
 

های پیش رو در چالشترین کند، یکی از مهمامروزه محیط زیست و معضالتی که آن را تهدید می

های نو در جامعه را تحت های و ایدهجوامع مختلف است. بنابراین، این مسئله ابعاد مختلف طرح

دهد. معماری  به عنوان یکی از ساختارهایی که ارتباط نزدیکی با زمین و چهره شعاع قرار می

یره کیش یکی از تواند نقش مهمی در مسائل زیست محیطی داشته باشد. جزطبیعیت دارد، می

مناطق مهم و  استراتژیک در جغرافیای کنونی ایران است که مورد توجه بخش گردشگری و  فرهنگی 

های زیست محیطی که با آن مواجهه است، مسئله است. لذا بررسی معماری  ساحلی در آن و چالش

جزء  تیو از نظر روش و ماه یحاضر به لحاظ هدف، کاربرد پژوهشمهم و قابل ارزیابی است. 

 گردشگری از مقدماتی این پژوهش ضمن شناختدر  باشد.یم یلیتحل - یفیتوص یهاپژوهش

 تخریب با آن در مرتبط هایپروژه محیطی زیست ثیراتتأ و گردشگران نقش بررسی به ساحلی

آوری جمعاطالعات  در این پژوهشپرداخته شده است.  کیش جزیره زیست و معماری ساحلی محیط

های پژوهش یافته اند.قرار گرفته لیو تحل هیپردازش و تجزمورد  SWOT یلیکمک مدل تحلشده به 

در امر عوامل داخلی  دهد کهبراساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نشان می دهدنشان می

ها به طور ها در مقابل ضعفواکنش مناسبی نداشته است و از قوتگردشگری و معماری ساحلی 

ها دهد ارگانخارجی نشان میمناسبی استفاده نشده است. همچنین بررسی ماتریس ارزیابی عوامل 

خارجی واکنش نسبتاً مناسبی  و گردشگران در امر معماری و گردشگری ساحلی نسبت به عوامل

تعیین راهبرد ریس های تعاملی، مبتنی بر ماتتوان با استراتژیرغم ضعف درونی، میاند و علیداشته

 د در جهت رفع موانع استفاده نمود.های موجوبهینه، از فرصت
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 مقدمه . 1

کند. یم فایا یمحل داریدر توسعه پا یعصر حاضر است که نقش مهم یاقتصاد یهاتیفعال نیاتریاز پو یکی یگردشگر

 یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یمنافع اجتماع ،یو خارج یهمزمان منابع داخل یریکارگهو ب بیترک قیصنعت از طر نیا

 داریتوسعه پا یهاشاخص یهمراه باشد تمام یزیربا برنامه گرا یگردشگر رو نیاز ا .را به دنبال دارد یادیز یو فرهنگ

 راثیحفاظت از م ،یمبادالت فرهنگ قیاز طر یارتقاء سطح فرهنگ ،یتوسعه اقتصاد یهااز جمله اشتغال، شاخص

اما  بخشدیبهبود م نیسنگ یگذارهیبه سرما ازیجوامع را بدون ن ستیز طیو حفاظت مح یعیطب ،یفرهنگ ،یخیتار

 اقتصادی، منفی و مثبت پیامدهای کنار در جغرافیایی مکان هر در گردشگری اهمیت این است که رونق نکته حائز

 بار به را ناپذیریهای جبرانخسارت تواندمی یافتن ادامه صورت در که دارد همراه به محیطی زیست اثرات اجتماعی،

 جادیا قیاز طر یاتوسعه یهاتیفعال تیو تقو یبحران یاقتصادها کیتحر یبرا یبه عنوان ابزار سمیاز تور معموالً  آورد.

 سمیتور یکه از طرفچرا است متفاوت  سمیشود. به هرحال تجارب بدست آمده از توریاستفاده م ،مشاغل و درآمد

رفع  زیو ن ستیجذب تور یهر محل برا یهاتیقابل گریکار گرفته شود و از طرف دهب ونگوناگ یهاتواند به شکلیم

 میعل یها تیو بستر فعال یکیمنابع اکولوژ نیاتریو پو نیاز پربارتر زین یساحل مناطق .ها متفاوت استآن یازهاین

سرشار نفت و گاز و  ریو ذخا یستیتنوع ز ،یکیروند. منابع ارزشمند اکولوژیدر جهان به شمار م یو اجتماع یاقتصاد

. نموده است لیمناطق در جهان تبد نیترو ارزشمند نیتراز حساس یکیمناطق را به  نیا ،یاقتصاد میعل یهاتیفعال

 جزیره مرجانی تنها عنوان به فارس خلیج هایآب در گرفتن قرار و اکولوژیکی و طبیعی موقعیت به باتوجه کیش جزیره

 بستر دریایی و محیطی زیست شرایط بودن دارا طبیعی و فرد به منحصر هایهپدید از سرشار مناطقی داشتن ،ایران

 کرده فراهم مختلف کشورهای با رقابت در های گردشگریپروژه ایجاد و گردشگری صنعت پیشرفت برای مناسبی را

 منطقه این به توجه کند اما عدم را ایفا توجهی قابل نقش کشور اقتصادی شکوفایی و انتقال علم در تواندمی و است

، بنابراین این مقوله گردد جزیرهاین  در گذاریسرمایه میزان کاهش و آن تخریب موجب تواندنهایت می در حساس

 است.  ریزی هدفمند و پایدارنیازمند برنامه

 اثرات و گیری عملکرداندازه پس است، گردشگری صنعت از عصر این عینی اهداف از یکیی زیست محیطی اگر پایدار

 یهانسل یازهایتالش جهت برآوردن ن نهیدر زم داریتوسعه پا است. ضرورت یک گردشگری، نیز در مقصدهای آن

تاکنون  .دینمایدر بلند مدت عمل م ستیز طیکننده سود کوتاه مدت با حفظ محبه عنوان متعادل ،یحال و آت

در  (1379امیدوار)است.  جزیره ارائه شده مسائل زیست محیطی در و گزارشات مختلفی دررابطه باتحقیقات  مطالعات،

ارائه راهکار در جهت مدیریت نواحی  نامه خود به ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توریسم در جزیره کیش وپایان

با حمایت  ( به مدیریت شرکت فرا دریا عرشه و1386پرداز ایران)است. همچنین مهندسین مشاور سازه ساحلی پرداخته

 (ICZMمحیط زیست جزیره کیش) ای را تحت عنوان طرح جامع مدیریت سواحل ود کیش پروژهسازمان منطقه آزا

( در خصوص 1373) مهندسین مشاور گنوطور . همیناندجلد کتاب ارائه نموده15 در را گزارشات خود اند وانجام داده

( در مقاله با عنوان سنجش پایداری 1390بین )را صورت داده است. بروجنی و نیک طرح جامع جزیره کیش مطالعاتی

ای ( در مقاله1391بین و کرمی )نماید. نیکهایی در این خصوص اشاره میعه گردشگری در جزیره کیش به شاخصتوس

فرهنگی توسعه گردشگری در جزیره کیش پیشنهاداتی به منظور هر چه پایدارتر -ری اجتماعیبا عنوان بررسی پایدا

و عرفانیان  زادهاین جزیره ارایه کرده است. حسین فرهنگی حاصل از توسعه گردشگری برای-کردن منافع اجتماعی

فیت برد بر اساس ، ظرفیت برد گردشگری ساحلی جزیره کیشای تحت عنوان تعیین ظر( نیز در مقاله1394)



 ارائه راهبردهای بهینه جهت مقابله با پیامدهای زیست محیط 420 

 علیرضا مشبکی اصفهانی، ایرج اعتصام، حمید ماجدی، سید مصطفی مختاباد امرئی

پور و امعه ایران براورد شده است. باقیاستانداردهای معمول جهانی و معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک خاص ج

ثیرات تأ« به بیان زیست محیطی آثار جزیره کیش و گردشگری ساحلی در»با عنوان  ای( در مقاله1392همکاران)

  داشته است.زیست محیطی در گردشگری ساحلی کیش اشاراتی 

 یباشد. برایم یلیتحل - یفیتوص یهاجزء پژوهش تیو از نظر روش و ماه یحاضر به لحاظ هدف، کاربرد پژوهش

مصاحبه و  لیاز قب یدانیم یهایبررس نیو هم چن یااز مطالعات کتابخانه ازیمورد ن یهااطالعات و داده یآورجمع

و به  یبندها، اطالعات طبقهافتهی بیو ترک قیو تلف هپرسشنامه استفاده شده است و با توجه به اطالعات بدست آمد

از نقاط قوت و ضعف  یمنظور فهرست نیاند. بدقرار گرفته لیو تحل هیپردازش و تجزمورد  SWOT یلیکمک مدل تحل

پیامدهای الگوهای راهبردی مقابله با  مذکوربا توجه به عوامل چهارگانه  .قرار گرفت ییها و تهدیدها مورد شناساو فرصت

 ارائه شد.  کیش ساحلی درجزیره گردشگری های مرتبط باآینده زیست محیطی پروژه

ن بندر شهرستاجزء جزیره کیش که از نظر تقسیمات کشوری منطقه مورد مطالعه این پژوهش جزیره کیش است. 

کیلومتری از کرانه جنوبی ایران  18کیلومتر مربع در  457/90با مساحتی معادل  باشد.استان هرمزگان میلنگه در 

 یاصل نیاز سرزم یاست که در فاصله کم شیک رهیمنطقه مورد مطالعه محدوده ساحل جز (.2قرار گرفته است)شکل 

به  لومتر،یک 43 طیبا مح رهیجز نیار دارد. اقر رانیا یکرانه جنوب یلومتریک 18فارس و در  جیخل یهادر آب رانیا

 یریرپذیبه مدار رأس السرطان، تأث یکیارتفاع دارد. نزد ایمتر از سطح در 45نقطه آن  نیبوده و بلندتر یضیب بایشکل تقر

 کیاکولوژ یمایکننده در ساخت عملکرد و سنیینقش تع گریکدی قیو باال بودن رطوبت هوا در تلف یموسم یهاانیاز جر

گرم تا گرم معتدل با رطوبت  اریبس میاقل یدارا شیک یکلبه طور(. 1379 دوار،یام) عهده داشته است بر شیک رهیجز

 شیک رهیسال است. وزش باد در جز امیا شتریدر ب ییاستوا یبارش اندک و پراکنده و غلیة توده هواها اد،یز ینسب

: 1394زاده و عرفانیان، حسینباشد )یم هیمتر بر ثان 3٫9تمام جهات  ینظم ساالنه بوده و سرعت متوسط آن برا یدارا

183 .) 

 
  (map.kish.ir)و ( Earthobservation.nasa.gov. عکس و نقشه هوایی از موقعیت جزیره کیش، منبع: )2شکل 

 

  ساحلی گردشگریو  داریپا یگردشگر.2

و  یزدی یشد)پاپل ریفراگ یدر محافل علم 1992در سال  رویودوژانیبعد از کنفرانس ر داریکار بردن واژه توسعه پا به

است  یاتوسعه داری: توسعه پادیگویم 1980نجات جهان در سال  ی(. روبرت آلن در کتاب چگونگ102: 1389 ،ییسقا

: 1387،یظم)کا ردینظر قرار گ انسان مد یزندگ تیفیک شیافراد با افزا یتمندیو رضا ازهایدر آن تأمین مستمر ن که

در  ندهیآ ینسل ها یینسل حاضر را بدون به مخاطره انداختن توانا یکنون یازهایکه ن یاتوسعه داریپا توسعه (.126

 یو انسان یعیکه ضمن حفاظت از منابع طب رییاز تغ یندیفرا ای WCED) ,1987) کندیبرطرف م شانیازهاین نیتام

مصادیق توسعه  یکی از. (UNCSD, 1999: 43)دمردم را بهبود ببخش یزندگ تیفیک ،یبعد یهانسل ازیمورد ن

گردشگری پایدار نوعی گردشگری است که در زمـان   (Butler)اساس تعریف باتلربرباشد. گردشگری می پایدار،
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اجتمـاعی  هـا و فرآینـدهایسـایر فعالیـت و به محیط زیست ه یابد و از نظر انسانی و کالبدینامحـدود، در محیطی ادام

 به دنیا صنعت رینت متنوع و ترینبزرگ عنوان به گردشگری صنعت امروزه ).94: 1384طبیبیان،( آسیب نرساند

 و خصوصی بخش رشد زایی،اشتغال درآمد، اصلی منبع از بخشی را صنعت این کشورها از آید و بسیاریمی حساب

 یعاد طیخارج از مح یچند منظوره است که در مکان یتیفعال یگردشگر کنند.می تلقی زیربنایی خود ساختار توسعه

 یهاتیفعال ایتجارت و  ح،یکشد و هدف تفریطول نم سال کیاز  شیو مسافرت گردشگر ب ردیگیگردشگر انجام م

هایی در ارتباط با سفر و اقامت مـردم بازدیدکننـده از گردشگری ساحلی مجموع فعالیـت. ,wto)2013است )  گرید

های گردشگران، زمانی که بر اساس و یا استفاده از ساحل و یا منابع دریایی، چـه طبیعی منطقه ساحلی است. فعالیت

نژاد و دیگران، )رمضاندهنـدو چه انسان ساخت واقع شده در نـوار سـاحلی باشد، گردشگری ساحلی را شکل می

انداز، اکوسیسـتم( و فرهنگ )میراث تـاریخی و فرهنگـی، وهوا، چشم گردشـگری ساحلی به طبیعت )آب(. 148: 1395

هـایی اسـت کـه فقـط در منـاطق ایـن شـامل فعالیت هنـری و صـنایع دستی، سنتهـا، و غیـره ( وابسـته اسـت.

 در که است چندمنظوره فعالیتی گردشگری. ,UNEP )2009: 10)انجام شود  ،تواندخـاص و در شرایط خاص می

 تفریح، هدف و کشدنمی یکسال طول از بیش گردشگر مسافرت و گیردمی انجام گردشگر عادی محیط از خارج مکانی

 قرار نظر منظور دریایی محیط و ساحلی نواحی فعالیتی چنین انجام برای چنانچه است دیگر هایفعالیت یا و تجارت

( اهداف و اصول گردشگری ساحلی تدوین 1در جدول شماره ) (.75:1378 سرابی،(نامندمی ساحلی توریسم را آن گیرد

 کننده ابعاد گردشگری ساحلی و مقتضیات آن است.شده است که تا حد زیادی تعیین
 . اهداف، ابعاد و اصول گردشگری پایدار)منبع: نگارنده(1جدول

 گردشگری پایدار

 اصول ابعاد اهداف

ها و  یو درک همکار یتوسعه آگاه -

 طیبه مح یگردشگر انیشا یکمکها

 ستیز

 و توسعه یبرابر جیترو -

 کنندگان داریارائه تجربه ناب به د -

 طیمح تیفیک یحفظ و نگهدار -

 (.135:  1387 سون،ی)م ستیز

حداکثر نمودن اثرات مثبت و حداقل  -

 یدر سه بعد اصل ینمودن اثرات منف

 داریپای گردشگر

(Swarbrooke, 1998: 83) 

 

و دست  یعی) طب ستیز طیمح -

 ساخت(

و  زبانیجوامع م یاقتصاد اتیح -

 یگردشگر یشرکت ها

 یگردشگر یاجتماع یهاجنبه -

و  زبانی)اثرات آن بر فرهنگ م

 گردشگران(؛

(Swarbrooke,1998:83) 

 داریپا یاز منابع با روش یبهره بردار -

 هااز حد آن شیکاهش اتالف منابع و مصرف ب -

 حفظ تنوع

 یبا هدف تکامل صنعت گردشگر یزیانجام برنامه ر -

 یدر کارها یمشارکت جوامع محل - یاز اقتصاد محل تیحما -

 ییاجرا

و  نیمردم، مسئول انیجلسات مشاوره و مذاکره م ییبرپا -

 یگذاران بخش گردشگر هیسرما

 یبازار گردشگر ، یآموزش افراد شاغل در بخش گردشگر -

خش مرتبط با ب قاتیانجام تحق ،معتبر، مطمئن و متعهد 

 (.44 :1385 ،ییکالیقاد ی)اوالد یگردشگر
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 (Swarbrooke,1998:83). ابعاد توسعه پایدار در حوزه گردشگری، 1شکل

 

 پیوند محل ساحل ناحیه .است دریایی های محیط بر تمرکز اقامت و محل یک از مسافرت مستلزم ساحلی گردشگری

 های(. فعالیت10:1383کار،دانه) است یکدیگر از مجزا اختصاصات با اکوسیستم دو مشترک فصل و خشکی و آب

 :نمود تقسیم اصلی گروه دو به توان می را ساحلی گردشگری

 موج ، رو اسکی قایقرانی، غواصی، آفتاب، حمام شنا، ماهیگیری، مانندتوان به را می طبیعت بر متکی هایفعالیت.1

 تقسیم کرد. ...و سواری

 ها،پارک ها،رستوران از استفاده تفریح، خرید، مانند ساخت توان بهرا می انسان تسهیالت بر متکی هایفعالیت.2

 (.72: 1378)سرابی، تقسیم کرد  و... روباز سینماهای ساحلی، شهربازی

 کیش درجزیره گردشگری.3

 زیر غنی حیات سال، سرد هایماه در تفریحی و شنا استفاده قابلیت فرهنگی، و تاریخی هایجذابیت مرجانی، ساختار

 این امکانات از ... و کشور اصلی بدنه به نسبت جزیره موقعیت ساحلی، مناسب توپوگرافی بومی، پوشش گیاهی آب،

 توسعه برای طرحی هرگونه پیشنهاد و توسعه هرگونه انجام کیش، جزیره حساس به اکوسیستم ظرن .است جزیره

اقامتی در  مراکز (.9:1378 نیازمند، (دارد محیطی زیست اثرات ارزیابی اجرای فرآیند و دقیق بررسی به نیاز توریسم

 ،)کاهش و فرسایش(خاک ،)زباله و تسهیالت(مناظر جذابیت و زیبایی زمین، کاربری بر (تأسیسات و هتل(جزیره کیش

 زیبایی سطحی، هایآب زمین، کاربری بر نیز تجاری مراکز .اندبوده ثرسطحی مؤ هایآب و  )فاضالب و آب) آلودگی

 توریستی  تفریح مراکز اند و باالخرهمنطقه تأثیرگذاشته اقتصاد و فرهنگ محیطی، هایآلودگی خاک، مناظر، جذابیت و

 جذابیت و زیبایی زمینی، زیر و های سطحیآب زمین، کاربری بر سواحل، در شده فراهم تسهیالت به ویژه ورزشی و

 هایلکه و وسیع موجود، اراضی وضعیت در. اندبوده ثرمؤ منطقه وحش محیطی وحیات هایآلودگی خاک، مناظر،

 توجیه زیست هرگونه از برخورداری بدون ساحلی، شکننده و حساس نواحی در به ویژه جزیره سطح در متعددی

به  طبیعی فضاهای یمالحظهتبدیل بی و (. تخریب137:1378اند)حیدری، گرفته قرار ساز و ساخت مورد محیطی،

 تناسب اعمال و جزیره طبیعی اندازهای چشم محدودیت به توجه با مرتفع و حجیم بناهای فضاهای مصنوع و احداث

 اندازهایچشم باشد. تقطیعمی مشهود کامالً  ساحلی نواحی ساخت( در انسان(مصنوعی و طبیعی هایمحیط بین

 خسارات و هاارزش کاهش حساس، هایاکوسیستم رفتن بین از چون اثراتی ها،ساختمان و هاراه احداث با طبیعی

 تخریب از جلوگیری جهت دقیق ریزی اقدامات، باید برنامه در محیطی حمایت برای. داشت خواهد همراه به را فیزیکی
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 هایقسمت که در دهد(. مطالعات انجام گرفته نشان می177گیرد)همان : انجام هاپروژه اجرای از قبل ها اکوسیستم

 تاسیسات از تراکم باالیی دارای و باشدمی پذیرا را گردشگر حجم بیشترین که جزیره شرق شمال و شرق

 جنس ساحل است و (... و ورزشی تأسیسات و هارستوران و هاهتل ساحل، کنار در هاآالچیق  :همچون(گردشگری

صورت  ای ماسه مستقیم سواحلتر تخریب مرفولوژی و یا به عبارتی روشن تغییر بیشترین است، ایماسه اغلب،

 اساسی نقش ساحل گذاریرسوب و فرسایش در مانع یک عنوان به ساحلی، سازهای و ساخت رابطه این در گیرد.می

 در گردشگران تراکم که گفت توانمی نتیجه در  .شوندمی ساحل از خاصی شکل آمدن بوجود خودسبب و اندداشته

 و گردشگران حال رفاه منظور به سازها و ساخت و تأسیسات مناطق این در شده سواحل سبب از خاص امتدادهایی

 شودمی ساحلی خط مرفولوژی و شکل تغییر سبب تأسیسات این که وجود باشد افزایش به رو بیشتر توریست جذب

 آب در پیشروی شکل به آن به یا و بریده را ساحل هایی از قسمت ویژه، های برداربهره برای مواردی در بعضاً  و

 کنار در گردشگران آمد رفت و دیگر سویی از (.177)همان:شودمی ساحل خط تغییر سبب خود این که اندهافزود

 سبب خود سواحل از هاآن استفاده علت به شده بلکه آب و ساحلی زیست محیط آلودگی افزایش باعث تنها نه سواحل

 گردشگران تزیینی توسط هایمرجان و هاصدف آوریجمع آن از اینمونه که شودمی ساحلی زیست محیط در تغییراتی

 .است

 گردشگری ساحلی جزیره کیش و نقش آن در گسترشهای معماری هتل. تغییرات کاربری در 4

 اراضی را هکتار 6880 حدود آن، هکتاری 970 مساحت از کرد. تلقی نشده ساخته نسبتاً  محیط یک توانمی را کیش

 .باشدمی جزیره کل درصد 75 معادل که داده تشکیل پراکنده گیاهی پوشش دارای و کشاورزی و باغ کاری،جنگل بایر،

 و های مسکونی گروه به توانمی را کیش عمده هایکاربری .است شده سطوح ساخته جزیره از هکتار 2210 تنها

 کاری،پراکنده، جنگل گیاهی پوشش بایر با اراضی و  انباره و نقل و خدماتی، حمل و کارگاهی گردشگری، صنعتی،

 Moshabaki and)نمود غیره تقسیم و نظامی شهری، تجهیزات و تأسیسات سبز و فضای و باغ کشاوری،

Mojahed, 2019.) کیش: اول دوره نمود: تقسیم کلی دوره سه توان بهوالت کاربری اراضی درجزیره را میروند تح 

 تجارت و کشاورزی صید، هایفعالیت سنتی نامید. ساختاری با منزوی کیش آن را توانمی کهآن از قبل و 40یدهه

 39: 1370گشت)افشار سیستانی، می اداره الطوایفیکملو صورتهب جزیره در این دوره حاکمیت داشت آن اقتصاد بر

در دوره حاضر، دوره  کیش : سوم دوره. گاهیتفرج کیش ،50دهه  اوائل از عمالً  و 40 دهه اواخر : دوم دوره . (243و 

خط  یکیزیف رییوجود دارد که بر تغ یساختار تینوع فعال چند .(8:1386 پرداز،سازه مهندسین مشاور(کیش رشد

-گذرگاه زها،یخاکر ،یرانیکشت یرهایمس بنادر، ،یتوسعه صنعت ،(4و3ی)اشکال سازخانهگذارد و شامل یم ریتأث یساحل

 ییایدر یهاطوفان نگهدارنده ها و ساحل، موانعشن یسازاستوار یهاها، پروژهشکنموج ا،یدر یوارهاید ،یخشک یها

 این گرفته صورت ایماسه سواحل حاشیه در کیش جزیره سازهای و ساخت بیشتر که آنجا از .شودیم رهیو امواج و غ

 بر مستقیم ثیرتأ ساخت انسان هایسازه گفت توانمی و است افزوده ساحل تغییرشکل شدت و سرعت بر تأسیسات

 شکل تغییر سبب مصنوعی به طبیعی حالت از اراضی کاربری تغییر و است گذاشته ساحلی خط مرفولوژی تغییر

 و ساختار شکل، دلیل به هاآن در مرفولوژیکی تغییرات امکان که ایماسه سواحل در بنابراین .است گشته ساحل

 رسوبی منابع وجود و ساحل موازی رسوب حمل پتانسیل رسیدن فعل به صورت در است، پذیرامکان ساحل جنس

 تغییراتی گردد، رسوب جریان یک فضای جمعی با سازماندهی مرکزمانع  که ساحلی هایسازه احداث صورت در کافی،

 ساحلی خط روی پیش و گذاریرسوب یا و ساحلی خط روی پس و فرسایش صورت به شده احداث سازه سمت دو در



 ارائه راهبردهای بهینه جهت مقابله با پیامدهای زیست محیط 424 

 علیرضا مشبکی اصفهانی، ایرج اعتصام، حمید ماجدی، سید مصطفی مختاباد امرئی

 حمل پتانسیل مقدار نیز و رسوب خالص انتقال جهت به بستگی تغییرات این موقعیت و میزان که شد خواهد ایجاد

 (.386:1386پرداز، داشت )مهندسین مشاور سازه خواهد

 

 
، )منبع: هتل تاپ رزسازماندهی ارگانیک در الگوی معماری کیش. . 4،)منبع: نگارنده( ، شکلسازماندهی خطی یک واحد اقامتی. 3شکل

 نگارنده(
 

 
  .6، شکل)منبع: نگارنده(مجموعه مسکونی ارم و دلفین. سازماندهی ارگانیک. 5شکل

 

 است: شده آورده ساخت انسان هایسازه از ناشی ایماسه سواحل در شده ایجاد تغییرات از هایینمونه در ادامه

 کیش تجاری بندرگاه غربی ساحل در گذاریرسوب 

 )واقع درشمال شرقی جزیره( تجاری بندرگاه محدوده در 1383 و 1366 های سال به مربوط ای ماهوار تصاویر مقایسه

 است داشته روی پیش ساحل خط و شده انجام گذاریرسوب کمی نسبتاً درمحدوده بندر این غرب در که دهد م نشان

کامل سمت چپ بندرگاه را  طورهسازمان منطقه آزاد بدهد که سمت راست نشان می تصویر اما (.163:1389 مجاهد،)

 (.7باشد)شکلساحل می این قسمت از های انسان ساخت درنمونه کامل سازه این امر خاک پرکرده است و با

 
                                                                                                                     )وسط(1366 سال تصویر )سمت چپ( و 1383 سال تصویر اساس تجاری، بر بندرگاه غرب گذاری. رسوب7شکل

 google earth ) ،2016/16/5 :)مأخذ1395و تصویر سمت راست، ( )مأخذ:مهندسین مشاور سازه پرداز

 داریوش هتل اطراف ساحل در شده ایجاد تغییرات 

http://caoi.ir/images/1-Bulletins/Study/kish/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86.jpg
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 که سازهایی و ساخت دلیل به )واقع درشرق جزیره( داریوش هتل مقابل دهد که ساحلای نشان میماهواره تصاویر

. گیرد قرار نظر خورده مد دست یک ساحل عنوان تواند بهمی صورت گرفته، آن در گردشگران جذب درراستای

 گذاریرسوب آن پی در و شکنموج احداثاست،  مشهود ساحل از محدوده این در واضح طور به که تغییری ترینعمده

 (.9و8است)اشکال آن غربی ساحل در کمتر فرسایش و شرقی ساحل در

 پاویون اطراف اسکله در ساحل خط تغییرات 

 آن شکل که است شده احداث سنگی ای ساز آن مقابل در اسکله اختصاصی پاویون درشرق جزیره واقع شده است و

ت کمتر و با وسع جنوبی ساحل در ترگذاری گستردهرسوب باعث این سازه است. کشتی لنگر شبیه انتهایی قسمت در

 (.167-166(، ) همان:10)شکلدر ساحل شمالی گردیده است

 
                                  داریوش                              هتل مقابل ساحل در شده ایجاد . تغییرات9داریوش    شکل هتل مقابل ساحل در شده ایجاد . تغییرات8شکل

 google earth ) ، 2016:)منبع                      )1386پرداز،سازه مشاور مهندسین:)منبع

                                  

 
     ) 1386پرداز، سازه مشاور مهندسین:منبع(پاویون   سنگی اسکله اطراف در گذاری . رسو10شکل

 

 سیمرغ هتل محدوده ساحل در ساحل خط موقعیت تغییرات 

 منطقه این در است که شده احداث تفریحی سنگی یک اسکله سیمرغ هتل مقابل در جزیره و غربی جنوب ساحل در

 .(11است)شکل شده ایجاد اسکله جنوب در گذاریرسوب رسوب، شمال به رو حرکت جهت به توجه ساحل با از

   تغییر موقعیت خط ساحل در پشت بارج متروکه در ساحل شرقی 

ای و به موازات ساحل رها شده است. )شناوری برای حمل ونقل( در کنار ساحل ماسه باالتر از پالژ بانوان جدید بارجی

ساحل، باعث  ای آرام در بین ساحل و بارج و تفرق امواج عمود برایجاد منطقه شکن موازی بااین بارج مشابه یک موج

 (. 12گذاری( شده است)شکلرسوب ای بنام تومبولو)نوعی زمین چهره حاصل ازگیری پدیدهشکل
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 ) 1386پرداز، سازه مشاور مهندسین:سیمرغ )منبع هتل اسکله جنوبی ساحل در گذاری رسوب .)سمت راست(،  نحوه11شکل

شده به موازات ساحل در شمال شرقی مسجد امیرالمومنین . )سمت چپ(، پیش آمدگی ساحل در پشت بارج رها 12شکل

   .(1386)منبع:مهندسین مشاور سازه پرداز،

                                                  

 . تجزیه و تحلیل اطالعات5

ی هاحوزه در )محاسبه وزن مطلوب(یگردشگر خبرگان و کارشناسان.1 از عبارتند قیتحق نیا یآمار یهاجامعه

. گیری گلوله برفی انتخاب شدندکه طریق روش نمونه یطیمح ستیز ؛یدیتول-یاقتصاد ؛یاسیس و یفرهنگ - یاجتماع

 یهاشاخص سنجش منظور به که)محاسبه وزن موجود( شیک رهیجز یخارج و یداخل گردشگران یآمار جامعه.2

 جامعه نیدوم عنوان به ش،یک رهیجز یگردشگر مقصد در شده عرضه یگردشگر خدمات و کاال به مربوط یداریپا

 با مطالعه مورد گروه نیسوم عنوان به زبانیم جامعه.3 (.2)جدول دیگرد نییتعگیری تصادفی با روش نمونه یآمار

 مطالعه و یبررس مورد ،ی تصادفیریگنمونه روش با هاآن دگاهید از یگردشگر توسعه یداریپا یهاجنبه سنجش هدف

 رهیجز یطیمح ستیز مسائل به آگاه که ستیز طیمح کارشناسان یآمار جامعه.4 .)محاسبه وزن موجود(اندگرفته قرار

 قرار پژوهش نیا مطالعات در ،یطیمح ستیز خاص یهاجنبه اساس بر یگردشگر داریپا توسعه سنجش جهت شیک

 .)محاسبه وزن موجود(گرفتند

 
 پژوهش)منبع:نگارنده(. تعداد نمونه جامعه های آماری 2جدول

 تعداد نمونه جامعه آماری ردیف

 10 خبرگان)محاسبه وزن مطلوب( 1

 154 جامعه میزبان)محاسبه وزن موجود( 2

 110 گردشگران)محاسبه وزن موجود( 3

 25 کارشناسان محیط زیست)محاسبه وزن موجود( 4

  
های استراتژیها وتهدیدهای موجود، ماتریس فرصت نیز بندی نقاط قوت وضعف ودر پژوهش حاضر ضمن طبقه

ها باید هشت مرحله زیر را ها و قوتها و ضعفبرای ساختن ماتریس تهدیدها و فرصتارائه شد.  موقعیت متناسب با

 طی نمود.
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 (94: 1391فر، ، )کریمی و محبوبSWOT. چارچوب تحلیل 13شکل

 

 خارجهای مهم موجود در محیط هیه فهرستی از فرصتت -

 خارج محیط در موجود عمده تهدیدهای از فهرستی تهیه  -

 داخلی هایقوت ترینمهم از فهرستی تهیه  -

 داخلی هایضعف ترینمهم از فهرستی تهیه  -

 so راهبردهای گروه در نتیجه دادن قرار  و خارجی های فرصت و داخلی هایقدرت مقایسه  -

 woقرار دادن نتیجه در گروه راهبردهای   های داخلی با فرصت های خارجی وسه ضعفمقای  -

 stهای داخلی با تهدیدهای خارجی و قراردادن نتیجه در گروه راهبردهای مقایسه قوت -

 wtقراردادن نتیجه در گروه راهبردهای  های داخلی با تهدیدهای خارجی و فضعمقایسه  -

 (13)شکلتشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی -

 منظور به سپس و شوندمی فهرست تهدیدها( و ها)فرصت خارجی عوامل ها( وضعف و ها)قوت داخلی عوامل ابتدا در 

 1تا  (اهمیتبی)وزنی بین صفر  ضریب راهبردی عامل هر به و خارجی و داخلی عوامل ارزیابی هایماتریس تشکیل

استفاده شده و محدوده اعداد مورد نظر بر دهی در اینجا از نرمال کردن برای وزندهند. اختصاص می (بسیار مهم)

 دیگر عوامل به نسبت عامل یک نسبی اهمیت دهندهنشان ضریب، عددی مقدار. است 5 تا 1 بین 4و  3ولااساس جد

شوند و در ستون مال شده ضرایب داده شده نرمال میشوند. در مرحله بعد در ستون نرمی نرمال ضرایب سپس  است

ها و همچنین واکنش سیستم نسبت به تهدید ها و ضعفهر عامل بر اساس نحوه مدیریت قوتامتیاز وضع موجود به 

ر برآورد امتیاز وزن دار هر در نهایت به منظو یافت. خواهد اختصاصامتیازی  ، ها و موقعیت کنونی سیستمیا فرصت
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و امتیاز وضع موجود هست وارد  عددی که حاصل ضرب دو ستون وزن نرمال شدهدار مقدار عامل، در ستون امتیاز وزن

 نظر  زا کم و زیاد اهمیت با راهبردی عوامل درباره گیریتصمیم و عوامل از یک هر وزن تعیین برای همچنین  شود.می

 استفاده با کل وزنی امتیازات جمع. شد داده نسبت عامل هر به مناسب وزن و شد استفاده پرسشنامه طریقه خبرگان

 جداگانه خارجی و داخلی عوامل سری از یک هر برای یا داخلی عوامل ارزیابی ماتریس شده دار امتیازوزن  ستون از

دهد که امل و نیروهای موجود و بالقوه در محیط پاسخ میعو به چگونه سیستم یک که کرد مشخص تا شد محاسبه

است. چنانچه امتیاز وزنی کل محاسبه شده  3ل در یک سیستم در یک زمینه عدد کهمواره متوسط امتیاز وزنی 

 میانگین اگر و است ضعیف داخلی عوامل نظر از سازمان یعنی باشد 3  کمتر از IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی یا 

سازمان از لحاظ عوامل داخلی خواهد بود. اگر امتیاز وزنی کل محاسبه شده  قوتبیانگر  ،ر بیشتر از سطح باشدمذکو

باشد یعنی سازمان از نظر عوامل خارجی در معرض تهدید است و  3کمتر از  EFE ماتریس ارزیابی عوامل خارجی یا 

 ماتریس 5 . جدولهای سازمان از لحاظ عوامل خارجی خواهد بودباشد بیانگر فرصت 3اگر میانگین مذکور بیشتر از 

 دهد.را نشان می EFE ارزیابی ماتریس 6 و جدول IFE ارزیابی
 

 دهی بر اساس اهمیت.   وزن4. امتیازدهی بر اساس وضع موجود       جدول3جدول                       

 
 

 عوامل داخلی -هاها و ضعف. ارزیابی قوت5جدول

ف
ت و ضع

قو
 

 (IFE)عوامل راهبردی داخلی

بر وزن 

اساس 

 اهمیت

وزن 

نرمال 

 شده

امتیازوضع 

 موجود

امتیاز 

 وزن دار

ت ها
قو

 

-S1096/0 4 024/0 5 مناسب در سطح جزیره یاجتماع تیوجود امن 

-S2 076/0 4 019/0 4  ایمناسب به در دید 

-S3072/0 3 024/0 5 های اقتصادییتوجود ظرف 

-S4 072/0 3 024/0 5 جذب باالی گردشگر درسال به لحاظ موقعیت طبیعی واکولوژیکی 

-S5038/0 2 019/0 4 قرارگرفتن درآب های خلیج فارس به عنوان تنهاجزیره مرجانی کشور 

-S6076/0 4 019/0 4 اکوسیستم متنوع دریایی وساختار مرجانی 

-S7،057/0 3 019/0 4 حیات غنی زیر آب 

-S8،042/0 3 014/0 3 پوشش گیاهی بومی 

-S9028/0 2 014/0 3 توپوگرافی مناسب ساحلی 

 -S10057/0 3 019/0 4 رهیدر جز یگرد عتیطب یباال یدهایوجود جاذ 

-S11یداشتن فرهنگ و آدام رسوم خاص منطقه و جذاب بودن آن برا 

 گردشگران
5 024/0 3 072/0 

-S12072/0 3 024/0 5 تاریخیمربوط به دوران  یخیتار یمانده از بناها یآثار به جا وجود 

-S13072/0 3 024/0 5  ییو هوا ییایدر یراه ها قیهم از طر رهیمسافرت به جز یبرا یامکانات کاف 

-S14057/0 3 019/0 4  رهیجز یتوجه خاص منطقه آزاد به بخش گردشگر 
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ف
ت و ضع

قو
 

 (IFE)عوامل راهبردی داخلی

بر وزن 

اساس 

 اهمیت

وزن 

نرمال 

 شده

امتیازوضع 

 موجود

امتیاز 

 وزن دار

-S15 076/0 4 019/0 4 سواحل ماسه ای ومرجانی بی نظیر 

-S16 076/0 4 019/0 4 آبهای پاک 

-S17096/0 4 024/0 5 های تاریخی و فرهنگی، جذابیت 

 -S18،042/0 3 014/0 3 قابلیت استفاده جهت شنا و تفریح در ماههای سرد سال 

-S19057/0 3 019/0 4 ایدر در یشرویپ یوجود سنگ برا 

-S20یمناسب برا یدر بخش شرق یناهموار یحفاظت شده و دارا ینواح 

 یگردشگر
3 014/0 2 028/0 

ف ها
ضع

 

 -W1 038/0 2 019/0 4 انواع مختلف مشکالت ناشی از استفاده و توسعه کنترل نشده گردشگری 

-W2 محیط زیست طبیعی از استفاده بیش از حد بروز خسارت اکولوژیکی

 حساس و آسیب پذیر توسط گردشگران، 
4 019/0 3 057/0 

-W3038/0 2 019/0 4 یساحل یهانیتصرف زم 

-W4سبب  ایدر در نیزم یایو اح یشهر یها نیگسترش ساخت و سازها و زم

 شود. یمرجانها م بیتخر
5 024/0 3 072/0 

-W5048/0 2 024/0 5  ودریایی ساحلی زیست استفاده شدید و نامناسب از محیط 

-W6اهالی بومی از طریق توسط یا گردشگران توسط دریایی حیات رفتن بین از 

 گردشگران، به فروش
4 019/0 2 038/0 

-W7038/0 2 019/0 4 مرجانی هایتپه و ها صخر رفتن بین از 

-W8بندی منسجم وهماهنگ در زمینه تخصیص فضا ویک استخوان عدم وجود 

 های مناسبکاربری
5 024/0 3 072/0 

-W9لنگر انداختن   لیدله ب، یریگیماه انیاز حد، در جر ادهیز یبرداربهره

 بیآسهای مرجانی و تپهها به  صخره یریگیماه یها و رها کردن تورهایکشت

 رساند یم

4 019/0 3 057/0 

-W10057/0 3 019/0 4 خاک،  شیفرسا 

-W11057/0 3 019/0 4 ن،یرانش زم 

 -W12072/0 3 024/0 5 یخط ساحل راتییتغ 

-W13072/0 3 024/0 5 ،یساحل یستگاههایز ینابود 

 -W14028/0 2 014/0 3 ینیرزمیز یآبها یآلودگ ای یخشک شدگ 

-W15042/0 3 014/0 3  ،یمنابع آب و انرژ یبر رو فشار 

-W16028/0 2 014/0 3 های مجاور آنیو کاربر ایبه کنار در یو دسترس یساحل یمعابر عموم 

-W17دفع زباله و  یناکاف یاز شبکه ها یناش یخطر افتادن بهداشت و سالمت به

 فاضالب

4 019/0 3 057/0 

-W18038/0 2 019/0 4 نحوه دفع فاضالب با توجه به بافت مرجانی جزیره 

-W19موجب دفن شدن صخره  یشهر یهاشدن رسوبات فاضالب نیته نش

  شود. یم یمرجان یها
3 014/0 2 028/0 

-W20یمرجانها م شتریب بیموجب تخر یبرون ساحل یکردن نواح یروبیال 

 شود. 
3 014/0 2 028/0 

-W21028/0 2 014/0 3 هستند. یمصنوع هیتغذ ازمندین ییایدر یستگاههایز 

-W22منطقه در جهت جذب  یگردشگر یهاجاذبههر چه بیشتر یدم معرفع

 گردشگران 
3 014/0 2 028/0 
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ف
ت و ضع

قو
 

 (IFE)عوامل راهبردی داخلی

بر وزن 

اساس 

 اهمیت

وزن 

نرمال 

 شده

امتیازوضع 

 موجود

امتیاز 

 وزن دار

-W23028/0 2 014/0 3 هیناح نیبا ارزش ا یعیمنابع طب دیو تهد یدر نوار ساحل تیتمرکز جمع 

-W24ها و فقدان حضور ضوابط در مورد عدم رعایت اصول همجواری کاربری

ها در زمان تخصیص زمین )مانند استقرار منطقه صنعتی در ارجحیت کاربری

 مجاورت شهر تاریخی حریره و ورزشگاه المپیک (

5 024/0 3 072/0 

-W25یدر تمام مناطق ساحل یطیمح ستیز یهایگسترش انواع آلودگ 

 (ایو در ی)خشک
4 019/0 3 057/0 

-W26منطقه در جهت جذب  یگردشگر یهاجاذبههر چه بیشتر یدم معرفع

 گردشگران 
3 014/0 2 028/0 

-W27 طرح های ضعیف کاربری اراضی و طراحی های مهندسی تسهیالت

همانند انواع دیگر توسعه می تواند موجب فرسایش، زمین لغزش، گردشگری 

 سایر مشکالت گردد سیالب و

5 024/0 3 072/0 

-W28رویه فضا فقدان یک نظام سلسله مراتبی در شبکه معابر و بعضًا اشغال بی

 هاتوسط این کاربری
4 019/0 3 057/0 

-W29  057/0 3 019/0 4 وجود پروژه های نیمه کاره و رهاشده 

-W30گذارد  یم ریتأث یخط ساحل یکیزیف رییکه بر تغ  یساختار هایتیفعال

-گذرگاه زها،یخاکر ،یرانیکشت یرهایبنادر،مس ،یتوسعه صنعت ،یخانه ساز مانند

ها و شن یاستوار ساز یهاموج شکنها، پروژه ا،یدر یوارهاید ،یخشک یها

 و امواج ییایدر یهاساحل، موانع نگهدارنده طوفان

5 024/0 3 072/0 

-W31057/0 3 019/0 4 باستانی و تاریخی هایمکان به خسارت 

 78/2 142 1 206 بندی جمع

 

ها ها و ضعفدار قوتتوان دریافت که مجموع امتیاز وزنرسی نتایج ماتریس عوامل داخلی میاز بر، 5مطابق جدول 

ل در امر گردشگری ساحلی )معماری ها و افراد مسئودهد ارگاننشان میکمتر است که  3انگین عدد می از مقدار (78/2)

 ها به خوبی بهره ببرند.ها در مقابل ضعفناسبی نداشته و نتوانستند از قوتساحلی( نسبت به عوامل داخلی واکنش م

 096/0و امنیت اجتماعی در سطح جزیره با امتیاز  فرهنگی های تاریخی و جذابیتتوان به وجود ها میترین قوتاز مهم

ر رابطه با معماری ساحلی های تاریخی و فرهنگی نقش بسزایی در هم پوشانی نقاط ضعف د جذابیتاشاره کرد. مسلماً 

ثری در جهت جذب بیشتر گردشگر و ایجاد تواند به طور مؤطور وجود امنیت اجتماعی نیز میکند. همینایفا می

 هایتیفعال( و 072/0)یساحل یهاستگاهیز ینابودها نیز عوامل در بخش ضعف اجتماعی بیشتر عمل کند.پایداری 

 یرهایمس بنادر، ،یتوسعه صنعت ،یسازخانه مانندگذارد  یم ریتأث یخط ساحل یکیزیف رییکه بر تغ  یساختار

ها و ساحل، موانع شن یسازاستوار یهاپروژهها، موج شکن ا،یدر یوارهاید ،یخشک یهاگذرگاه زها،یخاکر ،یرانیکشت

بر  باشند که تا حد زیادیترین نقاط ضعف در این جزیره می( از با اهمیت072/0)و امواج ییایدر یهانگهدارنده طوفان

ها و فقدان حضور ضوابط عدم رعایت اصول همجواری کاربریطور عامل گذارند. همینکیفیت معماری ساحلی تاثیر می

 .اهمیت از نگاه کارشناسان تلقی شده است ، نیز از عوامل باها در زمان تخصیص زمینت کاربریمورد ارجحیّدر 
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 عوامل خارجی -ها و تهدیدها . ارزیابی فرصت6جدول

ت و تهدید
ص

فر
 

 (EFE)عوامل راهبردی خارجی

وزن بر 

اساس 

 اهمیت

وزن 

نرمال 

 شده

امتیازوضع 

 موجود

امتیاز 

 وزن دار

ت 
ص

فر
 ها

O1-  سطح قابل مالحظه اراضی بایر و با پوشش گیاهی محدود که

شود و امکان استقرار درصد سطح کل جزیره را شامل می 61 /7حدوددر

 سازد.هاوکاربری های جدید را میسر میانواع فعالیت

5 042/0 5 21/0 

O2- در  یو خارج یداخل یگردشگر ژهیو یبخش گردشگر  افتنی تیاهم

 کشور یریگمیو تصم یاسیس محافل

5 042/0 4 168/0 

O3- شهرسازی کیش در مقابل تغییرات  پذیری نظام اداری وانعطاف

 های قبلیگیریهای موجود و تصمیمضروری در کاربری

4 039/0 3 117/0 

O4-ها و مسابقات جشن یمانند برگزار یمصنوع هایبهجاذ جادیا امکان

 یهنرو یورزش

5 042/0 4 168/0 

O5-های تفریحی و توان بالقوه برای فعالیت وجود ساحل گسترده و

 گردشگری

4 039/0 3 117/0 

-O6یتوسعه گردشگر یگذارهیجهت سرما یدر بخش خصوص زهیوجود انگ 

 رهیدر جز

5 042/0 3 126/0 

-O7126/0 3 042/0 5  یو خصوص یدولت یهایگذارهیسرما یبرا یبالقوه بخش گردشگر توان 

-O8126/0 3 042/0 5 یشغل یهاوجود فرصت لیمهاجرت از منطقه به دل زانیم کاهش 

-O9شیخط ساحلى و افزا رونیامکان توسعه در ب شیعمق کم آب در ک 

 دهدیرا م یخط ساحل

4 039/0 3 117/0 

-O10پرجاذبه به واسطه  انداز ها و محیط طبیعی نسبتاً بکرو وجود چشم

 های گردشگری وساحلیفعالیتدریا برای انواع 

4 039/0 3 117/0 

-O11 117/0 3 039/0 4 وجود بافت مرجانی بسیار زیبا 

-O12084/0 2 042/0 5 نظام قنا تها یگردشگر یجاذبه ها قنات ها یتوان گردشگر 

-O13 فاصله نزدیک کیش به ساحل ایران و امکان انتقال بخشی از

 مرتبط با کیش در این سواحلهای حمل و نقل دریایی فعالیت

5 042/0 3 126/0 

-O1405/0 2 025/0 3 الک پشت ها ابیکم یگونه ها ستگاهیز 

تهدید ها
 

-T1 126/0 3 042/0 5 تخریب اراضی ساحلی ،اثرات زیست محیطی 

-T2117/0 3 039/0 4 تاثیرتخریب اراضی برچشم اندازها ی طبیعی 

-T3078/0 2 039/0 4 رهیجز یعیطب یها ستمیو اکوس هاستگاهیز بیتخر 

-T4 اختالل درزیست گاههای حیات وحش )ازجمله الک پشت ها ومرجان

 ها(واختالل دردوره های حساس زیستی آن ها

3 025/0 3 075/0 

-T5،117/0 3 039/0 4 آلودگی آب وافزایش میزان کربن درآن 

-T605/0 3 025/0 3 گذاری در آب ،رسوب 

-T7 117/0 3 039/0 4 فرسایش خاک 

-T8078/0 2 039/0 4 تولیدزباله 

-T9126/0 3 042/0 5 فرسایش وتخریب سواحل 

-T10126/0 3 042/0 5 نابودی اکوسیستم طبیعی 
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ت و تهدید
ص

فر
 

 (EFE)عوامل راهبردی خارجی

وزن بر 

اساس 

 اهمیت

وزن 

نرمال 

 شده

امتیازوضع 

 موجود

امتیاز 

 وزن دار

-T11117/0 3 039/0 4 ،یآب یهابوم ستیز تیاز ظرف شینامناسب و پ یبرداربهره 

-T12126/0 3 042/0 5 ی جزیرههامراتع و جنگل تیاز ظرف شینامناسب و پ یبرداربهره 

-T13084/0 2 042/0 5 تغییرکاربری زمین 

 11/3 79 1 118 جمع بندی 

 

ها دار فرصتتوان دریافت که مجموع امتیاز وزنارزیابی عوامل خارجی یا محیطی میماتریس ، 6از بررسی نتایج جدول 

مل ها و گردشگران نسبت به عوادهد ارگانکمی بیشتر است که نشان می 3عدد  ( از مقدار میانگین11/3و تهدیدها )

ضعف دارند. از های پیش رو سعی در برداشتن موانع و نقاط اند و از طریق فرصتخارجی واکنش مناسبی نشان داده

توجه گیاهی در  قابلهای جدید با توجه به پوشش کاربری و هاامکان استقرار انواع فعالیتها جمله مهمترین فرصت

 میو تصم یاسیس در محافل یو خارج یداخل یگردشگر ژهیو یبخش گردشگر  افتنی تیاهم، (21/0سطح جزیره )

فاصله نزدیک (، 117/0)های تفریحی و گردشگریتوان بالقوه برای فعالیت (، وجود ساحل گسترده و168/0)کشور یریگ

( 126/0)های حمل و نقل دریایی مرتبط با کیش در این سواحلفعالیتکیش به ساحل ایران و امکان انتقال بخشی از 

 باشند. می
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 .  راهبردهای مرتبط با جدول سوات)منبع: نگارنده(7جدول
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 .  راهبردهای مرتبط با جدول سوات)منبع: نگارنده(7ادامه جدول

 
 

ها و تهدیدها ها، فرصتها، ضعفکه به ارزیابی  قوت 6و  5جداول  در پایان این بخش با توجه به مسایل مطرح شده در

برای عوامل داخلی و خارجی پرداخته است، راهبردهای کلی چهارگانه )تهاجمی، تدافعی، رقابتی و تعاملی( در قالب 

 شود.بیان می 7جدول 

 بهینه راهبرد نیتدو

داخلی و خارجی است. به منظور اعمال رابطه متقاطع بین ، ارزیابی عوامل ی از مراحل فرآیند تحلیل راهبردییک

وضعیت کلی  X میانگین وزنی هر یک از عوامل داخلی و خارجی و رسیدن به نوعی راهبرد بهینه، در محور افقی

 محور در  .است 3 میانگین با 5 تا 1 از امتیازی که  درج میشود IFEسیستم به لحاظ محیط داخلی حاصل از روش

شود که آن هم امتیازی درج می EFE  نیز وضعیت کلی سیستم به لحاظ محیط خارجی حاصل از روش Y عمودی

  ست.ا 3با میانگین  5تا  1از 
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 . تعیین راهبرد بهینه14شکل

 

راهبرد در نمودار با توجه به  چهار اتصال این دو وضعیت داخلی و خارجی بر روی هر یک ازنقطه  بر اساس قرار گیری

 (،ها و تهدیدهافرصت)و ماتریس عوامل خارجی  (هاها و ضعفقوت)امتیاز وزن دارد حاصل از ماتریس عوامل داخلی 

نقطه تقاطع  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی وحاصله،  شود. بر اساس نتایجنوع راهبرد بهینه مشخص می

 راهبرد نوع ترینمناسب ،است شده داده نشان 12 یک از عوامل داخلی و خارجی در شکلاثرگذاری میانگین وزنی هر 

 وزنی امتیاز تعاملی باشد. راهبردهای نوع از باید مقابله با پیامدهای آینده معماری ساحلی)گردشگری ساحلی(  برای

های پیش رویکردی تعاملی به از طریق فرصت لذا باید با است  11/3  خارجی عوامل وزنی امتیاز و 78/2  داخلی عوامل

 (IEA)بر اساس راهبرد تعاملی که در ماتریس تحلیل عوامل داخلی و خارجی  رو در جهت رفع موانع گام برداشت.

 های پیش رو پیشنهاد نمود:توان اقدامات ذیل را در جهت رفع موانع به کمک فرصتحاصل شد به طور خالصه می

 از طریق ینفعان بخش دولتیتوسط ذ یافراد جامعه بوم نیمسافر در ب رشینمودن فرهنگ پذ نهیو نهاد تیتقو -

افراد  قیآن به گردشگران از طر یو معرف زبانیفرهنگ جامعه م یایاحو مناسب  یقیتشوو سیاستهای آموزش 

 .ی(مشارکت همگانی)بوم

 جمعیتی، گردشگری، زیست محیطی و اقتصادیمتناسب با نیازهای  لزوم اجرای الگوی متعادل کاربری زمین و   -

 .جهت کاهش تخریب محیط زیست مرمتی در و بازسازی بهسازی، هایطرح تهیه -

 .یمناطق ساحل یطیمح ستیز یهاتیسازگار با ظرف یاقتصاد یهاتیتوسعه فعال -

و  یتعاون ،یدولت یهابخش یهاتیو مقررات ناظر بر فعال نیدر قوان یسازو شفاف ییو همسو یهماهنگ جادیا -

 .یخصوص

 یبسترها جادیهمراه با ا یو ساخت و سازها در مناطق ساحل هاتیاستقرار فعال ،یبرداربهره وهیقانونمند کردن ش -

 .الزم یحقوق

 یاختصاص یهاممنوع نمودن استفادهی و گردشگر و یعمران یهاپروژه در ایدر میجهت حفظ حر در یتالش جد -

 .به آن یهمگان یدسترس نیسواحل و تأم میاز حر

 یکشاورز و حاصل از صنعت عاتیفاضالب و ضا حیدر خصوص دفع صح یاقدامات ره،یجز یتوجه به بافت مرجان با  -

 .ردیانجام پذ

ها و اقدامات در گردد. فعالیت نیو تدو هیته یمناطق گردشگر بیاز تخر یریجلوگ یالزم االجرا برا یارهایمع -

 مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد.ی به طور دائم مناطق ساحل
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 شوددقت  یستیتور ساتیتأس یابیمکان در االمکانیی حتیایو در یساحل یهابوم ستیز یایحفاظت و احجهت   -

  در این مناطق کاسته شود.  ستیز طیمح یو آلودگ بیتخر ی،رسانبیآس میزان تا از

 .کنترل ساخت و سازهای آتی به منظور حفظ توسعه پایدار -

 .ینقل جد حمل و یرهایمس جادیا و هاتوجه به سلسله مراتب نقش راه -

 

 گیرینتیجه

جزیره  تنها عنوان به فارس خلیج هایآب در گرفتن قرار و اکولوژیکی و طبیعی موقعیت به توجه با کیش جزیره

 دریایی و محیطی زیست شرایط بودن دارا طبیعی و فرد به منحصر هایپدیده از سرشار مناطقی داشتن ایران، مرجانی

مقایسه  نیز و های اخیرسال مطالعات زیست محیطی در اما کندمی جذب خود به سمت ساالنه را بسیاری گردشگران

 برای رفاهی و گردشگری سیساتتأ ایجاد و گردشگران روزافزون دهد که افزایشمیهای هوایی موجود نشان عکس

 زمینه در ریزیبرنامه به نیاز این مقوله تردیدبی شده است و سواحل طبیعی چهره شکل تغییر و تخریب سبب آنان

دریافت که مجموع توان ج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی میبر اساس نتای.نماید م ضروری را سواحل پایدار توسعه

ل ها و افراد مسئودهد ارگانکمتر است که نشان می 3انگین عدد می از مقدار (78/2ها )ها و ضعفدار قوتامتیاز وزن

ها در ناسبی نداشته و نتوانستند از قوتدر امر گردشگری ساحلی )معماری ساحلی( نسبت به عوامل داخلی واکنش م

و امنیت  های تاریخی و فرهنگیجذابیتتوان به وجود ها میترین قوتاز مهم ها به خوبی بهره ببرند.مقابل ضعف

در جهت  یثرؤتواند به طور میم زین یاجتماع تیوجود امن طورنیهم ره کرد.اجتماعی در سطح جزیره با امتیاز اشا

 یهاستگاهیز یعوامل نابود زیها نکند. در بخش ضعف عمل شتریب یاجتماع یداریپا جادیگردشگر و ا شتریجذب ب

 نینقاط ضعف در ا نیترتیاز با اهم. گذاردیم ریتأث یخط ساحل یکیزیف رییکه بر تغ یساختار یهاتیو فعال یساحل

اصول  تیعامل عدم رعا نطوریگذارند. همیر میتاث یساحل یمعمار تیفیبر ک یادیباشند که تا حد زیم رهیجز

 تیاهم از عوامل با زین ن،یزم صیدر زمان تخص هایکاربر تیو فقدان حضور ضوابط در مورد ارجح هایکاربر یهمجوار

توان دریافت که ارزیابی عوامل خارجی یا محیطی میطور از بررسی ماتریس همین شده است. یاز نگاه کارشناسان تلق

ها دهد ارگانیکمی بیشتر است که نشان م 3( از مقدار میانگین عدد 11/3ها و تهدیدها )دار فرصتمجموع امتیاز وزن

و سعی در برداشتن های پیش راند و از طریق فرصتمل خارجی واکنش مناسبی نشان دادهو گردشگران نسبت به عوا

های جدید با توجه به کاربری و هاامکان استقرار انواع فعالیتها ترین فرصتموانع و نقاط ضعف دارند. از جمله مهم

 در محافل یو خارج یداخل یگردشگر ژهیو یبخش گردشگر افتنی تیاهم، شش قابل توجه گیاهی در سطح جزیرهپو

فاصله نزدیک ،  های تفریحی و گردشگریتوان بالقوه برای فعالیت گسترده و، وجود ساحل کشور یریگمیو تصم یاسیس

 .باشندمی های حمل و نقل دریایی مرتبط با کیش در این سواحلکیش به ساحل ایران و امکان انتقال بخشی از فعالیت
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