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بررسی میزان تابآوری شهری با استفاده مدل  Waspasو ( WPنمونه موردی :شهر ساری)
میثم رئیسیان  -گروه جغرافیا ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی ،چالوس ،ایران
مریم ایلانلو - 2گروه جغرافیا ،واحد ماهشهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ،ماهشهر ،ایران
لیلا ابراهیمی  -گروه جغرافیا ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی ،چالوس ،ایران
کیا بزرگمهر  -گروه جغرافیا ،واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی ،چالوس ،ایران،
تاریخ دریافت0311/01/3 :

تاریخ بازنگری0011/0/01 :

تاریخ تصویب0011/0/10 :

چکیده
در سالهای اخیر بیشتر پژوهشهای مرتبط با مخاطرات ،پارادایم خود را از مدل کاهش تلفات و خساارت
به یک مدل جامعتر تابآور اجتماع محلی تغییر دادهاند .بر ایا اسااد دیادگاهها و نظریاههای مادیری
سوانح و توسعه پایدار در پی ایجاد جوامع تابآور در برابر مخااطرات طبیعای هساتدد .تاابآوری میااا
مقاوم

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

ای تحقیق با در نظر گرفت چدی تعریفی برای تابآوری به ارزیابی میاا تاابآوری هفا

محلاه را ر

ساری (چ ارراه بخش هش  -سلما فارسی -پیروزی ،طبرستا  ،هسته مرکاای را ر-را رداری سام
دروازه بابل ،معلم ،مدطقه آزاد بعث  -ن ض

و ر بدد و راهبدد) در برابر مخاطرات طبیعی پرداختاه اسا .

مبدای تحلیل فضایی در ای پژوهش تقسیمات واحدهای برنامهریای محلات (مطاابق طارج جاامع را ر)
اس  .جامعه نمونه برابر با جامعه آماری ( 21نفر کاررداسا ر رداری ،مسک و ر رسازی مدابع طبیعی و
 )...اس  .هف

راخص (مقاوم

ساختما  ،بستر زمی و زیرسااخ های را ری ،فضااهای بااز ،محایط

کالبدی ،کاربریها ،اقتصادی و اجتماعی) طراحی و دادههای موردنیاز حاصل راد درن ایا
مختلف ج

مطلوبی

رااخصهای

بخشی به برنامهریای مخااطرات محیطای توساط کاررداساا وز دهای گردیاد.

درواقع ارزیابی میاا تابآوری ر ری و رتبهبددی محلات در ر ر ساری از آ عبور میکددد با اساتفاده از
مدلهای ارزیابی  WPو  WASPASانجام میرود .نتایج تحقیق نشا میدهاد کاه از هفا
 2نویسدده مسئول:

محلاه را ر

Email: m.ilanlou@mhriau.ac.ir
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ساری ،تد ا یک محله ( چ ارراه بخش هش  ،سلما فارسی) در وضعی
در وضعی

بسیار خاوب و محلاه طبرساتا

خوب به لحاظ میاا تابآوری قرار دارند.

کلیدواژهها :تابآوری ،مخاطرات طبیعی ،مدل  ،waspasمدل  ،wpر ر ساری.
 -0مقدمه

ر رها بهعدوا پیچیدهتری ساخته دس
همچدی به علا

بشر ،با ریسکهای گستردهای هم باه دلیال دامداه وسایعی از مخااطرات

آسایبپا یریهاای چددگانشاا مواجاه هساتدد (بیادار .)2932 ،اماروزه عمادتاش را رها و جواماع

سکونتگاهی در مکا هایی ایجاد یا بدا ردهاند که به لحاظ مخاطرات طبیعی در معرض وقوع انواع سوانح طبیعی یاا باه
دلیل پیشرف های فداوری در معرض انواع سوانح انسا ساخ هستدد (پوراحمد و همکارا  .)2931 ،یاک دهاه گ راته
بدتری دهه از نظر خسارات اقتصادی ناری از مخاطرات طبیعی برای ج ا باوده اسا  .خساارت  9تریلیاو دلااری
ناری از مخاطرات طبیعی در یک دهه اخیر بیش از یک تریلیو دلار بیشتر از دهه نخسا قار بیسا
اس

و یکام باوده

(کافه .)1212 ،0بر اساد ای گاارش ،مدطقه آسیا-اقیانوسایه در باازه زماانی  1222تاا  1223بیشاتری خساارت

یعدی  44درصد کل خسارات ناری از حوادثی چو سیل ،سونامی ،طوفا های گرمسیری را متحمل راده اسا (لیاو

1

و همکارا  .)1221 ،ردیدتر رد حوادث آب و هوایی ،قارار دارات جمعیا بیشاتر در محال وقاوع مخااطرات و
اختلالات بارگتر در زنجیره عرضه کالاها در اقتصاد ج انی ،امروز سبب افاایش قابل توجه خسارات اقتصاادی نارای
از ای حوادث گشته اس

(راو و سامرز .)1223 ،3راید م متری نکته سوانح طبیعی دهاه گ راته افااایش خساارات

اتفاقاتی نظیر آتشسوزی ،سیل و خشکسالی بوده که قبلاش بهعدوا خطرات ثانویه تلقی میرادند (سااان

و واتاروت،0

 .)1221بر ای اساد جوامع امروز ر ری ،بهویژه جوامع درحالتوسعه ،با طیف پیچیادهای از چاالشهاای اجتمااعی،
زیس محیطی ،اقتصادی و ...در برابر مخاطرات طبیعی روبرو هساتدد (وامسالر .)1223 ،5در بسایاری از ایا جواماع،
روشهای جدید برای مقابله با ای چالشها ،موردنیاز اس

(داویا

و آزادخاواه .)1222 ،6اماروزه در ساطح ج اا

تغییرات چشمگیری در نگرش به بحرا ها دیاده میراود ،بهطوریکاه دیادگاه غالاب از تمرکاا صارر بار کااهش
آسیبپ یری به افاایش تابآوری در مقابل مخاطرات و بحرا ها تغییر پیدا کرده اس

(صااممیپور و همکاارا .)2932 ،

آسیبپ یری و تابآوری دو مف وم در مقابل یکدیگرند .هرچه آسیبپ یری بیشتر بارد تاابآوری کاااهش مییابااد
و بالعک  .بسیاری از محققا تابآوری را توانایی درونی یک سیستم یاا جامعاه باارای مقاوماا در براباار آثااار و
1 Coaffee
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پیامادهای رویدادهای طبیعی و اجتماعی میدانداد بهنحویکه قاادر باراد از رویاداد تااثثیر نااا یرد (جلالیاا .)2931 ،
امروزه مف وم تابآوری وارد حوزه برنامهریای با ج

گیریهای مختلاف (اجتمااعی ،اقتصاادی ،کالبادی ،مادیریتی

و )...رده اس  ،اگرچه بیشتر توجه آ هدوز هم در مورد مسامل زیسا محیطای متمرکاا اسا

و بخاش وسایعی از

اکتشافات آ به مدیری کاهش خطرات زیس محیطی ماندد زلاله ،سیل ،طوفا  ،و گرم راد کاره زمای اختصاا
یافته اس

(ساسا پور و همکارا  .)2932 ،ر ر تاب آور ربکهای پایدار از سیستمهای کالبادی و جواماع انساانی اسا

(آردیچ .)1221 ،1:1221 ،0سیستمهای کالبدی ،مؤلفههاای سااختهراده و طبیعای را ر هساتدد کاه راامل جاادههاا،
ساختما ها ،زیرساخ ها ،ارتباطات و تثسیسات تثمی انرژی و همچدی مسیرهای آب ،خاک ،توپاوگرافی ،جغرافیاا و
سیستمهای طبیعی هستدد (نوروزی و همکاارا  .)2932 ،تاابآوری بارای ای کاه باه کاار گرفتاه راود ،بایساتی دارای
چارچوب مشخصی بارد :ماهی

و هدر روشهای ایجاد رده برای ارزیاابی و انادازهگیری تاابآوری بساتگی باه

تعاریف اتخاذ رده ،نوع زیرساخ انتخاب رده ،به خصو

ای که آیا زیرساخ نرم در نظر گرفتاه میراود یاا ناه،

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

در دو دهه اخیر در ای زمیده مطالعات زیادی چه در ایرا و چه در خارج صورت گرفته اس .
واردکار 3و همکارانش ( ،)1212در پژوهشی با عدوا ابااری تشخیص برای حمایا از سیاسا گا اری در ماورد
تابآوری ر ری انجام رده اس  ،نتایج نشا میدهد که تابآوری ر ری بهعدوا راهی بارای مقابلاه باا بسایاری از
مسامل پیچیدهای که ر رها با آ روبرو هستدد ،به یاک ایاده محباوب در میاا سیاسا گ ارا و دانشامددا را ری
تبدیل رده اس  .درحالیکه دارای بارهای مثبتی اسا
مشخص نیس

که معدی آ چیس

جمعیتی ،میاا امدی

و باا برناماههای محلای را ری همخاوانی دارد ،اماا همیشاه

و چه عواملی در تابآوری نقش دارند .در ای بی به عواملی چو میااا تاراکم

اجتماعی ،میاا تدوع محورها و مراکا عمده عملکردی ر ری ،میاا مشارک اجتمااعی ،میااا

درصد بودجههای دولتی برای توسعه اجتماعی و میاا عدال اجتماعی ارااره راده اسا  .گاویداداراجولیو)1212( 0
در پژوهشی با عدوا تقوی سازوکارهای ن ادی و مالی برای ایجاد تابآوری ر ری در هدد انجام راده اسا  ،نتاایج
نشا میدهد که ایجاد انعطارپ یری ر ری برای ر رهایی که بهسرع در حال ر رنشیدی هستدد و باا خطار بلایاای
بالایی روبرو هستدد ،م م اس  .سازوکارهای ن ادی ،بهویژه برای ب بود برناماهریای کااربری اراضای و تدظایم توساعه
ر ری ،با توجه به خطرات مربوطه ،آسیبپ یریها و خطرات مربوط به هر ر ر ،بارای ایجااد مقاوما را ری م ام
هستدد .در ای بی به عواملی چو میاا نرخ اراتغال ،میااا ساطح درآمادی ،میااا پایاداری و ثباات اقتصاادی در
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مدطقه ،تعدد خدمات اصلی ر ری پشتیبا و میاا تابآوری رریا ها و مراکاا حیااتی ارااره نماوده اسا  .چا  0و

همکارانش ( )1212در پژوهشی با عدوا مدل جدیادی بارای توصایف تاابآوری را ری باا توجاه باه ساازگاری،
مقاوم

و بازیابی انجام رده اس  .نتایج نشا میدهد ،هرچه زماا اوج رادت خساارت بلایاا زودتار اااهر راود،

عملکرد سیستم ر ری نیا بیشتر خواهد بود .در ای بی عواملی چو وجود آسایش محیطی و عوامل رفااهی ،هویا
اجتماعی و کالبدی مدحصربهفرد ،میاا مشارک

بی ر روندا و میاا ارفی

ج ب فضااهای بااز باهعدوا عوامال

مؤثر در کاهش آسیبپ یری ر رها مطرج ردهاند .مریلایدی  )1212( 1پژوهشی با عداوا گفتماا دوگاناه تاابآوری
ر ری :ر رهای محکم و محلههای خود سازما یافته انجام داده اس  .نتایج نشا میدهد گفتما تاابآوری را ری
یک ارتباط خا

و ویژه اس  :از یک سو "استحکام" و عدم تثثیرپا یری در مقیااد را ر را تاداعی مایکداد ،و از

سوی دیگر "خود سازماندهی و مشارک " مردم و محلهها را تح تثثیر قرار میدهد .در ایا بای باه عاواملی چاو
میاا استاندارد سازی تراکم ارتفاعی ساختما  ،میاا سطح ایمدی سازی تاسیساات را ری ،ساازگاری کااربریهاا باا
یکدیگر (فاصله از کاربریهای پرخطر ،کاربریهای صدعتی و پمپ بدای ها) و میااا فاصاله باا تاسیساات خطرنااک
بهعدوا عوامل مؤثر در آسیبپ یری ر رها اراره رده اس .
اساااادافروز و همکااااارانش ( )2933بااااه بررساااای تااااابآوری محیطاااای در براباااار مخاااااطرات
سیلاب فروردی  2931درر ر ریراز با رویکارد مدظار تئاوری سیساتمها و مادل DPSIRپرداختداد .یافتاههای ایا
پژوهش نشا میدهد که در کل ،با رویکرد کلنگر و سیستمی مدظر ،ر ر ریراز در برابر سیل م یاب فاروردی 2931
تابآور بوده اس  .عبدی و همکارا ( )2931به ارزیابی یکپارچة آسیبپ یری ،تاابآوری و ریساکپ یری فضاایی
در برابر سیلاب در ر ر ساری پرداختدد .نتایج ای تحقیق نشاا داد کاه بایش از  222هکتاار از مدااطق را ر سااری
پتانسیل آسیبپ یری بالا و بسیار بالا را دارد .در مقابل ،بیش از  122هکتار از مسااح را ر سااری دارای تاابآوری
بالا و بسیار بالاس  .باای حال ،با ادغام نقشههای آسیبپ یری و تابآوری ،مشاخص راد کاه حادود  222هکتاار از
وسع ر ر ساری دارای ریسکپ یری بالا و بسیار بالا در برابر سیل اس  .همچدی  ،نتاایج نشاا داد کاه بلاوکهاای
ر ری در جدوب ر ر ساری بیشاتری ریساکپا یری نساب

باه سایلاب را دارناد .دعاگویاا ( )2931باه بررسای

تابآوری کلا ر ر ساری در مقابل بحرا ها و آسیبهای اجتماعی با تاکید بر آماادگی کاوپ .نشاریه علمای داناش
انتظامی مازندرا پرداخ  .نتایج کلی ای تحقیق مؤید ای واقعی اس که کارکداا کاوپ ر رساتا سااری از نظار
ابعاد فردی و اجتماعی دارای تابآوری خوب و در حاد زیااد باوده ،لایک در ابعااد تاابآوری اقتصاادی ،ن اادی و
ساختاری نقطه ضعفهایی مشاهده میگردد و نیازمدد حمای

جدی هستدد.

1 Chen
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بحرا به مثابه تولد فرهدگای جدیاد مایباراد و تااکدو

ای مف اوم صاورت پ یرفتاه اسا  .ولایک در زمیداه مؤلفاه کالبادی

تابآوری و نحوه اجرایی رد آ مطالعات و تحقیقات زیادی انجام نشده اس

ضم آنکاه ایا مفااهیم در ادبیاات

ر رسازی کشور ما هدوز از جایگاه قابل توج ی برخوردار نبوده و سوابق موجود به دیگر کشورها مرباوط مایگاردد.
از سویی دیگر در اندک پژوهشهای صورت گرفته نیا روش اجرایی رد و روش ب رهبرداری از توسعه محلاه تااب
آور در ج

پیشبرد توسعه تشریح نگردیده اس  .همچدی با استداد باه بررسایهاای صاورت گرفتاه در خصاو

سوابق موضوع ،تاکدو هایچ مطالعاهای در زمیداه بررسای رابطاه میاا تاابآوری و تحلیال فضاایی باا تکدیکهاای
 Waspassو  WPصورت نا یرفته اس

و هر پژوهشی که تااکدو در زمیداههای ارااره راده انجاام گردیاده اسا ،

موضوع تابآوری و تحلیل فضایی را با دیگار تکدیاکهاا ماورد واکااوی قارار داده اسا  .ایارا باه لحااظ رارایط
جغرافیایی و زمی رداختی در زمره کشورهایی اس که آسیب پ یری بسایار زیاادی در برابار ساوانح طبیعای اسا .
بهطوریکه  9171درصد از کل مساح

آ در مداطق در معرض خطر سوانح طبیعی قرار دارناد .لا ا مایتاوا عداوا

نمود که ایرا از حیث وقوع سوانح طبیعی در بی ده کشور اول سانحه خیاا دنیاا قارار دارد ،بهطوریکاه اساکاپ در
گاارش سوانح مربوط به مخاطرات تکدوتیکی ،ایرا جاو ده کشاور اول دنیاا و از حیاث مارگ و میار نارای از ایا
مخاطرات جایگاه ایرا را بی رتبه اول تا سوم ج ا ذکر میکدد .در سطح استا مازندرا و ر ر ساری نیا باه ج ا
مسامل اقلیمی و رطوب

بالا میاا تخریب ابدیه و کالبد باف زیاد بوده و ای پژوهش با هادر رداساایی رااخصها و

عوامل مؤثر بر تابآوری باف

به سدجش و مقایسه زیرمعیارهای تابآوری در سطح باف میپردازد تا بتاوا باا تکیاه

بر تکدیک  Waspassو  WPاقدام به تجویا راهبردهای متداسب نماود .در ایا پاژوهش ،ساطح تحلیال و ارزیاابی در
سطح محلات ر ر سااری براسااد طارج تفضایلی میباراد .هادر از ایا پاژوهش ت یاه نقشاه ن اایی پ دهبدادی
آسیبپ یری محلات ر ر ساری به لحاظ تاابآوری باا اساتفاده از تکدیکهاای Waspassو  WPمیباراد .در روش
 ،WPتکدیک تولید وزنی به تکدیک جمع وزنی و تکدیک مجموع سادة وزنی رباه

بسیاری دارد با ایا تفااوت کاه

در ای مدل به جای جمع ،از روش ضرب استفاده میرود همچدی  ،مقدار هر معیار به توا وز آ معیاار مایرساد.
در ای تکدیک ،نرمالیاه کرد راخصها ضرورتی ندارد .همچدی در مدل دوم حاصل امتیازات گردآوری راده ،بارای
هر محله از نظر راخصهای مختلف در تکدیک ارزیابی تولید وزنی تجمعی ) )WASPASقرار گرف  .بارای ارزیاابی،
رتبهبددی و تصمیمگیری زمانی که گایدههای مختلف براساد تعدادی معیار مورد بررسی قرار میگیرند ،سیساتمهاای
پشتیبانی چددمعیاره به گونهای موفقی آمیا میتواندد مورد استفاده قرار گیرناد .انتخااب روشهاای  MCDMبراسااد
پارامترهای مختلف در تحقیقات مختلفی مورد بحث قرار گرفته اس  .یکای از پارامترهاایی کاه مایتواناد در انتخااب
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مدل تصمیمگیری مدنظر بارد میاا دق ای مدلهاس  .ترکیب دو مدل میتواند میاا دق تحلیل را بالاا ببارد .لا ا
در ای پژوهش از ای دو مدل استفاده رده اس .
 -1مواد و روشها
 -0-1محدوده مورد مطالعه:

مدطقه مورد مطالعه ر ر ساری میبارد .ای ر ر در رمال کشور و در استا مازنادرا واقاع راده اسا  .سااری
مرکا استا اس (رکل  .)2از لحاظ موقعی طبیعی ،ر ر ساری در جدوب دریای مازنادرا و در مدطقاه جلگاهای و
نسبتاش مسطح ر رستا ساری قرار گرفته و تد ا قسم های جدوبی و جدوب غربی آ به کوههاا و تااه ماهورهاای کام
ارتفاع مدت ی میگردد .رودخانه تج که از پرآبتری رودخانههای استا مایباراد ،باا انشاعابات خاود از ارتفاعاات
جدوبی ر رستا سرچشمه گرفته و پ

از عباور از بخاش رارقی را ر باه سام رامال و دریاای خاار حرکا

مینماید .از لحاظ توپوگرافی عمومی ر ر ساری در طبقاه ارتفااعی  2-222اساتقرار یافتاه و رایب عماومی را ر از
جدوب به رمال و بسیار ملایم اس  .رمالیتری حد ر ر دارای ارتفاع حدود  21متر و جدوبیتری نقطاه آ (ابتادای
بالادزا) ارتفاعی حدود  12متر را دارا اس  .ر ر ساری با بارگتری گسل زلاله کشور باه طاول  222کیلاومتر تد اا 972
کیلومتر با فاصله دارد .رود تج از کوههای چ اردانگه ،دودانگه و هاارجریب سرچشمه میگیرد و پ
ساری وارد دریای خار میرود.

شکل  -0موقعیت منطقه مورد مطالعه

عباور از را ر

بررسی میاا تابآوری ر ری با استفاده مدل ....

سال دهم
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 -1-1روش انجام پژوهش

ای پژوهش از نوع توصیفی و تحلیل اس

که روش آ میدانی و پیمایشی محسوب میرود .دادههاای کمای (باا

مقیاد فاصلهای-نسبی) که از ای طریق به دس

آمد در قالاب هفا رااخص (مقاوما سااختما  ،بساتر زمای و

زیرساخ های ر ری ،فضاهای باز ،محیط کالبدی ،کاربریها ،اقتصاادی و اجتمااعی) و از طریاق مادل ارزیاابی WP

تحلیل رد همچدی  ،برای تکمیل دادهها اباار پرسشدامه نیا طراحی رد .جامعه نمونه برابر باا جامعاه آمااری ( 21نفار
کاررداسا ر رداری ،مسک و ر رسازی مدابع طبیعی و  )...اس  .هف راخص (مقاوم سااختما  ،بساتر زمای و
زیرساخ های ر ری ،فضاهای باز ،محیط کالبدی ،کاربریهاا ،اقتصاادی و اجتمااعی) طراحای و دادههاای موردنیااز
حاصل رد درن ای

راخصهای مختلاف ج ا

مطلوبیا

بخشای باه برناماهریاای مخااطرات محیطای توساط

کاررداسا وز دهی رده و دادههای حاصال از طریاق مادل ارزیاابی  WASPASتجایاه و تحلیال گردیاد .درواقاع
ارزیابی میاا تابآوری ر ری و رتبهبددی محلات در ر ر ساری از آ عبور میکددد با اساتفاده از مادلهای ارزیاابی
 WPو  WASPASانجام میرود .مبدای تحلیل فضاایی در ایا پاژوهش تقسایمات واحادهای برناماهریای محلاات
(مطابق طرج جامع ر ر) میبارد .به مدظور ترسیم افتراق فضاایی رااخصهای تاابآوری از تکدیاک  waspasب اره
گرفته رده اس  .ل ا تجایه و تحلیل تحقیق حاضر در فرایددی به ررج ذیل ساختاربددی میگردد

شکل  -1شرح کامل روش تحقیق

 .2انتخاب معیارهای مداسب
 .1جمع آوری اطلاعات و ت یه بانک اطلاعاتی در  Arc Gisو نمایش تراکم فضایی معیارهاا باا اساتفاده از تکدیاک
 waspasرامل نرمال کرد ماتری

تصمیم
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 .9تعیی اهمی

نسبی معیارها

ا محاسبه اهمی

نسبی گایدهها بر اساد روش  WSMاز طریق فرمول

ا محاسبه اهمی

نسبی گایدهها بر اساد روش  WPMاز طریق فرمول

 .4رتبهبددی محلات بر اساد میاا تابآوری
ا محاسبه معیار مشترک :در ای گام با به نسب

گایدهها محاسبه میرود.

مساوی و از طریق فرمول  9و  4اهمی

ا بر اساد مقدار محاسبه رده در سطح چ ارم میتوا گایدهها را رتبهبددی نمود.

 -3نتایج و بحث

به مدظور دادههای کمی مربوط به راخصهای آسیبپ یری که از طریق سازما های ذیاربط گاردآوری راده باود
در قالب مدل  WPتحلیل رد .جدول ( )2علام اختصاری ،واحد سدجش و وز هر یک از رااخصهای ارزیاابی را
نشا میدهد .جدول ( )1نیا مقادیر خام راخصها را در سه دهه اخیر نشا میدهد.
جدول  -0شاخصهای ارزیابی ،علامت اختصاری و وزن دهی به شاخصها
گزینه و علامت اختصاری

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

چ ارراه بخش هش  ،سلما فارسی پیروزی

3

1

1

1

3

1

3

طبرستا

1

1

2

3

1

1

1

هسته مرکای ر ر ،ر رداری سم دروازه بابل

9

2

1

4

4

1

1

معلم

1

2

1

1

3

1

1

2

4

2

2

1

1

2

ر بدد

2

9

2

2

2

1

2

مدطقه راهبدد (ر رداری مدطقه سه ساری)

4

1

9

9

2

1

2

مدطقه آزاد بعث و ن ض

(یافتههای تحقیق)2933 ،

جدول بالا دادههای وزنی را نشا میدهد که حاصل به توا رسانی هر داده با وز راخص مورد نظر اس .
جدول -1ماتریس دادههای وزنی
گزینه و علامت اختصاری

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

چ ارراه بخش هش  ،سلما فارسی پیروزی

2/192

2/229

2/423

2/131

2/119

2/223

2/212

طبرستا

2/121

2/212

2/939

2/921

2/122

2/222

2/221

هسته مرکای ر ر ،ر رداری سم دروازه بابل

2/942

2/214

2/292

2/232

2/292

2/223

2/221

معلم

2/112

2/422

2/499

2/112

2/119

2/222

2/229

2/242

2/912

2/942

2/119

2/232

2/223

2/221

مدطقه آزاد بعث و ن ض

سال دهم
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گزینه و علامت اختصاری

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

ر بدد

2/222

2/132

2/131

2/121

2/211

2/222

2/221

مدطقه راهبدد (ر رداری مدطقه سه ساری)

2/422

2/211

2/112

2/241

2/223

2/2223

2/229

طبق جدول  9نیا مجموع دادههای وزنی برای هر محله (از نظر راخصهای هف

گاناه) محاسابه راد .براسااد

امتیاز حاصل اقدام به ارزیابی درجه تابآوری ر ری و اولوی بددی آن ا بر ای اساد رد .نتایج مادل  WPنشاا داد،
محلات از نظر راخصهای کمی براساد تابآوری و باتوجه به نظر خبرگا و کاررداسا در ای حوزه تکمیل راده
اس .
جدول  -3نتایج مدل  WPبرای اولویت محلات از نظر تابآوری شهری
گزینه (محلات)

امتیاز تابآوری

رتبه

چ ارراه بخش هش  ،سلما فارسی پیروزی

3/243

2

طبرستا

3/939

1

هسته مرکای ر ر ،ر رداری سم دروازه بابل

1/213

2

معلم

3/942

9

1/312

4

ر بدد

1/141

2

مدطقه راهبدد (ر رداری مدطقه سه ساری)

1/941

1

مدطقه آزاد بعث و ن ض

(یافتههای تحقیق)2933 ،

بدی ترتیب براساد جادول  9چ ااره راه بخاش هشا  ،سالما فارسای رتباه اول ،طبرساتا رتباه دوم را دارا
میباردد .سلما فارسی در قسم

ررقی ر ر و طبرستا در قسم رمالی واقع ردهاند .رتبه آخر متعلاق باه مدطقاه

راهبدد در جدوب مدطقه میبارد.
بعد از محاسبه میانه و میانگی نتایج و امتیاازات بدسا آماده از روناد محاسابات روش  ،WPاقادام باه محاسابه
اختلار بی امتیاز محلات با میانه بدس آمده میگردد ،که در ای بی اگر عدد محاسابه راده ،مثبا محاسابه گاردد،
نشا میدهدد که میاا تابآوری ر ری در ای محلات بیشتر از حد نصاب برآیدد تابآوری کل محلات مایبارادد و
اگر عدد محاسبه رده صفر محاسبه رده اس  ،نشا از تاابآوری در ساطح متوساط (ساطح برآیداد تاابآوری کال
محلات) میباردد و درن ای

اگر سطح تابآوری مدفی محاسبه رود ،نشا از تابآوری ضعیف محلات میباردد.
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جدول -0بررسی وضعیت تابآوری محلات با توجه به فاصله آنان با میانه در روش

WP

گزینه (محلات)

اختلاف بین امتیاز محله با میانه

بررسی و تحلیل وضعیت

رتبه

چ ارراه بخش هش  ،سلما فارسی پیروزی

0.679

تابآوری بسیار خوب

2

طبرستا

0.423

تابآوری خوب

1

هسته مرکای ر ر ،ر رداری سم دروازه بابل

-0.441

تابآوری بسیار ضعیف

2

معلم

0.375

تابآوری خوب

9

0

تابآوری متوسط

4

ر بدد

-0.222

تابآوری ضعیف

2

مدطقه راهبدد (ر رداری مدطقه سه ساری)

-0.622

تابآوری در وضعی بحرانی

1

مدطقه آزاد بعث و ن ض

با توجه به جدول  4اختلار تابآوری در چ ارراه بخش هش سلما فارسای مثبا و بایش از  2/213میباراد
بدی ترتیب دارای تابآوری بسیار خوب اس  .طبرستا و معلم نیا مثب

میبارادد ولای باا محلاه سالما فارسای

اختلار دارند بادی ترتیاب دارای تاابآوری خاوب هساتدد .مدطقاه بعثا دارای اختلاار  2میباراد و باه لحااظ
تابآوری در وضعی متوسط اس  .محلات هسته مرکای ر رر رداری و ر بدد اختلافشاا مدفای میباراد لا ا باه
لحاظ تابآوری ضعیف میباردد .محله راهبدد دارای اختلار زیادی میبارد و عدد به دسا
بدی ترتیب در وضعی

آماده  -2/211میباراد

بحرانی میبارد .رکل  9پ دهبددی وضاعی تاابآوری محلاات را ر سااری باا اساتفاده از

روش  WPرا نشا میدهد .بدی ترتیب براساد مدل wpمحلاات باه راش پ داه بسایار خاوب ،خاوب ،متوساط،
ضعیف ،خیلی ضعیف و بحرانی تقسیم ردهاند .چ ارراه بخش هشا  ،سالما فارسای پیاروزی در وضاعی بسایار
خوب ،طبرستا و معلم در وضعی
ر بدد در وضعی

خوب ،مدطقه آزاد بعث

ضعیف ،ر رداری سم

سه ساری) در وضعی

بحرانی واقع ردهاند.

و ن ضا

دروازه بابل در وضعی

در وضاعی متوساط ،هساته مرکاای را ر،
بسیار ضعیف و مدطقه راهبداد (را رداری مدطقاه

سال دهم
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شکل  -3پهنهبندی وضعیت تابآوری محلات شهر ساری با استفاده از روش

WP

 -0-3مدل  WASPASبرای اولویت محلات از نظر تابآوری شهری

در ای بی باتوجه به نظرات کاررداسا در خصو

هف راخص و هف محله ماورد بررسای کاه رااخصها

کیفی هستدد اقدام به جمعآوری دادهها از طریق مدل  WASPASرده اس  ،قبل از اراماه گاامهاای مادل ارزیاابی در
قالب جدولهای زیر ،گایدههای ارزیابی محلات و راخصهای ارزیاابی ،علاامم اختصااری رااخصهاا و گایداههاا،
ج

راخص و واحد سدجش آ ارامه رده اس .
جدول  -5تدوین جهت گیری شاخصها در مدل
هدف

اولوی بددی
محلات ر ری
ساری در خصو
تابآوری ر ری

WASPAS

شاخص

جهت

واحد سنجش

مقاوم ساختما

+

طیف لیکرت

بستر زمی و زیرساخ های ر ری

+

طیف لیکرت

فضاهای باز

+

طیف لیکرت

محیط کالبدی

+

طیف لیکرت

کاربریها

+

طیف لیکرت

اقتصادی

+

طیف لیکرت

اجتماعی

+

طیف لیکرت

(یافتههای تحقیق)2933 ،
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جدول  -6گزینهها ( )Aو شاخصهای  Xارزیابی و الویت بندی
نام محلات

علامت اختصاری

شاخص

علامت اختصاری

چ ارراه بخش هش  ،سلما فارسی پیروزی

A1

مقاوم ساختما

X1

طبرستا

A2

بستر زمی و زیرساخ های ر ری

X2

هسته مرکای ر ر ،ر رداری سم دروازه بابل

A3

فضاهای باز

X3

معلم

A4

محیط کالبدی

X4

A5

کاربریها

X5

ر بدد

A6

اقتصادی

X6

مدطقه راهبدد (ر رداری مدطقه سه ساری)

A7

اجتماعی

X7

مدطقه آزاد بعث و ن ض

(یافتههای تحقیق)2933 ،

در مرحله بعد ماتری

وضع موجود را تشکیل میدهیم .در ای مرحله نمره راخص تاابآوری را ری براسااد

هف راخص (مقاوم ساختما  ،بستر زمی و زیرساخ های را ری ،فضااهای بااز ،محایط کالبادی ،کااربریهاا،
اقتصادی و اجتماعی) برای هر گایده محاسبه رده اس  ،به ای معدا که میاانگی امتیاازات گویاههاای مرباوط باه هار
از طریق حاصل جمع جواب کاررداسا  ،مقدار خاام هار رااخص در

راخص از نظر کاررداسا محاسبه رد و سا

هر گایده در محیط اکسل محسابه رد و ماتری وضع موجود جدول  2ترسیم رد.
جدول  -7ماتریس دادههای خام
نام محلات

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

چ ارراه بخش هش  ،سلما فارد

23272

23272

121

234712

214712

222712

221712

طبرستا

222712

22272

212

224722

224712

242792

29172

هسته مرکای ر ر ،ر رداری سم دروازه بابل

229712

21272

212

21472

221

212722

22272

معلم

212712

22172

221

22179

211712

291722

29172

221722

24472

222

22172

222

24272

24172

ر بدد

212712

22272

219

223

22172

21272

22372

مدطقه راهبدد (ر رداری مدطقه سه ساری)

222712

24472

21272

22172

22172

29272

24173

مدطقه آزاد بعث و ن ض

(یافتههای تحقیق)2933 ،

نرمالیاه کرد دادهها بدس

آمده از جدول بالا که نتایج آ در زیر قابل مشاهده اس .

سال دهم
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جدول  -8شاخصهای ارزیابی ،علامت اختصاری و وزن دهی به شاخصها
علامت اختصاری

راخص
وز راخص

X1

X2

مقاوم

بستر زمی و زیرساخ های

ساختما

ر ری

2/112

2/192

X3

X4

X5

X6

X7

فضاهای باز

محیط کالبدی

کاربریها

اقتصادی

اجتماعی

2/214

2/212

2/232

2/224

2/292

(یافتههای تحقیق)2933 ،

جدول  -1واریانس مقادیر معیارهای نرمالیزه شده اولیه در روش

WASPAS

نام محلات

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

چ ارراه بخش هش  ،سلما

2/2211

2/2219

2/2221

2/2221

2/22231

2/22222

2/22211

طبرستا

2/2214

2/2223

2/2222

2/2222

2/22211

2/22244

2/22214

هسته مرکای ر ر ،ر رداری سم دروازه بابل

2/2211

2/2211

2/2222

2/2222

2/22219

2/22224

2/22214

معلم

2/2212

2/2223

2/2224

2/22222

2/22212

2/22241

2/22212

2/2214

2/2221

2/2229

2/22221

2/22212

2/22244

2/22211

ر بدد

2/2212

2/2221

2/2222

2/22223

2/22211

2/22224

2/22291

مدطقه راهبدد

2/2214

2/2221

2/2222

2/22221

2/22212

2/22242

2/22211

مدطقه آزاد بعث و ن ض

(یافتههای تحقیق)2933 ،

محاسبه واریان های ) 𝑄2 (𝑄𝑖1و ) 𝑄2 (𝑄𝑖2در جدول  22قابل مشاهده اس .
جدول  -01واریانسهای محاسبه شده برای گزینهها در روش

WASPAS

نام محلات

) 𝒊𝟏𝑸( 𝟐𝑸

) 𝒊𝟐𝑸( 𝟐𝑸

چ ارراه بخش هش  ،سلما فارسی پیروزی

2/22214

2/2111

طبرستا

2/22221

2/2221

هسته مرکای ر ر ،ر رداری سم دروازه بابل

2/22244

2/2213

معلم

2/22249

2/2232

2/22224

2/2211

ر بدد

2/22241

2/2211

مدطقه راهبدد (ر رداری مدطقه سه ساری)

2/22214

2/2222

مدطقه آزاد بعث و ن ض

(یافتههای تحقیق)2933 ،

طبق جدول زیر مقادیر محاسبه رده 𝑖𝑄 نشا میدهد ،میاا تاابآوری آناا را در را ر سااری بار اسااد روش
 WASPASمورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته رده اس  ،طبق نتایج مدل WPبوده اس .
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جدول  - 00محاسبه مقدار )𝝀(و 𝒊𝑸 برای رتبهبندی گزینهها در روش

WASPAS

نام محلات

𝜆

𝒊𝑸

رتبهبندی گزینهها

چ ارراه بخش هش  ،سلما فارسی پیروزی

2/332

1/342

2

طبرستا

2/332

1/393

1

هسته مرکای ر ر ،ر رداری سم دروازه بابل

2/3312

1/392

2

معلم

2/3311

1/391

9

2/3312

1/391

4

ر بدد

2/3312

1/392

2

مدطقه راهبدد (ر رداری مدطقه سه ساری)

2/3313

1/394

1

مدطقه آزاد بعث و ن ض

(یافتههای تحقیق)2933 ،

با توجه به نتایج به دس

آمده در جدول  22محله چ ارراه بخش هش سلما فارسی در رتباه اول ،طبرساتا در

قسم رمالی در رتبه دوم و محله معلم در رتبه سوم قرار گرفتهاند و محلات هسته مرکای ر ر را رداری در رتباه 2
و راهبدد در رتبه آخر قرار گرفتهاند.
جدول  -01بررسی وضعیت تابآوری محلات با توجه به فاصله آنان با میانه در روش
اختلاف بین امتیاز

نام محلات

محله با میانه کلی

بررسی و تحلیل وضعیت

WASPAS
رتبهبندی
گزینهها

چ ارراه بخش هش  ،سلما فارسی پیروزی

0.00400

تابآوری بسیار خوب

2

طبرستا

0.00200

تابآوری خوب

1

هسته مرکای ر ر ،ر رداری سم دروازه بابل

-0.00200

تابآوری ضعیف

2

معلم

0.00000

تابآوری متوسط

9

0.00000

تابآوری متوسط

4

ر بدد

-0.00200

تابآوری ضعیف

2

مدطقه راهبدد (ر رداری مدطقه سه ساری)

-0.00300

تابآوری در وضعی بحرانی

1

مدطقه آزاد بعث و ن ض

با توجه به جدول  421محلات راهبدد ،ر بدد و معلم دارای اختلار امتیاز مدفی میباردد بدی ترتیاب در وضاعی
ضعیف و بحرانی قرار گرفتهاند .در حالیکه محله چ ارراه بخش هش سلما فارسی در ورعی بسایار خاوب واقاع
رده اس  .محلات معلم و مدطقه آزاد بعث
گرفتهاند.

ون ض

به دلیل اختلار  2در وضعی متوسط به لحاظ تاابآوری قارار

سال دهم

بررسی میاا تابآوری ر ری با استفاده مدل ....

رکل  4پ دهبددی وضعی
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تابآوری محلات ر ر ساری باا اساتفاده از روش  Waspasرا نشاا میدهاد .بادی

ترتیب براساد مدل  Waspasمحلات در پدج پ ده بسیار خوب ،خوب ،متوساط ،ضاعیف ،خیلای ضاعیف و بحرانای
واقع ردهاند .چ ارراه بخش هش  ،سلما فارسی پیروزی در وضعی
معلم و مدطقه آزاد بعث
سم

ون ض

دروازه بابل در وضعی

بسیار خاوب ،طبرساتا در وضاعی

در وضعی متوسط ،هسته مرکای را ر ،را بدد در وضاعی

خاوب،

ضاعیف ،را رداری

بسیار ضعیف و مدطقه راهبدد (ر رداری مدطقه سه سااری) در وضاعی

بحرانای واقاع

ردهاند.

شکل  -0پهنهبندی وضعیت تابآوری محلات شهر ساری با استفاده از روش

Waspas

 -0جمعبندی

با توجه به نتایج به دس

آمده از بررسی میاا تابآوری ر ری در ر ر ساری میتاوا نتیجاه گرفا  ،کاه تد اا

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

خوب واقع ردهاند در حالیکه در مدل  WASPASتد ا محله معلم در وضعی

خوب واقع راده اسا .

سایر محلات در وضعی ها ضعیف ،بسیار ضعیف و بحرانی واقع ردهاند .محلاه راهبداد در هار دو مادل در وضاعی
بحرانی قرار گرفتهاس که نیازمدد ب بود و اصلاحی میبارد .بهطوری کلی براساد نقشههای پ دهبددی به دسا

آماده

از هر دو مدل مشخص گردید مداطق مرکای و جدوبی ر ر ساری در وضعی آسیبپ یری ضعیف قرار دارند کاه باا
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نتایج تحقیق عبدی و همکارا ( ،)2931دعاگویا  ،محمدزاده و باکویی ( )2931مطابق

دارد .براسااد نتاایج تحقیاق

عبدی و همکارا ( )2931بلوکهای ر ری در جدوب ر ر ساری بیشتری ریسکپ یری نسب باه سایلاب را دارناد.
همچدی نتایج تحقیق نشا میدهد که بعد اجتماعی تابآوری ر ر ساری در وضعی هشدار قارار دارد کاه باا نتاایج
تحقیق دعاگویا ( )2931متفاوت اس
وضعی

در حالی در ابعاد اقتصادی ،کالبدی و بستر زمی و زیرسااخ های را ری در

هشدار قرار دارد که با نتایج دعاگویا ()2931مطابق

دارد.

دلیل آسیبپ یری بحرانی مداطق مرکای و ساری به چدد دلیل اس  :اول وجود باف

خاک سس

و نامداساب در

ای مداطق میبارد .ای مداطق در قسم های پایکوهی و نادیک به کوه واقع ردهاند کاه بیشاتر خااک ایا محادوده
همانطور که ذکر رد سس میباردد و مقاوم

زیادی ندارند ل ا در مقاوم ابدیه بسیار تثثیر میگ ارد .دلیال دوم بالاا

بود سطح آبهای زیرزمیدی در ای مداطق اس  ،بدی دلیل در ای قسم

در طای ساالهای گ راته مشاکل دفاع

فاضلابها و روانابها وجود دارد .از دیگر عوامل مؤثر در آسیبپ یری ای محلات ،قرار گرفت در سطوحی پاامی تار
از سطح بستر رودخانه میباردد در حالیکه مداطق رمالی بالااتر از ساطح رودخاناه قارار گرفتهاناد .همچدای بافا
فرسوده و ک

ر ر ساری در ای محلات قرار گرفتهاند.

در مداطق رمالی با توجه به نتایج هردو مدل وضعی
بخشی از ای وضعی

به دلیل جد

بسیار خوب و خوبی به لحاظ تابآوری مشااهده میراود.

خاک ای مداطق اس که از مقاوم و استحکام مداساب برخوردارناد .همچدای

سطح آبهای زیرزمیدی در ای مداطق پامی تر از مداطق جدوبی میبارد .ای مداطق قادم کمتاری نساب باه مدااطق
جدوبی و مرکای ر ر دارند.
در خصو

اصلاج و ب بود سطح تابآوری ر ری ،باید دو نگاه به درساتی اعماال گاردد ،یاک نگااه کدترلای و

پایشی برای جلوگیری از ررد و افاایش عواملی که مدجر میرود میاا تابآوری ر ری پایی آید و سااختار توساعه
ر ری به صورت غیر علمی و استاندارد و مخالف با اهدار تابآوری ر ری ررد و توسعه یابدد و نگااه دوم وجاود
یک ساختار اصلاحی و ب بودی اس

چراکه ،در ر ر ساری مداطق و محلههای بسیاری وجود دارند ،که به دلیال نباود

نگاه علمی و سیستماتیک در زمیده تابآوری ر ری بسیار دارای مشکلات هستدد و در وضعی هشادار بحارا قارار
دارند ،که لازم اس

در ای خصو

نیا با اتخاذ راهکارهای اصلاحی ،سعی در تعدیل پیامدهای مدفای در ایا مدااطق

آسیب پ یر نمایدد.
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