راهبردهای بهینه جهت مقابله با پیامدهای زیست محیطی آینده در معماری ساحلی
(گردشگری ساحلی در جزیره کیش)
چکیده
امروزه محیط زیستتت و متیتتت آن را ته یا آی ی منرن  ،یکن از میمآرین چالشهای پیش یو دی جوامع مختلف
استت ب انااراین ،این مستتالا ااتاد مختلف ر های و ای ههای نو دی جامتا یا آح شتتتاق ارای منده ب متمایی اا
عنواه یکن از ساختایهاین را ایآباط نزدیکن اا زمین و چیره بیتی داید ،منآوان نقش میمن دی م سائل زی س
محیطن دا شتا اا ش ب جزیره ریش یکن از منا ق میم و ا ستراآژیک دی جغرافیای رنونن ایراه ا س را موید آوجا
اخش گردشگری و فرهنگن اس ب لذا اریسن متمایی ساحلن دی ته و چالشهای زیس محیطن را اا ته مواجیا
استتت  ،مستتتالا میم و ااال ایزیاان استتت ب پژوهش حاظتتتر اا لحاد ه  ،رایاردی و از نیر یوء و ماهی جز
پژوهشهای آو صیفن  -آحلیلن مناا ش ب دی این پژوهش ظمن شناخ مق ماآن از گرد شگری ساحلن اا اری سن
نقش گردشگراه و آأثیرات زیس محیطن پروژههای مرآبط اا ته دی آخریب محیط زیس و متمایی ساحلن جزیره
ریش پرداختا ش ه ا س ب دی این پژوهش ا عات جمعتویی ش ه اا رمک م ل آحلیلن  SWOTموید پردازء و
آجزیا و آحلیل ارای گرفتاان ب یافتاهای پژوهش ن شاه منده ارا ساس ماآریس ایزیاان عوامل داخلن ن شاه منده
را عوامل داخلن دی امر گردشگری و متمایی ساحلن وارنش مناسبن ن اشتا اس و از اوتها دی مقاال ظتفها اا
وی مناسبن استفاده نش ه اس ب همچنین اریسن ماآریس ایزیاان عوامل خایجن نشاه منده ایگاهها و گردشگراه
دی امر متمایی و گردشگری ساحلن نسب اا عوامل خایجن وارنش نسبتاً مناسبن داشتاان و علنیغم ظتف دیونن،
منآواه اا استتتراآژیهای آتاملن ،مبتنن ار ماآریس آتیین یاهبرد ایینا ،از فرصتت های موجود دی جی یفع موانع
استفاده نمودب
اهداف پژوهش:
1باریسن اوتها ،ظتفها ،فرص ها و آی ی های موثر ار متمایی ساحلن
2بیافتن یاهبردهای ایینا جی ایبود ریفن متمایی ساحلن دی ریش
سؤاالت پژوهش:
1ب عوامل زیس محیطن پروژههای مرآبط اا گردشگری ،چا آأثیری دی متمایی ساحلن ریش خواه داش ؟
2ب یاهبردهای مقاالا اا آأ ثیرات مخرب ار متمایی ساحلن جزیره ریش ر ام ان ؟
واژگان کلیدی :جزیره ریش ،آغییرات رایاری ،متمایی ساحلن(گردشگری ساحلن) ،محیط زیس ب

 .1مقدمه
گردشگری یکن از پویاآرین فتالی های ااتصادی عصر حاظر اس را نقش میمن دی آوستا پای ای محلن ایفا منرن ب
این صنت از ریق آرریب و اارایگیری همزماه منااع داخلن و خایجن ،منافع اجتماعن ،ااتصادی ،زیس محیطن
و فرهنگن زیادی یا اا دنبال دایدب از این یو گردشگری اگر اا ارناماییزی همراه ااش آمامن شاخصهای آوستا پای ای
از جملا اشتغال ،شاخص های آوستا ااتصادی ،ایآقا سطح فرهنگن از ریق مبادالت فرهنگن ،حفاظ از میراث
آاییخن ،فرهنگن ،بیتن و حفاظ محیط زیس جوامع یا ا وه نیاز اا سرمایاگذایی سنگین ایبود مناخش اما
نکتا حائز اهمی این اس را یونق گردشگری دی هر مکاه جغرافیاین دی رنای پیام های مثب و منفن ااتصادی،
اجتماعن ،اثرات زیس محیطن اا همراه داید را دی صویت اداما یافتن منآوان خسایتهای جبراهناپذیری یا اا اای
تویدب متمو ًال از آوییسم اا عنواه اازایی ارای آحریک ااتصادهای احرانن و آقوی فتالی های آوستاای از ریق ایجاد
مشاغل و دیتم  ،استفاده من شودب اا هرحال آجایب ا س تم ه از آوییسم متفاوت اس چرا را از رفن آوییسم
منآوان اا شکلهای گوناگوه اارای گرفتا شود و از ر دیگر ااالی های هر محل ارای جذب آوییس و نیز یفع
نیازهای ته ها متفاوت اس ب منا ق ساحلن نیز از پراایآرین و پویاآرین منااع ارولوژیکن و استر فتالی های علیم
ااتصادی و اجتماعن دی جیاه اا شمای من یون ب منااع ایزشمن ارولوژیکن ،آنوق زیستن و ذخایر سرشای نف و گاز و
فتالی های علیم ااتصادی ،این منا ق یا اا یکن از حساسآرین و ایزشمن آرین منا ق دی جیاه آب یل نموده اس ب
جزیره ریش ااآوجا اا مواتی بیتن و ارولوژیکن و ارای گرفتن دی تبهای خلیج فایس اا عنواه آنیا جزیره مرجانن
ایراه ،داشتن منا قن سرشای از پ ی ههای منحصر اا فرد بیتن و دایا اوده شرایط زیس محیطن و دییاین استر
مناسبن یا ارای پیشرف صنت گردشگری و ایجاد پروژههای گردشگری دی یااا اا رشویهای مختلف فراهم ررده
اس و منآوان دی انتقال علم و شکوفاین ااتصادی رشوی نقش ااال آوجین یا ایفا رن اما ع م آوجا اا این منطقا
حساس دی نیای منآوان موجب آخریب ته و راهش میزاه سرمایاگذایی دی این جزیره گردد ،انااراین این مقولا
نیازمن ارناماییزی ه فمن و پای ای اس ب
اگر پای ایی زیس محیطن یکن از اه ا عینن این عصر از صنت گردشگری اس  ،پس ان ازهگیری عملکرد و اثرات
ته نیز دی مقص های گردشگری ،یک ظرویت اس ب آوستا پای ای دی زمینا آ ء جی ارتویده نیازهای نسلهای حال
و تآن ،اا عنواه متتادلرنن ه سود روآاه م ت اا حفظ محیط زیس دی الن م ت عمل مننمای ب آارنوه مطالتات،
آحقیقات و گزایشات مختلفن دییااطا اا مسائل زیس محیطن دی جزیره ایائا ش ه اس ب امی وای( )1379دی پایاهناما
خود اا ایزیاان پیام های زیس محیطن آوییسم دی جزیره ریش و ایائا یاهکای دی جی م یری نواحن ساحلن
پرداختا اس ب همچنین مین سین مشاوی سازهپرداز ایراه( )1386اا م یری شرر فرا دییا عرشا و اا حمای سازماه
منطقا تزاد ریش پروژه ای یا آح عنواه ر جامع م یری سواحل و محیط زیس جزیره ریش( )ICZMانجام
دادهان و گزایشات خود یا دی 15جل رتاب ایائا نمودهان ب همین وی مین سین مشاوی گنو( )1373دی خصوص ر
جامع جزیره ریش مطالتاآن یا صویت داده اس ب اروجنن و نیکاین ( )1390دی مقالا اا عنواه سنجش پای ایی آوستا
گردشگری دی جزیره ریش اا شاخصهاین دی این خصوص اشایه مننمای ب نیکاین و ررمن ( )1391دی مقالاای اا
عنواه اریسن پای ایی اجتماعن-فرهنگن آوستا گردشگری دی جزیره ریش پیشنیاداآن اا منیوی هر چا پای ایآر
ررده منافع اجتماعن -فرهنگن حاصل از آوستا گردشگری ارای این جزیره ایایا ررده اس ب حسینزاده و عرفانیاه
( )1394نیز دی مقالا ای آح عنواه آتیین ظرفی ارد گردشگری ساحلن جزیره ریش ،ظرفی ارد ار اساس

استان ایدهای متم ول جیانن و متیایهای سیاسن و ای ئولوژیک خاص جامتا ایراه اراوید ش ه اس ب ااانپوی و
همکایاه( )1392دی مقالاای اا عنواه «گردشگری ساحلن دی جزیره ریش و تثای زیس محیطن اا ایاه» آأثیرات
زیس محیطن دی گردشگری ساحلن ریش اشایاآن داشتا اس ب
پژوهش حاظر اا لحاد ه  ،رایاردی و از نیر یوء و ماهی جز پژوهشهای آوصیفن  -آحلیلن منااش ب ارای
جمعتویی ا عات و دادههای موید نیاز از مطالتات رتااخاناای و هم چنین اریسنهای می انن از ابیل مصاحبا و
پرسشناما استفاده ش ه اس و اا آوجا اا ا عات ا س تم ه و آلفیق و آرریب یافتاها ،ا عات بقاان ی و اا
رمک م ل آحلیلن  SWOTموید پردازء و آجزیا و آحلیل ارای گرفتاان ب ا ین منیوی فیرستن از نقاط اوت و ظتف
و فرص ها و آی ی ها موید شناساین ارای گرف ب اا آوجا اا عوامل چیایگانا مذروی الگوهای یاهبردی مقاالا اا پیام های
تین ه زیس محیطن پروژههای مرآبط اا گردشگری ساحلن دیجزیره ریش ایائا ش ب
منطقا موید مطالتا این پژوهش جزیره ریش اس ب جزیره ریش را از نیر آقسیمات رشویی جز شیرستاه ان ی
لنگا دی استاه هرمزگاه منااش ب اا مساحتن متادل  90/457ریلومتر مراع دی  18ریلومتری از ررانا جنوان ایراه
ارای گرفتا اس (شکل )2ب منطقا موید مطالتا مح وده ساحل جزیره ریش اس را دی فاصلا رمن از سرزمین اصلن
ایراه دی تبهای خلیج فایس و دی  18ریلومتری ررانا جنوان ایراه ارای دایدب این جزیره اا محیط  43ریلومتر ،اا
شکل آقریبا ایین اوده و الن آرین نقطا ته  45متر از سطح دییا ایآفاق دایدب نزدیکن اا م ای یأس السر اه ،آأثیرپذیری
از جریاههای موسمن و ااال اوده ی وا هوا دی آلفیق یک یگر نقش آتیینرنن ه دی ساخ عملکرد و سیمای ارولوژیک
جزیره ریش ار عی ه داشتا اس (امی وای)1379 ،ب اا ویرلن ریش دایای االیم اسیای گرم آا گرم متت ل اا ی وا
نسبن زیاد ،اایء ان ک و پرارن ه و غلیة آوده هواهای استواین دی ایشتر ایام سال اس ب وزء ااد دی جزیره ریش
دایای نیم ساالنا اوده و سرع متوسط ته ارای آمام جیات  3٫9متر ار ثانیا منااش (حسینزاده و عرفانیاه:1394 ،
)183ب

شکل 2ب عکس و نقشا هواین از مواتی جزیره ریش ،منبع )Earthobservation.nasa.gov( :و ()map.kish.ir

نتیجهگیری
بیتن و ارولوژیکن و ارای گرفتن دی تبهای خلیج فایس اا عنواه آنیا جزیره
جزیره ریش اا آوجا اا مواتی
مرجانن ایراه ،داشتن منا قن سرشای از پ ی ههای منحصر اا فرد بیتن و دایا اوده شرایط زیس محیطن و دییاین
گردشگراه اسیایی یا ساالنا اا سم خود جذب منرن اما مطالتات زیس محیطن دی سالهای اخیر و نیز مقایسا
عکسهای هواین موجود نشاه منده را افزایش یوزافزوه گردشگراه و ایجاد آأسیسات گردشگری و یفاهن ارای
تناه سبب آخریب و آغییر شکل چیره بیتن سواحل ش ه اس و انآردی این مقولا نیاز اا ارناماییزی دی زمینا
آوستا پای ای سواحل یا ظرویی م نمای .ار اساس نتایج ماآریس ایزیاان عوامل داخلن منآواه دییاف را مجموق
امتیاز وزهدای اوتها و ظتفها ( )2/78از مق ای میانگین ع د  3رمتر اس را نشاه منده ایگاهها و افراد مساول
دی امر گردشگری ساحلن (متمایی ساحلن) نسب اا عوامل داخلن وارنش مناسبن ن اشتا و نتوانستن از اوتها دی

مقاال ظتفها اا خوان ایره ابرن ب از میمآرین اوتها منآواه اا وجود جذاای های آاییخن و فرهنگن و امنی
اجتماعن دی سطح جزیره اا امتیاز اشایه رردب همین وی وجود امنی اجتماعن نیز منآوان اا وی مؤثری دی جی
جذب ایشتر گردشگر و ایجاد پای ایی اجتماعن ایشتر عمل رن ب دی اخش ظتفها نیز عوامل نااودی زیستگاههای
ساحلن و فتالی های ساختایی را ار آغییر فیزیکن خط ساحلن آأثیر منگذایدب از اا اهمی آرین نقاط ظتف دی این
جزیره من ااشن را آا ح زیادی ار ریفی متمایی ساحلن آاثیر منگذاین ب همینطوی عامل ع م یعای اصول
همجوایی رایاریها و فق اه حیوی ظوااط دی موید ایجحی رایاریها دی زماه آخصیص زمین ،نیز از عوامل اا اهمی
از نگاه رایشناساه آلقن ش ه اس ب همین وی از اریسن ماآریس ایزیاان عوامل خایجن یا محیطن منآواه دییاف را
مجموق امتیاز وزهدای فرص ها و آی ی ها ( )3/11از مق ای میانگین ع د  3رمن ایشتر اس را نشاه منده ایگاهها
و گردشگراه نسب اا عوامل خایجن وارنش مناسبن نشاه دادهان و از ریق فرص های پیش یو ستن دی ارداشتن
موانع و نقاط ظتف داین ب از جملا میمآرین فرص ها امکاه استقرای انواق فتالی ها و رایاریهای ج ی اا آوجا اا
پوشش ااال آوجا گیاهن دی سطح جزیره ،اهمی یافتن اخش گردشگری ویژه گردشگری داخلن و خایجن دی محافل
سیاسن و آصمیمگیری رشوی ،وجود ساحل گسترده و آواه االقوه ارای فتالی های آفریحن و گردشگری ،فاصلا نزدیک
ریش اا ساحل ایراه و امکاه انتقال اخشن از فتالی های حمل و نقل دییاین مرآبط اا ریش دی این سواحل منااشن ب
منابع و مآخذ
کتابها
افشای سیستانن ،ایرج(" ،)1370جزیره ریش و دییای پایس :مجموعاای از اوظاق بیتن ،جغرافیاین ،آاییخن ،اجتماعن
و ااتصادی جزیره ریش و بب" ،آیراه :جیاه متاصر.
اوالدی اادیک ین ،جتفر ("،)1385مق ما ای ار بیت گردی" ،مازن یاه :انتشایات دانشگاه مازن یاهب
امی وای ،پگاه( " ،)1379ایزیاان زیس محیطن آوییسم دی جزیره ریش و ایائا یاهکایهای م یری نوای ساحلن"،
پایاهناما رایشناسن ایش دانشگاه آیراه ،آیراه :انتشایات سازماه حفاظ محیط زیس ب
پاپلن یزدی ،محم حسین و می ی سقاین("،)1389گردشگری (ماهی و مفاهیم)" ،آیراه :انتشایات سم ب
حی یی ،علیرظا(" ،)1378مجتمع آوییستن جزیره ریش" ،پایاهناما رایشناسن ایش متمایی و شیرسازی  ،آیراه:
دانشگاه شیی ایشتن آیراهب
بیبیاه ،منوچیر()1384ب "اریسن پتانسیلیای اروآوییتسم دی پینتا هتای یوستتاین ایتراه" ،آیراه :ر پژوهشن
دانشگاه آیراه
راظمن ،می ی (" ،)1387م یری گردشگری" ،آیراه :انتشایات سم ب
رریمن ،جتفر و محبوبفر ،محم یظا(" ،)1391آکنیکها و م لهای ارناماییزی آوییسم" ،اصفیاه :انتشایات ایراه
دانشب
مین سین مشاوی سازهپرداز ایراه( " ،)1386ر جامع م یری سواحل و محیط زیس جزیره ریش" ،جل اول و
دوم ،ریش :سازماه منطقا تزاد ریش ،متاون عمرانن و اموی زیراناین.
مین سین مشاوی گنو( " ،)1373ر جامع جزیره ریش" ،جل اول ،ریش :سازماه منطقا تزاد ریشب
مجاه  ،فرزانا(" ،)1389آجزیا و آحلیل فراین های ژئومویفیک مؤثر ار آحول خطوط ساحلن جزیره ریش" ،پایاهناما
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