در ای  گام با به نسب  مساوی و از طریق فرمول ا 

 .نمود بددیرتبهرا  هادهیگا توا یم محاسبه رده در سطح چ ارم بر اساد مقدارا 

 نتایج و بحث -3

راده باود  یگاردآور ربطیاذ یهاسازما  قیکه از طر یریپ بیآس یهامربوط به راخص یکم یهابه مدظور داده

را  یابیاارز یهارااخصاز  کیواحد سدجش و وز  هر  ،ی( علام  اختصار2رد. جدول ) لیتحل WP مدلدر قالب 

 .دهدینشا  م ریدهه اخسه را در  هاراخصخام  ریمقاد ای( ن1دهد. جدول )ینشا  م
 

 هابه شاخصهای ارزیابی، علامت اختصاری و وزن دهی شاخص -0جدول 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 گزینه و علامت اختصاری

 3 1 3 1 1 1 3 پیروزیفارسی بخش هش ، سلما   چ ارراه

 1 1 1 3 2 1 1 طبرستا 

 1 1 4 4 1 2 9 هسته مرکای ر ر، ر رداری سم  دروازه بابل

 1 1 3 1 1 2 1 معلم

 2 1 1 2 2 4 2 مدطقه آزاد بعث  و ن ض 

 2 1 2 2 2 9 2 ر بدد

 2 1 2 9 9 1 4 ر رداری مدطقه سه ساری() بددراهمدطقه 

 (2933های تحقیق، )یافته
 

 دهد که حاصل به توا  رسانی هر داده با وز  راخص مورد نظر اس .های وزنی را نشا  میجدول بالا داده
 

 های وزنیماتریس داده-1جدول 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 گزینه و علامت اختصاری

 212/2 223/2 119/2 131/2 423/2 229/2 192/2 پیروزیفارسی بخش هش ، سلما   چ ارراه

 221/2 222/2 122/2 921/2 939/2 212/2 121/2 طبرستا 

 221/2 223/2 292/2 232/2 292/2 214/2 942/2 هسته مرکای ر ر، ر رداری سم  دروازه بابل

 229/2 222/2 119/2 112/2 499/2 422/2 112/2 معلم

 221/2 223/2 232/2 119/2 942/2 912/2 242/2 مدطقه آزاد بعث  و ن ض 
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 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 گزینه و علامت اختصاری

 221/2 222/2 211/2 121/2 131/2 132/2 222/2 ر بدد

 229/2 2223/2 223/2 241/2 112/2 211/2 422/2 ر رداری مدطقه سه ساری() بددراهمدطقه 

 

های هف  گاناه( محاسابه راد. براسااد نظر راخص های وزنی برای هر محله )ازنیا مجموع داده 9جدول طبق 

نشاا  داد،  WPبددی آن ا بر ای  اساد رد. نتایج مادل آوری ر ری و اولوی امتیاز حاصل اقدام به ارزیابی درجه تاب

آوری و باتوجه به نظر خبرگا  و کاررداسا  در ای  حوزه تکمیل راده های کمی براساد تابمحلات از نظر راخص

 اس .
 

 شهری آوریتاببرای اولویت محلات از نظر  WPنتایج مدل  -3ل جدو
 رتبه آوریتابامتیاز  )محلات(گزینه 

 2 243/3 پیروزیفارسی بخش هش ، سلما   چ ارراه

 1 939/3 طبرستا 

 2 213/1 هسته مرکای ر ر، ر رداری سم  دروازه بابل

 9 942/3 معلم

 4 312/1 مدطقه آزاد بعث  و ن ض 

 2 141/1 ر بدد

 1 941/1 ر رداری مدطقه سه ساری() بددراهمدطقه 

 (2933های تحقیق، )یافته
 

رتباه اول، طبرساتا  رتباه دوم را دارا فارسای چ ااره راه بخاش هشا ، سالما   9بدی  ترتیب براساد جادول 

آخر متعلاق باه مدطقاه اند. رتبه باردد. سلما  فارسی در قسم  ررقی ر ر و طبرستا  در قسم  رمالی واقع ردهمی

 بارد.بدد در جدوب مدطقه میراه

، اقادام باه محاسابه WPروش  و میانگی  نتایج و امتیاازات بدسا  آماده از روناد محاسابات بعد از محاسبه میانه

 گاردد،مثبا  محاسابه ، اگر عدد محاسابه رادهکه در ای  بی   گردد،اختلار بی  امتیاز محلات با میانه بدس  آمده می

بارادد و مای کل محلات آوریتاببیشتر از حد نصاب برآیدد آوری ر ری در ای  محلات دهدد که میاا  تابمینشا  

کال  آوریتاابساطح برآیداد متوساط )در ساطح  آوریتااباگر عدد محاسبه رده صفر محاسبه رده اس ، نشا  از 

 باردد.آوری ضعیف محلات میز تابنشا  ا ،مدفی محاسبه رود آوریتاباگر سطح  درن ای باردد و می محلات(
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 WPبا توجه به فاصله آنان با میانه در روش محلات  آوریتاببررسی وضعیت -0جدول 

 رتبه بررسی و تحلیل وضعیت اختلاف بین امتیاز محله با میانه )محلات(گزینه 

 2 بسیار خوب آوریتاب 0.679 پیروزیفارسی بخش هش ، سلما   چ ارراه

 1 خوب آوریتاب 0.423 طبرستا 

 2 بسیار ضعیف آوریتاب 0.441- هسته مرکای ر ر، ر رداری سم  دروازه بابل

 9 خوب آوریتاب 0.375 معلم

 4 متوسط آوریتاب 0 مدطقه آزاد بعث  و ن ض 

 2 ضعیف آوریتاب 0.222- ر بدد

 1 در وضعی  بحرانی آوریتاب 0.622- ر رداری مدطقه سه ساری() بددراهمدطقه 

 

باراد می 213/2آوری در چ ارراه بخش هش  سلما  فارسای مثبا  و بایش از اختلار تاب 4با توجه به جدول 

بارادد ولای باا محلاه سالما  فارسای آوری بسیار خوب اس . طبرستا  و معلم نیا مثب  میبدی  ترتیب دارای تاب

باراد و باه لحااظ می 2بعثا  دارای اختلاار  مدطقاه دد.ساتهآوری خاوب اختلار دارند بادی  ترتیاب دارای تااب

لا ا باه   بارادمدفای می اختلافشاا ر رداری و ر بدد . محلات هسته مرکای ر راس آوری در وضعی  متوسط تاب

باراد می -211/2بارد و عدد به دسا  آماده بدد دارای اختلار زیادی میباردد. محله راهآوری ضعیف میلحاظ تاب

باا اساتفاده از  یمحلاات را ر ساار یآورتااب  یوضاع یبددپ ده 9رکل  بارد.تیب در وضعی  بحرانی میتربدی 

محلاات باه راش پ داه بسایار خاوب، خاوب، متوساط،  wpدهد. بدی  ترتیب براساد مدل را نشا  می WPروش 

در وضاعی  بسایار  یروزیاپفارسای بخش هشا ، سالما   چ ارراهاند. ضعیف، خیلی ضعیف و بحرانی تقسیم رده

را ر،  یمرکاا هساته در وضاعی  متوساط، آزاد بعث  و ن ضا  مدطقهدر وضعی  خوب،  معلم و طبرستا خوب، 

مدطقاه  یرا ردار) بدادراه مدطقهدر وضعی  بسیار ضعیف و  سم  دروازه بابل یر رداردر وضعی  ضعیف،  ر بدد

 اند.در وضعی  بحرانی واقع رده (یسه سار
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 WPآوری محلات شهر ساری با استفاده از روش بندی وضعیت تابپهنه -3شکل 

 

 شهری آوریتاببرای اولویت محلات از نظر  WASPASمدل  -3-0

 هارااخصدر ای  بی  باتوجه به نظرات کاررداسا  در خصو  هف  راخص و هف  محله ماورد بررسای کاه 

هاای مادل ارزیاابی در رده اس ، قبل از اراماه گاام WASPASها از طریق مدل آوری دادهکیفی هستدد اقدام به جمع

هاا، هاا و گایداههای ارزیاابی، علاامم اختصااری رااخصهای ارزیابی محلات و راخصهای زیر، گایدهقالب جدول

 ج   راخص و واحد سدجش آ  ارامه رده اس .

 

 WASPASها در مدل تدوین جهت گیری شاخص -5جدول 

 واحد سنجش جهت شاخص هدف

اولوی  بددی 

محلات ر ری 

ساری در خصو  

 ر ری آوریتاب

 طیف لیکرت + مقاوم  ساختما 

 طیف لیکرت + ر ری یهارساخ یزبستر زمی  و 

 طیف لیکرت + فضاهای باز

 طیف لیکرت + محیط کالبدی

 طیف لیکرت + هایکاربر

 طیف لیکرت + اقتصادی

 طیف لیکرت + اجتماعی

 (2933تحقیق، های )یافته
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 ارزیابی و الویت بندی Xهای ( و شاخصA) هاگزینه -6جدول 
 علامت اختصاری شاخص علامت اختصاری نام محلات

 X1 مقاوم  ساختما  A1 پیروزیفارسی بخش هش ، سلما   چ ارراه
 X2 ر ری یهارساخ یزبستر زمی  و  A2 طبرستا 

 X3 فضاهای باز A3 هسته مرکای ر ر، ر رداری سم  دروازه بابل
 X4 محیط کالبدی A4 معلم

 X5 هایکاربر A5 مدطقه آزاد بعث  و ن ض 
 X6 اقتصادی A6 ر بدد

 X7 اجتماعی A7 ر رداری مدطقه سه ساری() بددراهمدطقه 

 (2933های تحقیق، )یافته

 

براسااد  آوری را ریدر ای  مرحله نمره راخص تاابدهیم. را تشکیل می ماتری  وضع موجوددر مرحله بعد 

 ،هاایکااربر ی،کالباد طیمحا ،بااز یفضااها ی،را ر یهارساخ یزو   یبستر زم، مقاوم  ساختما هف  راخص )

هاای مرباوط باه هار ی( برای هر گایده محاسبه رده اس ، به ای  معدا که میاانگی  امتیاازات گویاهاجتماعو  یاقتصاد

راخص از نظر کاررداسا  محاسبه رد و سا  از طریق حاصل جمع جواب کاررداسا ، مقدار خاام هار رااخص در 

 ترسیم رد. 2هر گایده در محیط اکسل محسابه رد و ماتری  وضع موجود جدول 
 

 های خامماتریس داده -7جدول 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 نام محلات

 221712 222712 214712 234712 121 23272 23272 بخش هش ، سلما  فارد چ ارراه

 29172 242792 224712 224722 212 22272 222712 طبرستا 

 22272 212722 221 21472 212 21272 229712 هسته مرکای ر ر، ر رداری سم  دروازه بابل

 29172 291722 211712 22179 221 22172 212712 معلم

 24172 24272 222 22172 222 24472 221722 آزاد بعث  و ن ض مدطقه 

 22372 21272 22172 223 219 22272 212712 ر بدد

 24173 29272 22172 22172 21272 24472 222712 ر رداری مدطقه سه ساری() بددراهمدطقه 

 (2933های تحقیق، )یافته

 

 بدس  آمده از جدول بالا که نتایج آ  در زیر قابل مشاهده اس . هادادهنرمالیاه کرد  
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 هاهای ارزیابی، علامت اختصاری و وزن دهی به شاخصشاخص -8جدول 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 علامت اختصاری

 راخص
مقاوم  

 ساختما 

 یهارساخ یزبستر زمی  و 

 ر ری
 اجتماعی اقتصادی هایکاربر محیط کالبدی فضاهای باز

 292/2 224/2 232/2 212/2 214/2 192/2 112/2 وز  راخص

 (2933های تحقیق، )یافته
 

 WASPASدر روش  واریانس مقادیر معیارهای نرمالیزه شده اولیه -1جدول 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 نام محلات

 22211/2 22222/2 22231/2 2221/2 2221/2 2219/2 2211/2 بخش هش ، سلما  چ ارراه

 22214/2 22244/2 22211/2 2222/2 2222/2 2223/2 2214/2 طبرستا 

 22214/2 22224/2 22219/2 2222/2 2222/2 2211/2 2211/2 هسته مرکای ر ر، ر رداری سم  دروازه بابل

 22212/2 22241/2 22212/2 22222/2 2224/2 2223/2 2212/2 معلم

 22211/2 22244/2 22212/2 22221/2 2229/2 2221/2 2214/2 مدطقه آزاد بعث  و ن ض 

 22291/2 22224/2 22211/2 22223/2 2222/2 2221/2 2212/2 ر بدد

 22211/2 22242/2 22212/2 22221/2 2222/2 2221/2 2214/2 بددراهمدطقه 

 (2933های تحقیق، )یافته
 

𝑄2(𝑄𝑖هایمحاسبه واریان 
𝑄2(𝑄𝑖و   (1

 قابل مشاهده اس . 22در جدول   (2
 

 WASPASدر روش  هاهای محاسبه شده برای گزینهواریانس -01جدول 
𝑸𝟐(𝑸𝒊 نام محلات

𝟏) 𝑸𝟐(𝑸𝒊
𝟐) 

 2111/2 22214/2 پیروزیفارسی بخش هش ، سلما   چ ارراه

 2221/2 22221/2 طبرستا 

 2213/2 22244/2 هسته مرکای ر ر، ر رداری سم  دروازه بابل

 2232/2 22249/2 معلم 

 2211/2 22224/2 آزاد بعث  و ن ض مدطقه 

 2211/2 22241/2 ر بدد

 2222/2 22214/2 ر رداری مدطقه سه ساری() بددراهمدطقه 

 (2933های تحقیق، )یافته

 

بار اسااد روش   آناا  را در را ر سااری آوریتااب، میاا  دهدیمنشا   𝑄𝑖طبق جدول زیر مقادیر محاسبه رده

WASPAS بق نتایج مدل ط ،اندازه گیری قرار گرفته رده اس  مورد بررسی وWP. بوده اس 
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 WASPASدر روش  هاگزینه بندیرتبهبرای  𝑸𝒊و (𝝀)محاسبه مقدار  - 00جدول 

 هانهیگز بندیرتبه 𝜆 𝑸𝒊 نام محلات

 2 342/1 332/2 پیروزیفارسی بخش هش ، سلما   چ ارراه

 1 393/1 332/2 طبرستا 

 2 392/1 3312/2 ر ر، ر رداری سم  دروازه بابلهسته مرکای 

 9 391/1 3311/2 معلم 

 4 391/1 3312/2 مدطقه آزاد بعث  و ن ض 

 2 392/1 3312/2 ر بدد

 1 394/1 3313/2 ر رداری مدطقه سه ساری() بددراهمدطقه 

 (2933های تحقیق، )یافته
 

چ ارراه بخش هش  سلما  فارسی در رتباه اول، طبرساتا  در محله  22با توجه به نتایج به دس  آمده در جدول 

 2و محلات هسته مرکای ر ر را رداری در رتباه  اندقسم  رمالی در رتبه دوم و محله معلم در رتبه سوم قرار گرفته

 .  اندگرفتهبدد در رتبه آخر قرار و راه
 

 WASPASمیانه در روش محلات با توجه به فاصله آنان با  آوریتاببررسی وضعیت  -01جدول 

 نام محلات
اختلاف بین امتیاز 

 محله با میانه کلی
 بررسی و تحلیل وضعیت

 بندیرتبه

 هانهیگز

 2 بسیار خوب آوریتاب 0.00400 پیروزیفارسی بخش هش ، سلما   چ ارراه

 1 خوب آوریتاب 0.00200 طبرستا 

 2 ضعیف  آوریتاب 0.00200- هسته مرکای ر ر، ر رداری سم  دروازه بابل

 9 متوسط آوریتاب 0.00000 معلم 

 4 متوسط آوریتاب 0.00000 مدطقه آزاد بعث  و ن ض 

 2 ضعیف  آوریتاب 0.00200- ر بدد

 1 در وضعی  بحرانی  آوریتاب 0.00300- ر رداری مدطقه سه ساری() بددراهمدطقه 

 
باردد بدی  ترتیاب در وضاعی  دارای اختلار امتیاز مدفی می بدد، ر بدد و معلممحلات راه 421با توجه به جدول 

که محله چ ارراه بخش هش  سلما  فارسی در ورعی  بسایار خاوب واقاع اند. در حالیضعیف و بحرانی قرار گرفته

آوری قارار در وضعی  متوسط به لحاظ تااب 2رده اس . محلات معلم و مدطقه آزاد بعث  و ن ض  به دلیل اختلار 

 اند.هگرفت
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  یباد دهاد.را نشاا  می Waspasباا اساتفاده از روش  یمحلات ر ر سار یآورتاب  یوضع یبددپ ده 4رکل 

 یو بحرانا فیضاع یلایخ ف،یخوب، خوب، متوساط، ضاع اریپ ده بس در پدجمحلات  Waspasبراساد مدل  بیترت

 خاوب،  یخاوب، طبرساتا  در وضاع اریبس  یدر وضع یروزیپفارسی بخش هش ، سلما   چ ارراهاند. ردهواقع 

 یرا ردار ف،یضاع  یوضاعرا ر، را بدد در  یهسته مرکا متوسط،  یمدطقه آزاد بعث  و ن ض  در وضعمعلم و 

واقاع  یبحرانا  ی( در وضاعیمدطقه سه ساار یر ردار) بددراهو مدطقه  فیضع اریبس  یدر وضع سم  دروازه بابل

 اند.رده
 

 
 Waspasآوری محلات شهر ساری با استفاده از روش بندی وضعیت تابپهنه -0شکل 

 

 بندیجمع -0

تد اا  کاه ،تاوا  نتیجاه گرفا ساری می در ر ر آوری ر ریبا توجه به نتایج به دس  آمده از بررسی میاا  تاب

دو محلاه معلام و طبرساتا   WPمحله سلما  فارسی در هر دو مدل در وضعی  بسیار خوب قرار دارد. براساد مدل 

تد ا محله معلم در وضعی  خوب واقع راده اسا .  WASPASکه در مدل در حالی اند در وضعی  خوب واقع رده

بداد در هار دو مادل در وضاعی  اند. محلاه راهضعیف، بسیار ضعیف و بحرانی واقع رده ها یوضعسایر محلات در 

بددی به دسا  آماده های پ دهکلی براساد نقشه طوریبه بارد.می اصلاحیو ب بود  اس  که نیازمددبحرانی قرار گرفته

باا    کاهپ یری ضعیف قرار دارنداز هر دو مدل مشخص گردید مداطق مرکای و جدوبی ر ر ساری در وضعی  آسیب
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 قیاج تحقیمطابق  دارد. براسااد نتاا (2931) ییمحمدزاده و باکو ا ،ی، دعاگو(2931و همکارا  ) یعبد قیتحق جینتا

را دارناد.  لابینسب  باه سا یریپ سکیر  یشتریب یدر جدوب ر ر سار یر ر یهابلوک (2931و همکارا  ) یعبد

 جیهشدار قارار دارد کاه باا نتاا  یدر وضع یر ر سار یآورتاب یکه بعد اجتماع دهدینشا  م قیتحق جینتا  یهمچد

در  یرا ر یهارسااخ یزو   یو بستر زم یکالبد ،یاقتصاد ددر ابعا یمتفاوت اس  در حال (2931) ا یدعاگو قیتحق

 مطابق  دارد.(2931) ا یدعاگو جیهشدار قرار دارد که با نتا  یوضع

باف  خاک سس  و نامداساب در  اول وجود اس :چدد دلیل  پ یری بحرانی مداطق مرکای و ساری بهدلیل آسیب

محادوده اند کاه بیشاتر خااک ایا  های پایکوهی و نادیک به کوه واقع ردهبارد. ای  مداطق در قسم ای  مداطق می

دلیال دوم بالاا . گ اردل ا در مقاوم  ابدیه بسیار تثثیر می  باردد و مقاوم  زیادی ندارندهمانطور که ذکر رد سس  می

مشاکل دفاع  های گ راتهدر طای ساال بدی  دلیل در ای  قسم  ،اس  رزمیدی در ای  مداطقهای زیسطح آببود  

تار قرار گرفت  در سطوحی پاامی  پ یری ای  محلات،در آسیب مؤثراز دیگر عوامل  .ها وجود داردو رواناب هافاضلاب

همچدای  بافا   اناد.قارار گرفته که مداطق رمالی بالااتر از ساطح رودخاناهدر حالی  باردداز سطح بستر رودخانه می

 اند.فرسوده و ک   ر ر ساری در ای  محلات قرار گرفته

راود. آوری مشااهده میدر مداطق رمالی با توجه به نتایج هردو مدل وضعی  بسیار خوب و خوبی به لحاظ تاب

ناد. همچدای  و استحکام مداساب برخوردار که از مقاوم  اس بخشی از ای  وضعی  به دلیل جد  خاک ای  مداطق 

ای  مداطق قادم  کمتاری نساب  باه مدااطق بارد. تر از مداطق جدوبی میهای زیرزمیدی در ای  مداطق پامی سطح آب

 جدوبی و مرکای ر ر دارند.

نگااه کدترلای و  اعماال گاردد، یاک باید دو نگاه به درساتی، آوری ر ریتاب سطح در خصو  اصلاج و ب بود

ر ری پایی  آید و سااختار توساعه  آوریتابرود میاا  برای جلوگیری از ررد و افاایش عواملی که مدجر میی یشپا

وجاود  د و نگااه دومدآوری ر ری ررد و توسعه یابر ری به صورت غیر علمی و استاندارد و مخالف با اهدار تاب

که به دلیال نباود  ،دنهای بسیاری وجود دارمحله در ر ر ساری مداطق و ،چراکه  س ا اصلاحی و ب بودی یک ساختار

آوری ر ری بسیار دارای مشکلات هستدد و در وضعی  هشادار بحارا  قارار نگاه علمی و سیستماتیک در زمیده تاب

ایا  مدااطق  در سعی در تعدیل پیامدهای مدفای ،که لازم اس  در ای  خصو  نیا با اتخاذ راهکارهای اصلاحی، دندار

 مایدد.نآسیب پ یر 
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