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 چکیده:

ز گردشگري در جزیره هرمهاي محیطی ناشی از فعالیتها و پیامدهاي زیستدر این تحقیق به بررسی ریسک
ها ی، ریسکمحیطوتحلیل حاالت شکست زیستپرداخته شده است. جهت انجام تحقیق با استفاده از روش تجزیه

زیست و گردشگري مورد شناسایی قرار گرفته و بر اساس بر اساس مشاهدات میدانی و نظرات متخصصان محیط
یت ریسک محاسبه شد، جهت امتیازدهی عدد اولویت گستره آلودگی، احتمال وقوع و شدت ریسک، عدد اولو

محیطی مورد ریسک زیست 18نفر از متخصصان استفاده شد. نهایتاً  15ها از جداول مربوطه و نظرات ریسک
ریسک در محدوده ریسک پایین و  2ریسک در محدوده ریسک متوسط،  14بین، شناسایی قرار گرفت که ازاین

هاي باال شامل ریسک ناشی از ریختن زباله توسط قرار گرفتند که ریسک ریسک در محدوده ریسک باال 2
شده با پیامد آلودگی آب، خاك و هوا آوريهاي جمعوخاك و محل دپو زبالهگردشگران با پیامد آلودگی آب
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 مقدمه
یابی توجهی دارد. ایجاد اشتغال و دستگردشگري صنعتی است که آثار اقتصادي و اجتماعی قابل

ــلح و وفاق  ــتاي ص ــناخت متقابل فرهنگی در راس ــب و همچنین ش به درآمد ارزي پایدار و مناس
). 117: 1395پرور و قربانی سپهر،  المللی از آثار اقتصادي و اجتماعی این صنعت است (جانبین

حال، توسعه گردشگري همانند توسعه جهانی توجهی به عناصر و بسترهاي ایجادکننده این بااین
شته، به  سودآوري و افزایش رفاه اجتماعی آثار مخربی را به همراه دا شته و با هدف  صنعت ندا

در یط به جا گذاشته است (صهمین دلیل تصویر نادرست و نامناسبی از رابطه گردشگري و مح
کاران،  ـــوي و هم بااین97: 1392موس یت).  عال ناطق طبیعی نقش مهمی را در ف هاي حال، م

شگري ایفا می شگران و باال ) و می97: 1،2000کنند (ریرافونتگرد توانند در افزایش تعداد گرد
ما در این زمینه، )؛ ا2: 2000، 2رفتن جذابیت مقاصد گردشگري تأثیرگذار باشند (ریچی و کراچ

بسیاري از مقاصد گردشگري بایستی عالوه بر رقابتی بودن در جذب گردشگر، پایداري محیط 
محیطی هاي زیســت). علیرغم این موضــوع، بحث2: 2000را نیز در نظر بگیرند (ریچی و کراچ، 

 زیست، در نتیجه صنعتها در خصوص حفاظت از محیطدهد که بسیاري از کشمکشنشان می
ـــت (میهالیکگ ـــگري ایجاد گردیده اس ـــترش 65: 2000، 3ردش ). از لحاظ اکولوژیکی، گس

واید نخورده به بهاي به دست آمدن فتواند تهدیدکننده مناظر بکر و دستهاي تفرجی میفعالیت
ــادي کوتاه ــد (وانهیل و بوهالیساقتص ــدل297: 1999، 4مدت باش ). 519: 1995، 5؛ هوهل و تیس
شامل ایجاد امکانات مناسب در کنار حفظ و باال بردن سطح منابع هاي مدیریت فعالیت تفرجی، 
گردي باید در راستاي حفاظت از مناطق طبیعی از توسعه طبیعت). 525: 1991، 6است (گلیپتیس

؛ داس و 125: 1999، 7طریق کســب درآمد، آموزش و مشــارکت مردم محلی باشــد (روز و وال
ــگران از مناطق طبیعی وجود، ). بااین7: 2015، 8چاترجی ــمار گردش ــفانه امروزه افزایش ش متأس
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محیطی فراوانی از جمله افزایش ســروصــدا، آلودگی هوا و آب، کاهش تنوع مشــکالت زیســت
ست (اوکامپو و همکاران شته ا ستی و... را به همراه دا ). به همین دلیل برخی از 875: 2018، 1زی

گردي را جزو تهدیدهاي طبیعت ذکر یعت، طبیعتها مانند اتحادیه جهانی حفاظت از طبسازمان
ــت کرده ــیار حیاتی اس ــگري بس ــعه پایدار در گردش اند. لذا به دلیل این اثرات منفی، نیاز به توس

ـــگري، باید اثرات 6790: 2016، 2(وانگ و همکاران ـــعه پایدار گردش ـــتیابی به توس ). براي دس
ــادي ــت -اقتص ــیاجتماعی و زیس ــگري مورد بررس و مالحظه قرار گیرد (داس و  محیطی گردش
هاي گردشــگري محیطی فعالیتهاي زیســت). در این راســتا ارزیابی ریســک8: 2015چاترجی، 

محیطی ناشــی از حضــور گردشــگران در هاي زیســتتواند نقش مهمی در شــناســایی آســیبمی
به جاذ ناطق بکر و  ـــوص اثرات منفی م عات مختلفی در خص طال تاکنون م باشـــد.  هاي طبیعی 

هاي طبیعی انجام گرفته است اما تمامی این مطالعات بر اساس نتایج کیفی، دشگري بر محیطگر
ـــی نموده ـــجادي و احمدي، اثرات را بررس ؛ باباخانزاده و 1393؛ فنی و همکاران، 1392اند (س

بندي شدت هر کدام از اثرات منفی و مقایسه ). لذا دسته1390؛ رضایی و همکاران، 1391لطفی، 
ات با یکدیگر مغفول مانده است، مسلماً کمی نمودن اثرات منفی و محاسبه شدت اثرات این اثر

هاي مالی و مدیریتی نقش مهمی در کاهش اثرات داشــته باشــد و تواند با توجه به محدودیتمی
به مدیران گردشــگري کمک نماید تا بتوانند بر روي آن دســته از اثرات منفی که داراي شــدت 

ـــتند ت بار بهباالتري هس ـــتفاده از رمرکز نمایند. در این تحقیق براي اولین  با اس وش طور کمی 
محیطی هاي زیستبه بررسی ریسک 3محیطی حاالت شکست و اثرات آنوتحلیل زیستتجزیه

سی قرار گرفته و  سک مورد برر ست و درجه هر ری شده ا شگري در جزیره هرمز پرداخته  گرد
که  گرددیره هرمز از جزایر بکر کشور محسوب میها طبقه بندي شده است. جزشدت ریسک

هاي فراوان طبیعی برخوردار بوده و پذیراي خیل زیادي از گردشگران از سراسر کشور از جاذبه
سیب سفانه آ ست و متأ ستا شگري در این جزیره رخ هاي مختلف زی محیطی نیز در نتیجه گرد

 دهد.می
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 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

هاي اي است این پدیده دربردارنده فعالیتزیست رابطه پیچیدهگردشگري و محیطرابطه بین 
زیست داشته باشد. مواردي همچون آلودگی تواند اثرات زیانباري بر محیطزیادي است که می
خریب محیطی حاصل از تهاي زیستها، تولید زباله توسط گردشگران، زیانآب توسط فاضالب

 باشند.صدا ناشی از حرکت هواپیماها و خودروها از جمله این اثرات می ها و آلودگی هوا وزمین
ل و سازي، ایجاد هتسفر به مناطق مختلف بیش از هر چیز نیازمند توسعه زیربنایی همچون راه

ودگی برداري بیشتر از منابع طبیعی و نیز آلها موجب بهرهامکانات مشابه است که اجراي این برنامه
زیست خواهد شد. همچنین رشد گردشگري باعث افزایش میزان ل، محیطآب، هوا و در ک

زیست را در بردارد. به هم خوردن تعادل اکولوژیکی تقاضاي انرژي شده و معموالً تخریب محیط
، هاي زیبایی و معماريمحیط، تغییر کاربري اراضی بخصوص اراضی کشاورزي، کاهش ارزش

ري نیز از دیگر عوارض گسترش گردشگري است (هاشمی اندازها و توسعه شهاز بین رفتن چشم
 .)176: 1382و همکاران 

جاي مانده همچون کاهش تنوع زیستی، آلودگی آنچه امروزه از پیکار انسان با طبیعت به
ت که زیسبرداري مداوم از منابع محیطهاي انسانی در محیط طبیعت و بهرهزیست، دخالتمحیط

زیست را اشباع کرده است، ریشه در استفاده نادرست انسان محیط تدریج توان جذب و ترمیمبه
برداري نادرست دارد و درمجموع مبین استفاده غیرمنطقی از سرزمین و مدیریت غلط یا روش بهره

انسان از سرزمین است. الزم به ذکر است که گردشگري یک پدیده دو سویه است، یعنی از 
ز سوي شود و ااقتصادي قلمداد می_فرهنگی و اجتماعیاي براي پیشرفت سو عامل بالقوهیک

). صنعت گردشگري 154: 1390کند (سینها، دیگر به نابودي محیط و هویت محلی کمک می
زا نیست. آثار منفی و پیامدهاي گردشگري ناشی از مدیریت خود مخرب و آسیبخوديبه

ازات پیامدهاي موو منابع انسانی است. به هاغیرکارا و عدم استفاده بهینه از علوم، فناوري، پتانسیل
ن اثرات هاي گردشگري است ایمحیطی نیز متوجه فعالیتمثبت، بدون شک اثرات منفی زیست

سوزي در زارها و مراتع، آتشروي در بیشهاند از: تخریب محیط طبیعی در اثر پیادهمنفی عبارت
ها، ها، رودخانهها در سواحل آبی، دریاچهها، بوته کنی، نابودي گیاهان، پراکندگی زبالهجنگل
رویه در حوالی مراکز گردشگري، وسازهاي بیها و فضاهاي باز، بروز ساختها، پاركچشمه
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افزایش آلودگی صوتی و آلودگی هوا در اثر تردد وسایل نقلیه و شلوغی مردم، نابودي 
عنوان ار گردشگري به). توسعه پاید43: 1394زاده، هاي گیاهی (حسنوحش و گونهحیات

شود. به طریقی که بتوان نیازهاي اقتصادي و راهکاري براي مدیریت کلیه منابع قلمداد می
هاي حفاظت زندگی را همراه با افزایش اجتماعی را برآورده ساخت و همگنی فرهنگی و سیستم

تر رعدالت و مساوات در توسعه، بهبود کیفیت زندگی جوامع و به وجود آوردن کیفیت ب
 ).15: 1392زیست ایجاد کرد (عزیزپور فرد و قبادي علی آبادي، محیط

ختی و به شنادر حقیقت، گردشگري پایدار نوعی از گردشگري است که از تعادل در محیط بوم 
). سازمان جهانی 59: 1390کند (سینها، حداقل رساندن تأثیر بازار گردشگري بر آن حمایت می

اصطالح گردشگري پایدار را طبق معیارهاي گزارش  1988در سال گردشگري براي اولین بار 
گونه تعریف کرد: گردشگري پایدار، نیازهاي گردشگران حاضر و جوامع میزبان را برانتلند این

 کند (علی پور و بایندور نصراهللا بگلو،هاي آیندگان برآورده میبا محافظت و ارتقاي فرصت
یرات محیطی، اقتصادي و فرهنگی گردشگري به مقصدها، در ). افزایش آگاهی از تأث120: 1394

طور نظري و عملی در مدیریت گردشگري دو دهه اخیر سبب شده است که گردشگري پایدار به
توسعه پیدا کند. گردشگري پایدار در مورد اثرات منفی گردشگري است و با گردشگري اخالقی 

 ).39: 1391و همکاران،  گردي ارتباط بسیار نزدیکی دارد (اسمیتو طبیعت
تر توسعه پایدار اقتباس شده و بازتاب نگرانی فزاینده از ایده گردشگري پایدار از مفهوم وسیع

 ).41تأثیرات انسان بر محیط است (همان: 
سازمان جهانی گردشگري معتقد است که گردشگري پایدار در دنیاي امروزي، رهیافت جامعی 

هاي بومعت گردشگري بدون تأثیرگذاري مخرب بر زیستاست که خواهان رشد بلندمدت صن
طبیعی است و بر این نکته تأکید دارد که در قالب توسعه گردشگري، بشر قادر خواهد بود که 

زاده و کاري کند (شریفجوانب مشخصی از محیط را در جهت مثبت یا منفی تعدیل یا دست
 ).53: 1381مرادي نژاد، 

رضاء اي است که فقط اتوان گردشگري و توسعه پایدار که توسعهبا یک ارتباط منطقی می
نماید نیازهاي نسل امروز را در نظر نگرفته و به صورتی عادالنه در بین نسل حال و آینده عمل می

 هاي توسعهرا سرلوحه کار و فعالیت» گردشگري پایدار«یا » گردشگري سبز«را تلفیق نمود و شعار 
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قرار داد و پذیرفت که پدیده پایداري، آرمان نیست بلکه یک ضرورت است (مرادي و رحمانی، 

1389 :44.( 

اتی زیست، بررسی این تأثیرات امري بسیار حیبا توجه به تأثیرات عمیق گردشگري بر محیط 
 گردد، تاکنون تحقیقات مختلفی در این خصوص انجام شده است ولی متأسفانه اکثرمحسوب می

خورد، از جمله این صورت کیفی بوده و محاسبات کمی کمتر به چشم میاین مطالعات به
 توان به موارد زیر اشاره کرد:مطالعات می

هاي ساختارند به بررسی و ارزیابی اثرات )، با استفاده از پرسشنامه1392سجادي و احمدي (
فی تحقیق داختند، نتایج توصیگردشگري روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی پر

تان ترین اثر منفی گردشگري در شهرسزیست روستایی مهمنشان داد که انباشت زباله در محیط
 فومن است.

)، با استفاده از پرسشنامه به بررسی تأثیرات گردشگري بر توسعه پایدار 1393فنی و همکاران (
ان داد که گردشگري از لحاظ شهري از نظر ساکنان در جزیره قشم پرداختند. نتایج نش

محیطی پیامدهاي منفی زیادي از قبیل آلودگی محیطی، افزایش ترافیک و تغییر زیست
 زیست شهري در بر داشته است.هاي مفید محیطکاربري

تحلیلی و مصاحبه با ساکنان به ارزیابی -)، بر اساس روش توصیفی1391باباخانزاده و لطفی (
قوري قلعه از دیدگاه ساکنین پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که اثرات گردشگري بر روستاي 

محیطی و کالبدي اثرات منفی چون آلودگی منابع آب، تخریب گردشگري از لحاظ زیست
 باغات و جنگل و تغییر کاربري اراضی را در پی داشته است.

می اثرات حلیل سیست)، با استفاده از روش تحلیل ساختاري به بررسی و ت1396فرجی و همکاران (
سیدن پژوهشی پرداختند نتایج نشان داد که براي رمنفی و مثبت گردشگري ایران با رویکرد آینده

 محیطی در درجه اول اهمیتویژه در حوزه زیستبه گردشگري پایدار توجه به اثرات منفی به
 قرار دارد.

رات منفی گردشگري در روستاي اي به بررسی و ارزیابی اث)، در مطالعه1390رضایی و همکاران (
ابیانه استان اصفهان با استفاده از مدل تحلیل عاملی و پرسشنامه از سرپرستان خانوار در منطقه 
پرداختند. نتایج نشان داد که اثرات منفی توسعه گردشگري در روستاي ابیانه در چهار عامل 
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گیرند که می محیطی قرارستاجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، اکولوژیکی، فیزیکی، بهداشتی و زی
 نمایند.درصد واریانس را تبیین می 51این چهار عامل، 

ذیري پاي توصیفی تحلیلی به بررسی و سنجش آسیب)، در مطالعه1394شمامی و همکاران (
ار هاي شهرستان رودبهاي روستایی در برابر گردشگري در دهستانزیست سکونتگاهمحیط

ر گردشگري هاي روستایی در برابزیست سکونتگاهپذیري محیطسیبپرداختند. نتایج بررسی، آ
 دهد.شهرستان رودبار را نشان می

محیطی، هاي زیستهاي ساختاري میان گرایش)، به بررسی رابطه2014( 1کیل و همکاران
نشان  محیطی پرداختند. در این تحقیقپذیر زیستهاي گردشگري و رفتارهاي مسئولیتفعالیت

خیر.  زیست منجر شود یاتواند به درك بهتري از محیطهاي گردشگري میآیا فعالیت دادند که
رفتارهاي  دهندهمحیطی شکلهاي زیستها و گرایشنتایج تحقیق نشان داد که انگیزه

 محیطی در بین گردشگران است.پذیر زیستمسئولیت

نعت اي و صشی از مسافرت جاده)، در تحقیقی میدانی به بررسی اثرات نا2017( 2تان و همکاران 
در چین پرداختند.  2014تا  2003زمانی  زیست در بازهگردشگري بر روي ابعاد مختلف محیط

 ت است.اي متفاونتایج نشان داد که این اثرات بسته به حجم گردشگران و میزان سفرهاي جاده

اي توصیفی میدانی به بررسی اثرات اقتصادي اجتماعی و )، در مطالعه2018( 3مکنیل و وزنیاك
محلی پرداختند که نتایج نشان داد از لحاظ  محیطی گردشگري دریایی بر جامعهزیست
طقه گذاري دولت در منمحیطی، گردشگري اثرات منفی در بر داشته اما به دلیل سرمایهزیست

 ش یافته است.موردنظر میزان جرم و جنایت کاه

اي به بررسی میدانی اثرات گردشگري در ایجاد آلودگی )، در مطالعه2018( 4اعظم و همکاران
محیطی در مالزي، سنگاپور و تایلند پرداختند. نتایج نشان داد که گردشگري در مالزي زیست

 اثرات مثبت بر هواي منطقه داشته اما در سنگاپور و تایلند این روند منفی است.

1 . Kil et al. 
2  . Tan et al. 
3  . Macneil and Wozniak 
4  . Azam et al 
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هاي موجود به بررسی اثرات ناشی )، با بررسی اسناد و مدارك و گزارش2016( 1گ و گااوژان

در بازه  محیطی چینالمللی بر رشد اقتصادي، مصرف انرژي و آلودگی زیستاز گردشگري بین
اکسید پرداختند که نتایج نشان داد گردشگري اثر منفی از لحاظ انتشار دي 2011تا  1995زمانی 

 واحی شرقی چین داشته است.کربن در ن

 

 شناسی پژوهشروش

کیلومتري) جنوب شرقی مرکز  18مایلی ( 10کیلومترمربع وسعت در فاصله  9/41جزیره هرمز با 
 9فارس واقع شده است و تا جزیره قشم حدود هاي خلیجاستان هرمزگان (بندرعباس) در آب

این جزیره به دلیل  تر) فاصله دارد.کیلوم 92مایل ( 12کیلومتر) و تا جزیره الرك  16مایل (
 شناختی، ساحل بکر، جزایرانگیز زمینهاي شگفتهاي فراوان طبیعی از جمله رخسارهجاذبه

مرجانی و... از اهمیت باالیی برخوردار بوده و پذیراي خیل زیادي از گردشگران است (شکل 
1.( 

1 . Zhang and Gao 
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 . نقشه منطقه موردمطالعه (جزیره هرمز)1شکل 

محیطی ناشی از گردشگري در جزیره هرمز پرداخته هاي زیستدر این پژوهش، به بررسی ریسک
بیعی هاي طشود که داراي جاذبهفارس محسوب میشده است. این جزیره ازجمله جزایر بکر خلیج

هاي هاي رنگی، تودهشناختی، خاكهاي متنوع زمینمتعددي مانند سواحل بکر، رخساره
اداره  اي که بر طبق آمارگونههاي طبیعی سنگی و... است بهنمکی زیبا، مجسمه مرجانی، غارهاي

) تنها در سال گذشته این 1397دستی استان هرمزگان (کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع
جزیره میزبان حدود سیصد هزار نفر گردشگر از اقصی نقاط مختلف کشور بوده است که البته 

محیطی در جزیره شده است لذا بررسی و هاي متعدد زیستآسیباین حجم گردشگر موجب 
از  محیطی ناشی از گردشگري و تعیین شدت این اثراتتعیین کمی و کیفی اثرات منفی زیست

محیطی ناشی از فعالیت هاي زیستاهمیت زیادي برخوردار است. جهت بررسی ریسک
، محیطی و اثرات آنست زیستوتحلیل حاالت شکگردشگري در جزیره هرمز از روش تجزیه
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 1نشود (آلهاي نوین ارزیابی و مدیریت ریسک محسوب میاستفاده گردید. این روش از روش

هاي خطر و ضریب بالفعل شدن ). این روش فرآیند تحلیل پتانسیل7143: 2009و همکاران، 
اي هزیست و ارزشکند. میزان حساسیت محیطهاي بالقوه موجود را برآورد میریسک
اي مناسب هشود لذا یکی از روشمحیطی منطقه موردنظر نیز در این روش در نظر گرفته میزیست

). جهت انجام این روش و 146: 1999، 2محیطی است (مولبائربراي ارزیابی ریسک زیست
هاي موجود ناشی از گردشگري در ابتدا بازدید میدانی از تمام نقاط گردشگر شناسایی ریسک

ا ها و اثرات منفی ناشی از گردشگري رهرمز صورت گرفت تا بتوان تمامی ریسک پذیر جزیره
تر منظور تکمیل مشاهدات میدانی و شناسایی دقیقمورد شناسایی و تشخیص قرار داد. همچنین به

نفر از کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري و  15محیطی، با هاي زیستریسک
هاي گردشگري و مدیریت تان هرمزگان که داراي تخصصزیست اساداره کل محیط

زیست بودند و با منطقه آشنایی کامل داشتند مصاحبه و در این خصوص نظرخواهی گردید محیط
 ها و اثراتصورت که جنبهبعد کاربرگ ارزیابی ریسک تکمیل گردید. بدین در مرحله

هاي براي امتیازدهی ریسکمحیطی گردشگري نوشته شده و سپس مجدداً هاي زیستریسک
و با  1بر اساس رابطه  3شده و بر اساس مشاهدات میدانی میزان عدد اولویت ریسکشناسایی

 امتیازدهی توسط کارشناسان ذکرشده محاسبه شد:
 شدت ریسک= عدد اولویت هر ریسک× احتمال وقوع × ) گستره آلودگی 1(رابطه 
 استفاده شده است. 3تا  1از جداول  1ذکرشده در رابطه هر کدام از این سه آیتم  براي محاسبه

 
  

1 .Allen et al. 
2 .Muhlbauer 
3  . Risk Priority Number 
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بسون محیطی (دانیگیري و ارزیابی شدت و وخامت خطر زیستالگوي پیشنهادي براي اندازه .1جدول 

 )2001:32و گونارسون، 
 معیار شدت اثر شدت اثر رتبه

 بدون هشدار –خطرناك  10

 گونه اخطار یا هشدار،هیچزیست بدون صورت زیان شدید به محیطنتایج به
 محتمل است.

صدمه اساسی به اکولوژي  –تهدیدکننده زندگی انسان و سایر موجودات زنده 
 شود.المللی میکه باعث توجه بین

 با هشدار –خطرناك  9

 زیست همراه با اخطار یا هشدار،سالمت محیطصورت زیان شدید بهنتایج به
 محتمل است.

 توجه در سطح کشور –رهاسازي مواد سمی 

 زیست و توجه استانیتوجه بر روي محیطتأثیر قابل خیلی باال 8

 هاي قابل گزارشنشتی –زیست تأثیر زیاد بر روي محیط باال 7

 رهاسازي مواد غیر سمی –زیست تأثیر متوسط بر روي محیط متوسط 6

 نشت خفیف مواد غیر سمی –تأثیر کم  کم 5

 جزئیتأثیر  خیلی کم 4

 شده.انتشار محدود و کنترل ضعیف (جزئی) 3

 زیست، غیرمحتمل است.آور بر روي سالمت انسان یا محیطاثر زیان خیلی ضعیف (جزئی) 2

 بدون اثر اثربی 1

 )33: 2001احتمال وقوع (دانیبسون و گونارسون،  .2جدول 

 احتمال وقوع رتبه
دوره احتمال وقوع یا در معرض خطر قرار گرفتن/ 

 زمانی

 بسیار باال 10
 ناپذیر استخطر تقریبًا اجتناب 
 افتد)(در شرایط عادي اتفاق می 

 هرروز –دائم  –طور مکرر به –روزي چندین مرتبه 

 مرتبهاي یکهفته 9

 باال 8
 خطرهاي تکراري

 (در اغلب موارد احتمال وقوع دارد)

 مرتبهدو هفته یک

 ماهیانه 7

 متوسط 6
 خطرهاي موردي 

 فصلی

 سالی دو یا سه بار –کمتر از یک سال  5
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 بارسالی یک دهد)(در بعضی مواقع رخ می 4

 پائین 3
 خطرهاي نسبتاً نادر

 (امکان دارد رخ دهد) 

 سال 5تا  1در پریودهاي بین 

 شرایط غیرمترقبه -سال  15تا  5در پریودهاي بین  2

1 
 بعید

 خطر غیرمحتمل است
 افتد.در شرایط نادر اتفاق میفقط 

 

ونارسون، محیطی (دانیبسون و گهاي زیستبندي گستره آلودگی یا میزان بازیافت جنبهرتبه .3جدول 
2001 :34( 

  
باال، متوسط و پایین نیز به شرح زیر مورد محاسبه قرار بعد شدت ریسک از لحاظ حد  در مرحله

 گرفت
 هاالف: محاسبه میانگین عدد اولویت ریسک

 هاب: محاسبه انحراف معیار عدد اولویت ریسک

 امکان بازیافت یا مصرف منابع گستره آلودگی رتبه

 اتالف منابع با قابلیت بازیافت و اصالح آسان ايمنطقه 9

10 

 اتالف منابع با قابلیت بازیافت و اصالح سخت در سطح شرکت 8

7 
 اتالف منابع غیرقابل بازیافت هاي مجاوردر سطح شرکت 6

5 
4 
 مصرف منابع قابل بازیافت در سطح یک واحد 3

2 
در سطح همان نقطه (ایستگاه  1

 کاري)
 مصرف منابع غیرقابل بازیافت
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 ج: محاسبه حد یا شدت ریسک بر اساس فرمول زیر
 ریسک باال = انحراف معیار + میانگین

 میانگین –ریسک پایین = انحراف معیار 
 متوسط = فاصله بین ریسک باال و پایین ریسک

 هاي پژوهشیافته

هاي محیطی ناشی از فعالیتدهد که در جزیره هرمز، هجده ریسک زیستنتایج تحقیق نشان می
گردشگري وجود دارد که در سه دسته ریسک باال، ریسک متوسط و ریسک پایین قرار گرفتند. 

مرحله بعد محاسبه میانگین و انحراف معیار جهت ارائه شده است، در  4نتایج در جدول شماره 
 هاي باال، متوسط و پایین به شرح زیر صورت گرفت:تعیین حد ریسک

 21/154میانگین: 
 51/176انحراف معیار: 

 (حاصل جمع میانگین و انحراف معیار) 316هاي باالتر از ریسک باال = عدد اولویت ریسک
 (حاصل کسر میانگین از انحراف معیار) 12تر از هاي کمریسک پایین = عدد اولویت ریسک

 316تا  12هاي بین ریسک متوسط = ریسک
مورد در محدوده ریسک  2شده، مورد ریسک محاسبه 18آمده از تعداد دستبر اساس نتایج به

ه هرمز است، هاي جزیرباال قرار گرفتند که شامل ریختن زباله توسط گردشگران و محل دپو زباله
اند از قدم زدن در ساحل و مورد در محدوده ریسک پایین قرار گرفتند که عبارت 2همچنین 

بندي شدند. ریسک نیز در محدوده ریسک متوسط دسته 14تخلیه فاضالب کشتی و درنهایت، 
 آمده نشان داده شده است.دستهاي بهها و حدود ریسکریسک 4در جدول 
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محیطی تهاي زیسشده و حد باال، متوسط و پایین ریسکمحیطی شناساییهاي زیستریسک .4جدول 

 در جزیره هرمز
ریسک  ردیف

 محیطیزیست
گستره  پیامد

 آلودگی
احتمال  شدت

 وقوع
عدد 

اولویت 
 ریسک

 وضعیت
حد 
 پایین

حد 
 متوسط

حد 
 باال

1 

ریزش و 
ورود سوخت 
قایق به درون 

 دریا

 

آلودگی 
 دریاآب 

5 6 9 270 

 

* 

 

2 

انتشار صدا 
ناشی از 
حضور 

 گردشگران

آلودگی 
 صوتی

2 
2 

 
9 36 

 

* 

 

3 

هاي نشر رنگ
ضدخزه 

 ها به آبقایق

آلودگی 
آب و 

آسیب به 
 هاگونه

3 3 4 36 

 

* 

 

4 

تخلیه 
فاضالب 

کشتی و مواد 
 زائد

آلوده 
شدن 

زیستگاه 
 هاگونه

2 1 2 4 

*   

5 

اختالل براي 
وحش حیات
دلیل به 

حرکت 
ها قایق

ویژه (به
 پرندگان)

آلودگی 
 صوتی

2 4 5 40 

 *  
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6 
 هايتردد قایق

 گردشگري

آلودگی 
 هوا

2 6 6 72 
 *  

7 

ورود روغن 
و مواد نفتی 

طور به
تصادفی از 

قایق به درون 
 آب

کدورت و 
آلوده 

شدن آب 
 دریا

5 5 7 175 

 *  

8 

فعالیت 
الیروبی براي 

 هايتردد قایق
 تفریحی

به  آسیب
زیستگاه 

 آبی
5 7 4 140 

 *  

9 

ریزش 
سوخت و 

مواد نفتی در 
ها محل اسکله

(پهلوگیري 
 ها)قایق

افزایش 
کدورت 

 آب
3 6 7 126 

 *  

 قدم زدن 10
فرسایش 

 خاك
2 1 2 4 

*   

11 
تفریح در 

 ساحل

آسیب به 
هاي گونه

ساحلی 
 ها)(صدف

3 6 4 72 

 *  
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12 

آوري جمع
هاي گونه

دریایی 
و  ها(مرجان
(... 

نابودي 
تنوع 
 144 6 6 4 زیستی

 *  

13 

تماشاي 
وحش حیات

 (پرندگان)

اختالل در 
 180 6 5 6 زیستگاه

 *  

14 

وسایل نقلیه 
مورداستفاده 

 در جزیره

آلودگی 
 126 9 2 7 هوا

 *  

15 

کردن جمع
خاك رنگی 

 جزیره

نابود 
کردن 
 خاك

3 8 9 216 
 *  

16 

محل دپو 
هاي زباله

 جزیره هرمز

آلودگی 
آب خاك 

 و هوا

6 8 9 432 
  * 

17 

ریختن زباله 
توسط 

 گردشگران

آلودگی 
خاك و 

 آب

8 9 9 648 
  * 

 سوزيآتش 18
آلودگی 

 هوا
2 3 4 24 

 *  

 
ها، راهکارهاي اصالحی براي کاهش هر ریسک بر اساس بندي ریسکپس از تعیین و دسته

ی بتوان با اجراي این راهکارها اثرات منفزیست صورت گرفت تا نظرخواهی از متخصصین محیط
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هاي گردشگري را در جزیره کاهش داد. راهکارهاي اصالحی براي کاهش هر ناشی از ریسک
 ارائه شده است. 5ریسک در جدول شماره 
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شدهمحیطی شناساییهاي زیستراهکارهاي اصالحی جهت ریسک . 5جدول   

عدد  محیطیجنبه زیست ردیف

اولویت 

 ریسک

اقدامات پیشگیرانه براي 

 کاهش ریسک

 وضعیت ریسک

 باال متوسط پایین

ریزش و ورود سوخت  1
 270 قایق به درون دریا

ها بررسی مداوم موتور قایق
جهت اطمینان از عدم نشتی 

 سوخت از موتور

 *  

انتشار صدا ناشی از  2
 حضور گردشگران

36 

 نصب تابلوهاي راهنما و ارائه
راهنما به بروشورهاي 

گردشگران، نظارت نیروهاي 
انتظامی و برخورد با صداهاي 

 ناهنجار

 *  

هاي نشر و ورود رنگ 3
 ها به آبضدخزه قایق

36 
سازي قایقرانان جهت آگاه

 هاي غیر سمیاستفاده از رنگ
 *  

4 

تخلیه فاضالب کشتی و 
 مواد زائد

4 

نظارت بندرهاي ورودي و 
ها (اسکله خروجی بر کشتی

هرمز و اسکله حقانی 
بندرعباس) در خصوص عدم 

 تخلیه مستقیم فاضالب به دریا

*   

5 

اختالل براي 
وحش به دلیل حیات

ویژه ها (بهحرکت قایق
 پرندگان)

40 

هاي آموزشی از برگزاري کالس
زیست طرف اداره کل محیط

هرمزگان براي قایقرانان مستقر 
در جزیره در خصوص شیوه 

سرعت و  حرکت قایق، میزان
منظور جلوگیري از غیره به

 وحشاختالل در حیات

 *  

هاي تردد قایق 6
 گردشگري

72 
موقع موتور قایق، سرویس به

روزرسانی موتورها، تعویض به
 *  
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موتور براي موقع روغنبه

 کارکرد بهتر موتور
ورود روغن و مواد  7

ز طور تصادفی انفتی به
 قایق به درون آب

175 

موقع پکینگ ها و بهسرویس 
واشرهاي موتور، طراحی 

رسانی به مناسب مخزن سوخت
 موتور.

 *  

8 

فعالیت الیروبی براي 
هاي تفریحی تردد قایق

 و شناورها

140 

توجه به جریانات جزر و مدي 
براي کاهش اثرات الیروبی و 
الي ریزي، توقف الیروبی در 

هنگام وجود امواج بلند، توقف 
وقوع فعالیت در هنگام 

هاي دریایی، استفاده از طوفان
مواد ژئوممبران در ساخت 

دیواره دایک جهت جلوگیري 
از نشت مجدد مواد الي ریزي 

 شده به دریا

 *  

9 

ریزش سوخت و مواد 
 هانفتی در محل اسکله

 ها)(پهلوگیري قایق

126 

ایمن بودن خطوط انتقال بانکر، 
ایجاد ارتباط مؤثر بین شناور در 

گیري و شناور سوختحال 
سازي رسان، آمادهسوخت

وسایل جلوگیري از آلودگی، 
مجهز بودن شناور در حال 

گیري به سینی جمع سوخت
 کننده سوخت

 *  

   * - 4 قدم زدن 10

11 
 72 تفریح در ساحل

آموزش گردشگران از طریق 
بروشور و نصب تابلوهاي 

 راهنما

 *  
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12 

هاي آوري گونهجمع
 ها و...)(مرجاندریایی 

144 

اعمال جریمه در صورت 
مشاهده خریدوفروش 

سازي در ها، آگاهمرجان
ها به خصوص اهمیت این گونه

 گردشگران و مردم بومی

 *  

وحش تماشاي حیات 13
 (پرندگان)

180 
هدایت گردشگران توسط 

 نگريتورهاي پرنده
 *  

14 
وسایل نقلیه 

 مورداستفاده در جزیره
126 

گذاران جهت سرمایهدعوت از 
گذاري در خصوص سرمایه

خودروهاي جدیدتر با 
 آالیندگی کمتر

 *  

کردن خاك رنگی جمع 15
 جزیره

216 
سازي گردشگران و جریمه آگاه

آوري خاك در صورت جمع
 صورت عمدهبه

 *  

هاي محل دپو زباله 16
 جزیره هرمز

432 
یابی مناسب براي ریختن مکان
 هازباله

  * 

17 
ریختن زباله توسط 

 گردشگران
648 

هاي زباله در نقاط تعبیه سطل
 هاي تشویقیبسته مختلف، ارائه

به گردشگران در صورت 
 هاي خودتحویل زباله

  * 

آموزش گردشگران و اعمال  24 سوزيآتش 18
 جریمه در صورت مشاهده

 *  

 

 گیريبحث و نتیجه
ات صورت کلی و بر اساس محاسبهاي ناشی از گردشگري در جزیره هرمز بهدر این تحقیق آسیب

 ر نتیجهمحیطی مختلفی دهاي زیستارزیابی ریسک صورت پذیرفت که نتایج نشان داد آسیب
هاي ناشی از شود که از جمله این اثرات به آسیبحضور گردشگران در جزیره هرمز ایجاد می
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توسط گردشگران، دفع مواد زائد، ریزش و ورود سوخت قایق به درون دریا، ریختن زباله 
توان اشاره ویژه پرندگان و... میوحش بهکردن خاك رنگی جزیره هرمز، تماشاي حیاتجمع

گونه که ذکر شد تاکنون مطالعاتی که در کشور انجام شده است صرفاً در زمینه بررسی کرد. همان
ي انجام شده است و در این پژوهش براي اولین بار به مطالعه کمی و کیفی اثرات منفی گردشگر

مدي سجادي و احها و اثرات منفی گردشگري پرداخته شده است بر اساس مطالعه عددي ریسک
زیست ) در زمینه اثرات منفی گردشگري روستایی شهرستان فومن، انباشت زباله در محیط1392(

ي در شهرستان فومن عنوان شده است که در تحقیق حاضر ترین اثر منفی گردشگرروستایی مهم
ه دست ها بترین ریسک گردشگري در جزیره هرمز ریختن زباله و محل دپوي زبالهنیز بزرگ

) در زمینه بررسی تأثیرات گردشگري بر 1393آمد. همچنین بر اساس تحقیق فنی و همکاران (
) در زمینه اثرات گردشگري 1391ه و لطفی (توسعه پایدار شهري جزیره قشم، مطالعه باباخانزاد

) در خصوص بررسی و ارزیابی اثرات 1390رضایی و همکاران (بر روستاي قوري قلعه و مطالعه 
حیطی هاي مایجاد انواع آلودگیي گردشگري در روستاي ابیانه استان اصفهان، منفی توسعه

منفی  ترین پیامدهاياضر نیز، مهمترین اثرات منفی ذکر شده است که در تحقیق حعنوان مهمبه
 وخاك به دست آمده است.ناشی از گردشگري، ایجاد آلودگی محیطی از جمله آلودگی آب

 ریزي گردشگري در جزیره هرمززیست و توسعه و برنامهپیشنهادهایی براي حفظ محیط
دگی وگونه که ذکر گردید ریسک ناشی از ریختن زباله توسط گردشگران با پیامد آلهمان
شده با پیامد آلودگی آب، خاك آوريهاي جمعو محل دپو زباله 648وخاك و عدد ریسک آب

هاي ناشی از گردشگري در جزیره هرمز محاسبه گردید که ترین ریسکعنوان مهمو هوا به
هاي پیشنهادهاي زیر براي رفع این مشکل و حفظ محیط طبیعی جزیره و جلوگیري از آسیب

 گردد:نهاد میمحیطی پیشزیست
براي  یابی مناسبشود که مکانها پیشنهاد میمنظور کاهش ریسک ناشی از دپوي زبالهبه •

 محیطی طی یک طرح مطالعاتی صورت پذیرد.ها بر اساس ضوابط زیستمحل دفع زباله
هاي ه سطلشود کمنظور کاهش اثرات ناشی از ریختن زباله توسط گردشگران پیشنهاد میبه •

هاي تر و خشک توسط بخشداري جزیره آوري زبالهدرب دار و مخصوص جمع استاندارد
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آوري منظم هاي مناسب و بر اساس تعداد گردشگران تعبیه گردد و جمعهرمز در مکان

 ها دو بار در روز صورت گیرد.زباله

زیست طبیعی باید در محیطی از جمله جزیره هرمز، حفظ محیطدر مناطق حساس زیست •
 ها وی قرار گیرد و لذا هرگونه استفاده گردشگري و طراحی و اجراي سازهاولویت اصل

ی اي باشد که محیط طبیعی جزیره دستخوش تغییرات اساسگونهامکانات گردشگري باید به
 نگردد.

 ها، تسهیالت وبازدیدکنندگان از مناطق حساس مثل جزیره هرمز انتظار دارند تا برنامه •
آورد تواند برنطقه به دست آورند، اما تمامی این تقاضاها نمیهاي تفرجی را درون مفرصت

شود زیرا ممکن است با اهداف این مناطق در تضاد باشد و این موضوع باید به گردشگران 
 تفهیم گردد.

هاي منطقه هاي تفرجی دارند، اما همه بخشبازدیدکنندگان تمایل به تنوع در فرصت •
ر نوع تقاضا باشد. لذا بایستی کارکنان متولی جزیره از تواند و نباید برآورد کننده هنمی

رسان مانند آزار و اذیت پرندگان و یا ورود گردشگران به مناطق هاي تفرجی آسیبفعالیت
 آورند.ممنوعه و... ممانعت به عمل

 مدیریت مشاجرات
قابت رکشمکش (مشاجرات) بین دو گروه یا تعداد بیشتري در خصوص یک منبع مشابه که با هم 

 بندي کرد:هاي زیر تقسیمتوان به دستهدهد. این مشاجرات را میدارند رخ می
 کشمکش میان بازدیدکنندگان و مدیران

هاي مناطق حساس است بنابراین ممکن است مدیران داراي مسئولیتی براي حفاظت از ارزش 
دیران مثال، معنوانها با آنچه گردشگران در جستجوي آن هستند در تضاد باشد؛ بهدیدگاه آن

وحش هستند و بنابراین درك مناطق را براي هاي حیاتخواهان کمترین تداخل انسان در زیستگاه
ه تا حد باشند ککنند و از طرفی بازدیدکنندگان نیز خواهان این میبازدیدکنندگان محدود می

ع گردد رین تنش رفزیادي به جانوران نزدیک شوند. لذا بایستی این مشاجرات بدون ایجاد کمت
 شود.محیطی گردشگران مهیا میهاي زیستکه این کار از طریق افزایش آگاهی

 کشمکش میان گردشگران در خصوص یک فعالیت یکسان
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اجرات آرامی و رفتار شایسته مشکارکنان بایستی با آموزش کافی بتوانند در چنین مواقعی به
 آمده بین گردشگران را رفع نمایندپیش

 محیطیزیستطراحی 
محیطی صورت زیستهاي رفاهی براي گردشگران در جزیره هرمز بایستی بهتسهیالت و سازه

تواند باعث آگاهی جوامع محلی و محیطی میطراحی شود. طراحی مناسب زیست
 هاي کلیدي منطقه گردد.بازدیدکنندگان از ارزش

هاي مختلفی از جهان بخش ها که در: برخی از چارچوبهایی براي مدیریتانتخاب چارچوب
 اند از:شود عبارتاستفاده می

ها عبارت است از محدود کردن شمار محدودیت محدودیت زمانی یا فصلی جهت استفاده: 
 شوند.مردمی که وارد منطقه تفریحی می

 شوند.مثال محدود کردن شمار مردمی که گروهی وارد میعنوانبه ها:محدودیت اندازه گروه

ممانعت  ايهاي گردشگري از مناطق ویژهبه این معنا که از برخی از استفاده :کردن منطقهمحدود 
 هاي جبیر و آهو در جزیره هرمزهاي تردد گونهشود مثالً ممانعت از ورود گردشگران به محل

 :محدودیت در استفاده از آتش
 طور کامل ممنوع شودتواند بهآتش می •
 شده مجاز باشد.ي طراحیهاتواند تنها در مکانآتش می •
 هاي گاز مجاز باشد.آتش فقط در نوع خاصی مثل استفاده از کپسول •

 :محدودیت در استفاده از ابزار
 اي مثل اسلحهممانعت از ابزارهاي ویژه •
 شوند.اي که با هدف خاصی مثل شکار وارد میهاي ویژهممانعت از ورود گروه •

 :نیازهاي فناورانه
مناسب  زیستتجهیزاتی مجهز شوند که از لحاظ ایمنی و محیط ها بایستی بهتوریست •

 وپز تنها توسط گاز در مجتمع اقامتی انجام گیرد.باشد، مثالً پخت
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 :ایجاد موانع 
ایجاد موانع به معناي ایجاد عمدي موانع جهت حرکت گردشگران است. مثالً ایجاد حصار جهت 

 نادر یا حساسهاي هاي گونهدورنگه داشتن مردم از مکان

 :ایجاد مرکز اطالعات
تواند شامل اطالعات هایی براي بازدیدکنندگان که میها و توصیهعبارت است از تهیه داده

 ها و ... باشد.نامهزیستی، قوانین و آئین

 هاي ذیل انجام شود:تواند از طریق روشاین کار می

 کتاب، نقشه و... •
 رادیو محلی •
 ها و عالئم راهنمانشانه •

 سایت اینترنتیوب •

 :1تفسیر
نگیختگی هایی که موجب براتفسیر عبارت است از ارائه اطالعاتی براي بازدیدکنندگان به شیوه

ها و هگردد بنابراین تفسیر مسئله باالتري از ارائه دادها جهت یادگیري بیشتر و درك باالتر میآن
هاي ناطق حساس همیت ارزشحقایق است و در این حالت بازدیدکنندگان قادر به درك و ا

 شوند.محیطی میزیست

 مثالً از طریق
 هاراهنماي فیلدي (صحرایی)، بروشورها و نقشه •
 راهنماي تور  •
 مراکز تفسیر  •

1  . interpretation 
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 :هاي مختلفقیمت
هاي مختلف به معناي در نظر گرفتن دو یا چند نوع قیمت براي یک فرصت تفریحی ایجاد قیمت

 یکسان است مثالً:

 هنگام تعطیالت افزایش قیمت در •
 تخفیف به کودکان و مدارس •
 هاي مختلف براي افراد خارجی و ساکنان منطقهقیمت •
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 منابع
). گزارش میزان 1397ی استان هرمزگان. (دستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و 

 گردشگران ورودي به استان هرمزگان.

مفاهیم کلیدي در مطالعات «). 1391اسمیت، مانی؛ لئود، نیکوالمک؛ روبرتسون، مارگارت. (
 .انتشارات مهکامهي جعفر پاپیري). . (ترجمه»گردشگري

. »ارزیابی اثرات گردشگري بر روستاي قوري قلعه«). 1391باباخانزاده، ادریس؛ لطفی، صدیقه. (
 .81-116)، 20(7، گريپژوهشی مطالعات مدیریت گردش-فصلنامه علمی

». ژئوتوریسم و گردشگري پایدار استان هرمزگان). «1395جان پرور، محسن؛ قربانی سپهر، آرش. (
 .111-132، 10. فارسجیخلفصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی 

فصلنامه فضاي ». و توسعه پایدار ستیزطیمحگردشگري سبز، ). «1394، فریبا. (زادهحسن
 .47-39، 14. گردشگري

ارزیابی اثرات منفی توسعه ). «1390؛ حسینی، محمود؛ رنجبران، پریسا؛ صفا، لیال. (اهللاروحرضایی، 
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