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  چكيده

بـر جوامـع    سـواحل جنـوبي كشـور    هـاي مردمـي   شـكن  بررسي آثـار احـداث مـوج   به منظور  نگاري آينده رويكردهاي كارگيري هب

 بـراي  مفيـد  و مؤثر بسيار يروش سناريونگاري. دهد ميجلوه  ضروري امري را سناريو ريزي برنامه مقولة به توجه لزوم ،كرانه پس

ممكـن بـه منظـور     سـناريوهاي  بررسي ،پژوهش اين از هدف. است قطعيت عدم با شرايط در بلندمدت و مدت ميان ريزي برنامه

 آنهـا كرانـه   پـس اجتماعي زندگي جوامع  -هاي اقتصادي بر جنبه سواحل جنوبي كشور مردميهاي  شكن موج سطح اثرگذاري ارتقاء

 تركيبـي  ها داده و اطالعات آوري جمع لحاظ از تحليلي،_ توصيفي روش و ماهيت نظر از كاربردي، هدف مبناي بر تحقيق نوع. است

 هـاي  داده. اسـت  گرديـده  توزيـع  اجرايـي  نخبگـان  بيناي  نامه پرسش ،سناريوها تدوين منظور به. باشد مي ميداني اي و كتابخانه از

 افـزار  نـرم  در بـل متقا اثرات ماتريس نتايج براساس. است شده تحليل و تجزيه MIC-MAC افزار نرم استفاده از با شده آوري جمع

MIC-MAC، دارد را تأثيرپـذيري  بيشـترين  ،هـا  شـكن  و وضعيت پويايي مـوج  گذارياثربيشترين  ،هاي جغرافياييموقعيت و ويژگي .

ربـط و   تعامـل ميـان نهادهـاي ذي   «، »شـكن  مـديريت مـوج  نحـوه  «، »هـا  شـكن  كاربري مـوج « عوامل قطعيت، عدم ميزان براساس

 آينـده  در هـا  شـكن  بر چگونگي بروز آثار احـداث مـوج   ،ران پيش نيروهاي ترين مهم عنوان به» توزيع عادالنه امكانات«و» وران بهره

 در. شـد  تشـكيل  خاكسـتري آثـار   و برنـزي  آثـار  اي، نقره آثارطاليي،  آثار سناريو چهار محورها اين تلفيق از. كنند آفريني مي نقش

 اقتصـادي،  -هـاي اجتمـاعي   مولفهميان   توازنايجاد عملكرد كارآمد نهادهاي مربوطه و  شود، مي ناميده طاليي آثار كه اول سناريو

 حيـات  سناريويها در  شكن هترين آثار احداث موجب؛ خواهد شد ها شكن ه موجكران جوامع پس درروشن  اي آينده باعث رشد و نمو

  است. ترسيم شده طاليي

  

  هاي مردمي شكن موج، MIC-MAC ،ماتريس اثرات متقابلنگاري،  نگاري، سناريو آينده :كليديهايواژه

  مقدمه-1

اقتصادي  -هاي اجتماعي توجه به محيط پيراموني، سيستم

ها با  آن و تعامالت پيچيده ميان اين مجموعه شكل گرفته در

سير تحوالت شگرف و   دهنده ساخت و سازهاي انساني نشان

ثبات و به  در اين محيط بيجهان معاصر است.  يپويايي باال

ريزي از جمله  با ابزارهاي سنتي برنامهت در حال تغيير سرع

هاي قابل اعتماد در  نگري يابي روند گذشته، توليد آينده برون

در مقابل  رسد. مدت و بلندمدت بسيار بعيد به نظر مي ميان

مبنا، با استفاده  ريزي سناريو ريزي سنتي، برنامه برنامه

 يروايت«راي ايجاد شده ب هاي مديريت يافته از داوري سازمان

هاي قابل  نگري به آينده »هاي ممكن آيندههاي  ويژگياز 

 .(Goodwin & Wright, 2001)شود اعتمادي منجر مي

ي بر پايه سناريو يك روش سيستماتيك براي تفكر ريز برنامه



 1400بهار، 66، شماره اولدهم، دوره جفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال ه                                    

194 

 

هاي نامشخص و ممكن است. موضوع  خالقانه در مورد آينده

هاي  در نظرگرفتن انواع آينده محورريزي سناريو اصلي برنامه

هاي بسيار مهم در سيستم  ممكن است كه شامل عدم قطعيت

 ,Peterson)باشد هاي صرف مي بيني به جاي تمركز بر پيش

Cumming, & Carpenter, 2003) . ريزي   برنامه به بيان ديگر

هاي ممكن   سناريو يك روش منظم براي تصور كردن آينده

ها را به تعداد محدودي  از دادهيمي است. سناريو توده عظ

ريزي براي آينده  كند كه ادامه برنامه وضعيت ممكن تبديل مي

 .(Schoemaker, 1995) تر خواهد شد  بسيار ساده

 ريزي برنامه براي مفيد و مؤثر بسيار يروش سناريونگاري

 است قطعيت عدم با شرايط در بلندمدت و مدت ميان

)Alizadeh,1387(. محور،  هدف از روش سناريو

كارا و همراه با تدوين يك برنامه  تصويرسازي آينده ممكن

موثر در شرايط عدم اطمينان است. اين امر منجر به شناسايي 

قبال و نهايتاً اتخاذ راهكارهاي صحيح و استراتژيك در 

اجتماعي خواهد شد. سناريوها  -هاي اقتصادي سيستم مسائل

ابزاري در جهت ارتقاء درك افراد از سيستمي است  ،به نوعي

باشند. با چنين نگرشي كليه  ن ذينفع ميآكه به نوعي در 

وران  هاي متصدي و ديگر بهره ذينفعان اعم از دولت، سازمان

در برابر اتفاقات نامعلوم آينده را دارا سيستم توانايي مقابله 

 يش از پيش قادرند آينده را در كنترل خود دربياورند.ببوده و 

ارائه شده  1جدول براي رفع ابهام درمورد ماهيت سناريوها 

   است.

  

 (Zali &&&&ZZZZ amanipour, 2016)چه نيستند.  چه هستند و آن نسناريوها آ .1جدول 

  چه هستند... آن  چه نيستند... آن

  هاي باورپذير بديل آيندهتوصيف   ها بيني پيش

هاي مختلف در مورد آينده را بازگو  اي ساختاريافته ديدگاه به شيوه  شده حول يك محور پايه هاي مختلف گردآوري گونه

  كند. مي

  پويايي آينده» فيلم رو به تكامل و حركت«   برشي از زمان نهايي و مورد نظر

  آينده» گيري متمركز تصميم« هاي خاص  ديدگاه  خواه هاي ترسناك يا دل هاي عمومي آينده ديدگاه

  نتايج بينش و ادراك مديريت  پژوهان خارجي ( خارج از سازمان) محصوالت آينده

  

 اواخر مردمي، از چندمنظوره هاي شكن موجطرح احداث 

جمله  از كشورجنوبي سواحل سراسر  در 1389 سال

مرحله  به ها از آن بسياري و كليد خورد شهرستان بندرلنگه

 ها شكن موج اين احداث اهداف اهم از .رسيدنيز  برداري هرهب

 ءارتقا زايي، اشتغال و اجتماعي مالحظات محروميت، رفع

 سواحل در صيادي جمله از اقتصادي هاي فعاليت سطح

 و رشد به مربوط امور در تسريع و تسهيل كشور، جنوبي

 عمان درياي و فارس خليج جزاير و ساحلي مناطق پيشرفت

 و جمعيت تراكم به ها شكن موج اين جانمايي در .باشد مي

در نتيجه با  .است اي شده ويژه توجه نشينان ساحل ميزان نياز

ها  شكن برداري از اين موج گذشت چند سال از شروع بهره

 هاي گذاري اين پروژه ملي بر جنبهارزيابي سطح اثرا

زندگي جوامع محلي و  و امنيتي سياسي اقتصادي، اجتماعي،

كه  آنجايي ازميزان تحقق اهداف اوليه امري ضروري است. 

 مسائل از متشكل دهيچيپ يها ستميس جرگه در ها  شكن موج

 با يكالبد زين و يستيز طيمح ،ينهاد ،ياقتصاد ،ياجتماع

 نگاري دقيق در قبال يك آينده ،دارند قرار دهيتن هم در روابط

مسير اثرگذاري اين سيستم بر جوامع محلي بايد مد نظر قرار 

در منطقه مطالعاتي سواالت زير  حاضر گيرد. در پژوهش

  :بحث و بررسي قرار گرفته استمورد  شهرستان بندرلنگه

  وضعيت سيستم از نظر پايداري و ناپايداري چگونه است؟ �

كرانه  بيشترين اثر را  بر جوامع پسعوامل  كدامدر آينده  �

  ؟گذاشتها در شهرستان بندر لنگه خواهند  شكن موج

كرانه  جوامع پس ازدر آينده كدام عوامل بيشترين تاثير را  �

  ؟پذيرفتها در شهرستان بندر لنگه خواهند  شكن موج

بر زندگي  ها شكن موجارتقاء سطح اثرگذاري سناريوهاي  �

  وب كدام است؟و سناريوي مطل جوامع محلي

هاي  هاي اجرايي متناسب با اولويت راهبردها و سياست �

هاي شهرستان  شكن اصلي به منظور اصالح وضعيت موج

 ؟بندرلنگه كدامند
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  تحقيق  پيشينه-2

  احتمالي هاي وضعيت و اصلي ران پيش نيروهاي

 آينده دهندة شكل نيروهاي از اي مجموعه ران پيش نيروهاي   

 اثر بر يكديگر محلي يا جهاني صورت به كه هستند

 آيندة بر غيرمستقيم صورت به ها ران پيش. گذارند مي

 و زيستي محيط ، اقتصادي،يآور فن اجتماعي، هاي حوزه

 احتمالي هاي وضعيت .)Esfahani,1389( نداثرگذار سياسي

 كه است هايي وضعيت شامل تمامي اصلي ران پيش نيروهاي

 اصلي ران پيش نيروهاي از يك هر براي آينده در توانند مي

 Beigiيابد تحقق ،طرح اجراي از ناشي توسعه بر آيندة مؤثر

et al,1396 )(. ران اصلي از  به منظور استخراج نيروهاي پيش

  .توان بهره برد تركيب روش دلفي و تحليل اثرات متقابل مي

  

  روش دلفي

ــده در دلفــيروش     دلفــي. اســت مختلفــي مراحــل برگيرن

 معمول بطور كه باشد مي مرحله چهار شامل معموالً كالسيك

 به توان مي را دلفي فرايند بنابراين،دد. گر مي تعديل دور سه به

  : گرفت نظر در زير صورت

 صـورت  به نامه پرسش اولين كالسيك، دلفي در اول؛ مرحله

 عنـوان  بـه  كـه  گـردد  مـي  ارسـال  بازپاسـخ  يـا  ساختار دونب

 آشكارسـازي  آن هـدف  و نموده عمل ها ايده زايش استراتژي

 هـر از . اسـت  مطالعـه  تحت عنوان با مرتبط موضوعات كليه

 برقـرار  فكري طوفان شخصاً تا شود مي درخواست متخصص

 و نمايـد  مطـرح  آزادانـه  را خـود  نظـر  و ايـده  نـوع  هر ؛كند

 بـدون  و مختصر بطور را خود نظر مورد موضوعات فهرست

  . برگرداند نام

 يافتـه  سـاختار  نامـه  پرسـش  اغلب مرحله اين در دوم؛ مرحله

 شـود  مي خواسته اول مرحله در مشابه افراد از و شده استفاده

 بـه  و بنـدي  رتبـه  ليكـرت  مقياس از استفاده با را عنوان هر تا

 عدم و توافق موارد اينجا در .نمايند پذير كميت ،عبارت ديگر

 جديد، هاي ايده شناسايي براي فضايي و شده مشخص توافق

 بـه  هـا  آن ضـعف  و قدرت توضيح و حذف تفسير، تصحيح،

  .آيد مي وجود

 درخواسـت  كننـدگان  شركت از مرحله، اين در سوم؛ مرحله 

 در نيـاز  صـورت  در نموده مرور مجدداً را ها پاسخ تا شود مي

 را خود داليل و كرده نظر تجديد خود هاي قضاوت و نظرات

 نظرگـرفتن  در بـا  ؛ در نهايتنمايند ذكر اجماع عدم موارد در

 بنـدي  درجـه  را آن اهميـت  هرعنوان، نمرات ميانه و ميانگين

  .نمايند

 مانـده،  بـاقي  هـاي  آيـتم  ليست مرحله، اين در چهارم؛ مرحله 

 هـا  پانليسـت  بـين  اجماع موارد و اقليت نظرات ها، بندي رتبه

 كننـدگان  شـركت  بـراي  را فرصـت  آخـرين  و شود مي توزيع

 سـپس . كننـد  تجديـدنظر  خـود  نظـرات  در تـا  كند مي فراهم

 سـاير  سير جهت نخبگان پنل اجماع داراي و نهايي متغيرهاي

    )Heidari et.al 1396( .شود مي استفاده سيستمي مراحل

  

 ساختار/ متقابل اثرات تحليل

مثل  ندهيآ ينيب شيپ يها روش ياساس يهاتيمحدوداز  يكي 

جلسات  ،يدلف فنون ها، مصاحبه ز قبيلا( يشهود يها روش

 نشيبر نظرات و ب يكه عمدتاً مبتن رهيو غ يطوفان فكر

و روندها  دادهايها، روروش نيا كه است نيا )نخبگان است

 راتيبه تأث نكهيبدون ا ؛كنند يم ينيب شيپ كيبه  كيرا 

كه اغلب يدر حال .اشاره كنند گريكديها بر  آن ياحتمال

مرتبط  گريكدي با يا و به گونه شيو روندها كم و ب دادهايرو

و روندها  دادهايرو نيا انيهستند. توجه به روابط متقابل م

 ينگر ندهيآ يها ينيب شيو دقت پ صحت يتواند در ارتقايم

 و رفع ازين نيدر پاسخ به ا. (Hajiani, 1390) مؤثر باشد

متقابل  ريها، مفهوم تأث روش گريموجود در د يها يكاست

روش از اين پرسش  نيتوسط هلمر و گوردون مطرح شد. ا

مبتني بر تواند  بيني آينده مي پيش ايآ«ساده به دست آمد كه 

» يكديگر باشد؟ تاثيرات احتمالي متقابل اتفاقات آينده بر

)Beigi et al 1396  (بل روشي در واقع تحليل تاثيرات متقا

هاي احتمالي آينده و تعامل  رفتمند براي بررسي پيش نظام

از سوي  (Enzer & Alter, 1978) ديگر است. ها با يك آن

هاست.  دادن به ايده ديگر تحليل ساختاري ابزاري براي شكل

توان يك سيستم را به كمك ماتريسي كه  با اين ابزار مي

با در نتيجه دهد، توصيف كرد.  هم پيوند مي اجزاي آن را به

توان متغيرهاي الزم براي دگرگوني  پيوندها مياين بررسي 

توان به تنهايي يا  را مي تحليلد. اين نموسيستم را مشخص 

به عنوان بخشي از يك فعاليت پيچيده سناريونويسي به كار 

   )Heidari et.al 1396( برد.

هاي مختلف مديريت   پژوهي در حوزه آيندهسناريونويسي و   
 (Naimi et al 1395)است؛ به طور مثال  شهري استفاده شده

فرودست  هاي آينده سكونتگاه يتوضع بر مؤثر يديعوامل كل
ي بررسي كرده پژوه بر كاربرد آينده يدتأك را با سنندج يشهر
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نقش را  يشترينب شامل عامل 12آن  كه براساس نتايجاست و 
سنندج ايفا  يفرودست شهر يهاآينده سكونتگاه يتدر وضع

 (Rahnama et al, 2019) پژوهش ديگري كنند. در يم
 مشهد كالنشهر در آبكوه قلعه شهري منطقه احياء سناريوهاي

را بررسي كرده است. در نتايج اين پژوهش مشخص شده 
 سند نداشتن عوامل عدم قطعيت، ميزان براساساست كه 

 هاي بافت خاص مقررات و ضوابط عدم وجود مالكيت،
 با مقايسه در اراضي قيمت نسبي بودن پايين دار، مسئله

پايين  اقتصادي سطح و فراگير و بالفصل هاي محدوده
 قلعه احياء در ران پيش نيروهاي ترين مهم عنوان به ساكنين

باشند و در ادامه بر  مي مؤثري نقش داراي آينده در آبكوه
اساس اين عوامل كليدي به تدوين سناريوهاي آينده 

در پژوهشي ديگر به  (Malekzade et al, 2017) اند. پرداخته
 با شهري توسعة بر مؤثر كليدي عوامل تحليل و شناسايي
 )كرج كالنشهر: موردي مطالعة( نگاري آينده رويكرد
به اين نتيجه اند؛ ايشان با تحليل اثرات متقاطع  پرداخته

كدام  هيچشر كرج سيستمي ناپايدار است و  كالنرسيدند كه 
هاي توسعه كرج از نگاه مديران به عنوان عامل هدف  از مولفه

باشد كه نشانگر چندجانبه بودن مسئله  قابل تعريف نمي
اوگوز  هاكان كند. شهر كرج را خاطرنشان مي توسعه كالن

را جهت   Sleuthشهري رشد ) در پژوهشي مدل2007(
به  هستون در اراضي شهري كاربري بيني سياستگذاري پيش

 نظر در هستون براي را سناريو كار گرفت و در نهايت سه
 عدم و مديريت بدون رشد: از عبارتند كه است گرفته

 ،زيستي و محيط نواحي كشاورزي در رشد براي محدوديت
 حد در زيست محيط حفاظت با همراه شهري رشد مديريت
حد در رابطه با  يشترينب با شهري رشد مديريتو  متوسط

 اطراف شهر. يكشاورز هاي ينو زم زيست يطحفاظت مح
 مديريت ابزار عنوان به سناريو تحليل)، 1998( پوستما و بود

 سناريوها نقشرا مطرح كرد؛ ايشان در نتايج خود  استراتژيك
 يكها  ؛ از نظر آنكنند مي بيان را استراتژيك مديريت در

 را سازماني محيط ممكن آينده هاي حالت از بعضي سناريو
 حوادث، از پويا مراتب سلسله شامل بيشتر و دهد مي نمايش

 است، الزم كيفيت به دسترسي براي كه يتغييرات و ها وضعيت
   .شود مي

هاي مردمي تقريبا در سراسر ناحيه ساحلي جنوب  شكن موج
بر جوامع  آنآثار احداث اند و تا كنون  كشور احداث شده

تواند به  پژوهي مي بررسي نشده است. اين آينده كرانه پس
هاي الزم در مورد آينده  مديران و مسئوالن مربوطه آگاهي

شده را بازگو  كرانه با اين امكانات احداث تعامل جوامع پس
 ارتقاءها، باعث  كند تا ايشان بتوانند با اخذ بهترين تصميم

 -صاديهاي اقت هاي مردمي بر جنبه شكن سطح اثرگذاري موج
 .شوندها  شكن كرانه موج اجتماعي زندگي جوامع پس

  شناسي روش- 3
 -كاربردي«هاي مورد بررسي، نوع تحقيق  بر اساس مولفه   

هاي جديد  و روش بررسي آن بر اساس روش» اي توسعه
 به توجه بااست. » تحليلي -توصيفي«پژوهي، به صورت  آينده

 ،ياجتماع يهاستميس يريپذبيآس بودن ينيبشيپ رقابليغ
 انيم تعامل نحوه و محل زمان، از اطالع عدم ،يفن و ياقتصاد

 قالب در ياصل يهاشاخص و رهايمتغ ليتحل يبرا آن ياجزا
 عوامل يابيارز منظور به يدانيم شيمايپ روش از ستم،يس كي

 استفاده ستميس بر كياستراتژ و يديكل ر،يرپذيتاث ،اثرگذار
 مورد در اثرگذار اصلي ران پيشنيروهاي  شناسايي. است شده
 از متشكل دهيچيپ يهاستميس جرگه در كه زين هاشكنموج

 يكالبد زين و يستيزطيمح ،ينهاد ،ياقتصاد ،ياجتماع مسائل
 بر. ستا يضرور امري دارند، قرار دهيتن هم در روابط با

و  باالدستي اسناد ها، گزارش مقاالت، كتب، متون مرور اساس
و (با استفاده از فرآيند دلفي)  خبره كارشناسان از خواهي نظر

 آثار ليتحل بحث در ياصل يهاشاخص متقابل،تحليل اثرات 
نهايت با توجه  است و در شده ييشناسا هاشكنموج احداث

ها بر اساس روش شوارتز  هاي كليدي، سناريو به شاخص
   اند. نگاشته شده

  ساختاري، ابزاري براي تحليل ميك مكافزار  نرم
اري تبه منظور سهولت تحليل ساخ MIC_MACافزار  نرم 

ماتريس ضرايب تحليل « طراحي شده كه مخفف فرانسوي
اين  .(Godet, 2006) است »بندي طبقه اثر متقاطع به منظور

پيچيده ماتريس تحليل اثر  افزار براي انجام محاسبات نرم
ين متغيرها با اعداد است. ميزان ارتباط ب متقابل طراحي شده

عدم «شود. عدد صفر به منزله  مي بين صفر تا سه سنجيده
، عدد دو به منزله »تاثير ضعيف«، عدد يك به منزله »تاثير

  متغيرهاست.بين » تاثير زياد«منزله دد سه بهو ع» تاثير متوسط«
  ها بر سه نوع هستند: افزار ماتريس در اين نرم

 ههمراه متغيرها و نمودارهاي مربوطماتريس اثرات مستقيم به  .1
بيانگر اهميت تاثير و وابستگي يك متغيـر بـر كـل سـامانه و     

سـال   10مدت، يعني كمتـر از   گر روابط كنوني و كوتاه تداعي
 است.

  بـين متغيرهـا و نمودارهــاي آن   غيرمسـتقيم مـاتريس روابـط    .2
 سال آينده است. 15تا  10مدت، يعني  دهنده روابط ميان نشان
يس روابط غيرمستقيم از طريق ضـرب متـوالي مـاتريس    ماتر

تا جايي كه نسبت  ،آيد دست مي روابط مستقيم بين متغيرها به
ديگر ثابت باقي بماند. بـا بررسـي روابـط غيـر      روابط به يك
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تـوان متغيرهـاي پنهـان در سـامانه را      مستقيم بين متغيرها مي
قـش  مدت و بلندمـدت ن  تشخيص داد؛ متغيرهايي كه در ميان

 كنند. مهمي در سامانه ايفا مي

ماتريس و نمودارهاي روابط بالقوه مستقيم و غيرمستقيم كه  .3
 سال است. 15دهنده روابط بلندمدت يا بيشتر از  نشان

متناظر آن نيز  توان با نمودار آمده را مي ماتريس به دست
نمايش داد كه در آن نمودار جهت اثرگذاري هر متغير بر 

و ميزان اثرگذاري به صورت » ها نپيكا«ديگري توسط 
شود. در نهايت بر  عددي، در باالي پيكان نمايش داده مي

افزار قادر است عوامل  اساس توپولوژي متغيرها، اين نرم
  .(Godet, 2006) بندي كند ليدي را استخراج و رتبهك

 انجام مرحله سه در كلي طور به ساختاري تحليل روش
 :شود مي

 بر اثرگذار متغيرهاي از اي سياهه تدوين و شناسايي. الف
 منابع، مرور همانند مختلف هاي روش از استفاده با سيستم
 غيره؛ و مصاحبه محيطي، پويش

 اي شبكه يندآفر اين طي كه متغيرها ميان روابط توصيف. ب
 شود؛ مي توصيف متغيرها ميان روابط از

 براي استفاده هدف با اصلي متغيرهاي شناسايي. ج
 انجام مككيم افزار نرم توسط كه سناريوپردازي

   (Rabani, 1391).شود مي

  منطقه مورد مطالعه  
منطقه منتخب جهت بررسي در اين پژوهش شهرستان    

در  فعال نيمهشكن فعال و  با دوازده موج بندرلنگه است كه
طول خط ساحلي آن، بستر مناسبي را جهت ارزيابي صحيح 

ها و نيز اثرگذاري آن بر زندگي جوامع  شكن از عملكرد موج
محلي فراهم آورده است. ساحل شهرستان بندرلنگه، پس از 

كيلومتر بزرگترين  370 ساحل جاسك، با نواري به طول
شود و  مي در سرزمين اصلي محسوبگان هرمزساحل استان 

هاي شكنموج مربع حريم دريايي دارد. كيلومتر 7355حدود 
سفلين، حميران، بندمعلم، گشه، شناس، ملو، ديوان، بركه

لنگه مغويه، طاحونه، گرزه، كالت و مقام در شهرستان بندر
-موقعيت جغرافيايي موج، نقشه 1شكل  اند. در واقع شده

ها و شهرهاي واقع  روستاها، آباديهاي مورد بررسي، شكن
  .نشان داده شده است شكن شده در پسكرانه موج

  

  

 
 هاي شهرستان بندرلنگه و مراكز جمعيتي اطراف آن شكن موقعيت جغرافيايي موج .1شكل 
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  آناليز نتايج-4

  تحليل كلي سيستم

هاي تاثيرات متقابل با مبنا قرار  منظور تشكيل ماتريس به  

دادن مباني نظري و پيشينه مطالعاتي، در مجموع چهار حوزه 

با هر حوزه شناسايي  ران پيشهاي  و تعدادي از شاخص

-هاي شناسايي شده با موج شدند. سپس با تطبيق شاخص

هاي مذكور تدقيق شده  هاي مورد مطالعه، شاخصشكن

  است. 

  هاي ويژگي«براي چهار حوزه  شاخص نهايي 31در نهايت   

-محيط« ،»كالبدي- فيزيكي« ،»نهادي« ،»اقتصادي- اجتماعي

ارائه شده  2 جدولشكن معرفي گرديد كه در موج» زيستي

 ها	متقابل آن راتيو تاث سيماتر هاي	داده هياول ليتحلاست. 

 نييتع هاي	درصد از شاخص 56از  شياز آن است كه ب حاكي

اثر  گريكدي بر ها	شكن	آثار احداث موج يابيشده در ارز

 يآمار هاي	براساس شاخص سيماتر ن،اي بر عالوه. اند	داشته

 صد شدگي	نهيو به تياز مطلوب اي	با چهار بار چرخش داده

نامه و  مناسب پرسش ييدرصد برخوردار بوده كه روا

  .دهد	يآن را نشان م هاي	پاسخ

 ها شكن هاي ارزيابي اثرات احداث موج شاخص .2جدول 

  گروه  كد  شاخص  گروه  كد شاخص

 
ي

اجتماع
- 

ي
صاد

اقت
  

SC1 ي  ورانربط و بهرهتعامل ميان نهادهاي ذي
نهاد

  

IN5  شكنوضعيت مالكيت موج  

SC2   محليسازگاري ميان اقوام و جوامع  IN6  شكنكاربري موج  

SC3  نفعانسطح رضايت ذي  

ي
فيزيك

- 
ي

كالبد
  

PH1  مساحت اراضي بندر  

SC4  يافتگيتوزيع عادالنه امكانات و توسعه  PH2  مساحت حوضچه بندر  

SC5  جمعيت  PH3  هاي جغرافياييموقعيت و ويژگي  

SC6  مهاجرت  PH4  شكندسترسي دريايي به موج  

SC7  امنيت  PH5  شكندسترسي خشكي به موج  

SC8  ايمني  PH6  شكنوضعيت زيرساخت و روساخت موج  

SC9  زايي براي جوامع محليدرآمد و اشتغال  PH7  شكنوضعيت پويايي موج  

SC10  شكنگذاري در موجوران به سرمايهمندي بهرهعالقه  PH8  گذاريفرسايش و رسوب  

SC11  شكنگذاري در موجامنيت سرمايه  

ط
محي

 
زيستي

  

EN1  كيفيت هوا  

SC12  شكنميزان وابستگي شهر/روستا به موج  EN2  كيفيت آب دريا  

ي
نهاد

  

IN1  هاي مصوبها و طرحاجراي موافقتنامه  EN3  مناطق حساس اكولوژيك  

IN2  هاي توسعه در منطقهوجود طرح  EN4  پوشش گياهي و جانوري خشكي  

IN3  اجراي قوانين و مقررات  EN5  پوشش گياهي و جانوري دريايي  

IN4  نحوه مديريت بندر     	  

  

  متغيرها پذيري تاثيرارزيابي پالن اثرگذاري و 

تغيرها در صفحه پراكندگي، حاكي مشيوه توزيع و پراكنش    

هاي  از ميزان پايداري و يا ناپايداري سيستم است. در سيستم

انگليسي است؛  L حرف متغيرها به صورتپايدار پراكنش 

ي اثرگذاري باال و برخي ديگر داراي ايعني برخي متغيرها دار

هاي پايدار مجموعا سه  تاثيرپذيري باال هستند. در سيستم

(عوامل  متغيرهاي بسيار اثرگذار بر سيستم«دسته متغير 

متغيرهاي خروجي سيستم «و » متغيرهاي مستقل«،  »كليدي)

در اين سيستم جايگاه . قابل مشاهده است» نتيجه)(متغيرهاي 

ها نيز به وضوح  مشخص و نقش آن هريك از عوامل كامالً

هاي ناپايدار وضيعت  در مقابل در سيستم قابل ارائه است.

پرشدگي  ميزان هاي پايدار است. تر از سيستم پيچيده

نسبتا باالي دهنده اثرگذاري و تاثيرپذيري  ها نشان ماتريس

متغيرهاي مختلف بر يكديگر است كه سيستم را به سمت 

در اين سيستم، متغيرها حول  .دهد ناپايدارشدن سوق مي
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پراكنده هستند و متغيرها در بيشتر مواقع  محور قطري صفحه

دهند كه  حالت بينابيني از اثرگذاري و تاثيرپذيري را نشان مي

نمايد؛ با  ارزيابي و شناسايي عوامل كليدي را بسيار مشكل مي

است كه  هايي ترسيم شده نيز راه  اين حال، در اين سيستم

. تواند راهنماي گزينش و شناسايي عوامل كليدي باشد مي

(Urban et al., 2018) متغيرهاي « هاي ناپايدار در سيستم

، »هدف)متغيرهاي دووجهي (متغيرهاي ريسك و «، »اثرگذار

و » متغيرهاي تاثيرپذير يا نتيجه سيستم«، »يرهاي تنظيميمتغ«

شوند. طرح شماتيك اين دو  ديده مي »متغيرهاي مستقل«

  نشان داده شده است. 2شكل سيستم در 

  

  
 (Godet, 2006)الگوي سيستم پايدار و ناپايدار .2شكل  

آثار چه از وضعيت پراكندگي متغيرهاي  آن، 3بر اساس شكل 

كرانه در  هاي مردمي بر جوامع پسشكناحداث موج

، وضعيت ناپايداري گردد حاصل مي شهرستان بندر لنگه

ماتريس بيشتر باشد،  هرچه نرخ پرشدگي است.سيستم 

رها بيشتر بوده و در اين پيچيدگي روابط مستقيم بين متغي

شرايط تمركز بر روابط غيرمستقيم و بالقوه با عدم قطعيت 

بيشتر متغيرها  (Sedighi, 2019) بيشتري همراه خواهد بود. 

اند. به غير از چند  در اطراف محور قطري صفحه پراكنده

ر دهد داراي اثرگذاري بااليي د عامل محدود كه نشان مي

وضعيت مشابهي دارند.  سيستم هستند، بقيه متغيرها تقريباً

مستقيم و غيرمستقيم تقسيم  صورتمتغيرها به دو تحليل 

 در جدول شود. شوند كه در ادامه به تشريح آن پرداخته مي مي

در تحليل آثار متقابل به همراه  ران متغيرهاي پيش 3

  .ها ارائه شده است هاي آن ويژگي

 كرانه در شهرستان بندر لنگه هاي مردمي بر جوامع پس شكن وضعيت پراكندگي متغيرهاي آثار احداث موج .3شكل 

  

 شده از تحليل ماتريس اثرات غيرمستقيمنقشه حاصل -ب شده از تحليل ماتريس اثرات مستقيمنقشه حاصل -الف
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  ران در تحليل آثار متقابل بندي متغيرهاي پيش دسته .3جدول 

  ها ويژگي  ها شاخص  عوامل رديف

 كننده) عوامل اثرگذار (تعيين  1

هاي  ها و طرح نامه اجراي موافقت

هاي  مصوب، موقعيت و ويژگي

گذاري،  جغرافيايي، فرسايش و رسوب

مساحت حوضچه بندر، توزيع عادالنه 

  يافتگي امكانات و توسعه

را دارند  يريرپذيتاث نيو كمتر ياثرگذار نيشتربي ها	شاخص نيا

 راتييو تغ  ستميس توضعي ها،	شاخص نتري	يو به عنوان بحران

شده به  ييشناسا هاي	. شاخصكنند	يآن را به خود وابسته م

محسوب شده كه قابل كنترل  ستميس يورود يرهايعنوان متغ

قرار داشته و  ستمسي از خارج عمدتاً ها	شاخص نيا راي. زستندين

  .ندنماي	يبا ثبات عمل م هاي	به صورت شاخص

 عوامل دووجهي  2

ك
يس

ر
  

شكن، اجراي قوانين  نحوه مديريت موج

  و مقررات

 و نموده عمل اثرگذار اريبس و ريرپذيتاث صورت به زمانهم

 يرييهر عمل و تغ راياست. ز ختهيآم يداريناپا با هاآن عتيطب

 دنبال به را هاشاخص ريسا بر رييتغ و واكنش هاآن يبر رو

جهت مبدل شدن به  ييباال اريبس تياز ظرف .داشت خواهد

 تشانيبرخوردار هستند. چرا كه ماه ستميس يديكل گرانيباز

  .را دارند ستميبه نقطه انفصال س ليتبد ليبوده و پتانس داريناپا

ف
هد

  

مندي  شكن، عالقه كاربري موج

گذاري در  سرمايهوران به  بهره

  شكن شكن، پويايي موج موج

 با را ها	آن توان	يبوده و م ريرپذيباشند، تاث اثرگذاراز آن كه  شيب

نمود.  ييشناسا ستميتكامل س جيبه عنوان نتا ،يقبول قابل تقطعي

شده  نييتع شياز پ اي	جهنتي كه	از آن شبي ها	شاخص نيا نيبنابرا

  .باشند	يم ستمياهداف ممكن در س انگريبگذارند، نما شنماي به را

 عوامل تاثيرپذير(نتيجه)  3

زايي براي جوامع  درآمد و اشتغال

گذاري در  محلي، امنيت سرمايه

شكن، سطح رضايت ذينفعان،  موج

ايمني، امنيت، ميزان وابستگي شهر/ 

شكن، مهاجرت، وضعيت روستا به موج

  شكن زيرساخت و روساخت موج

. اند	حساس اريبس يو دووجه اثرگذار يرهاينسبت به تكامل متغ

  .شوند	يمحسوب م ستميس يخروجها   شاخص ناي لذا

 عوامل مستقل  4

سته
گس

  

كيفيت هوا، كيفيت آب دريا، پوشش 

گياهي و جانوري در خشكي، مناطق 

  حساس اكولوژيك

نداشته و  ستميس يكنون راتييو تغ ييايبا پو يارتباط چندان

  خارج نمود. ستمسي از را ها	آن توان	يم

ي
رم

اه
  

مساحت اراضي بندر، دسترسي از طريق 

  شكن خشكي و دريا به موج

 ريرپذياز آن كه تاث شيآن كه كامالً مستقل هستند، ب رغميعل

به عنوان مبنايي جهت سنجش عملكرد سيستم  .نداثرگذارباشند، 

  .گيرند ميمورد استفاده قرار 

 عوامل تنظيمي  5

منطقه، هاي توسعه در  وجود طرح

ربط و  تعامل ميان نهادهاي ذي

وران، سازگاري ميان اقوام و جوامع  بهره

  شكن محلي، وضعيت مالكيت موج

 تيقابل نيمركز ثقل نمودار قرار داشته و ا يكيدر نزد رهايمتغ نيا

 يرهايمتغ اي فياهداف ضع ه،يرا دارند تا به صورت اهرم ثانو

  .نديعمل نما هيثانو سكير

  

 ها شكن مقايسه آثار مستقيم و غير مستقيم احداث موج

 افزار هاي حاصل از نرم در اين بخش به مقايسه خروجي

ها در دو شكنبه منظور تحليل آثار احداث موج مك- ميك

مستقيم پرداخته خواهد شد. مقايسه حالت مستقيم و غير

و تاثيرپذير در دو حالت مستقيم و  اثرگذارمتغيرهاي  جايگاه
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صعود و  آنمطابق  كه ارائه شده است 4 در شكلغيرمستقيم 

 اري وها بر اساس ميزان اثرگذنزول هر يك از شاخص

ها در تغييرات جايگاه شاخص پذيري در سيستم و نيزتاثير

  اثرپذيري قابل ارزيابي و بررسي است. -نمودار اثرگذاري

موقعيـت و  «تحليل ماتريس اثرات مستقيم شش شـاخص  در 

هـاي   ها و طـرح  نامه تقاجراي مواف«، »هاي جغرافيايي ويژگي

ــوب ــعه  «، » مص ــات و توس ــه امكان ــع عادالن ــافتگي توزي ، »ي

فرســايش و  «و  »جمعيــت «، »مســاحت حوضــچه بنــدر  «

معرفي كرده  اثرگذارهاي  را به عنوان شاخص »گذاري رسوب

از بين  »جمعيت«است. در ماتريس اثرات غيرمستقيم شاخص 

وضـعيت  «حذف گرديده و دو شاخص  اثرگذارهاي شاخص

   »هـاي توسـعه در منطقـه   وجود طـرح «و  »شكن مالكيت موج

 اثرگـذار هاي ها افزوده شد. چنانچه بيان گرديد شاخصبه آن

ين براساس نظر عمدتاً پايدار بوده و قابل كنترل نيستند. همچن

هاي مـاتريس اثـرات   پژوهي، خروجي متخصصين روش آينده

بيني روابط سيستم در آينده دورتر نسـبت  غيرمستقيم در پيش

تـر بـوده و بـه    به خروجي مـاتريس اثـرات مسـتقيم مناسـب    

باشد. بر اين اساس قابل مالحظه تر ميواقعيت موجود نزديك

، »غرافيـايي هـاي ج موقعيت و ويژگـي «است كه پنج شاخص 

توزيـع عادالنـه   «، »هـاي مصـوب  ها و طـرح اجراي موافتنامه«

ــات و توســعه ــافتگيامكان ــدر«، »ي و  »مســاحت حوضــچه بن

در هر دو ماتريس اثرات مستقيم  »گذاريفرسايش و رسوب«

متغيرهاي محيطي بـا قابليـت تغييرپـذيري     ءو غيرمستقيم جز

كـه شـاخص    اند. در حـالي پايين در طول زمان شناسايي شده

مدت تغييرناپذير بوده اما اين شـاخص در  در كوتاه »جمعيت«

خوش تغيير شود. به همين دليـل  تواند دستمدت مي طوالني

در مـاتريس اثــرات غيرمسـتقيم بــر خـالف مــاتريس اثــرات    

محـض در ناحيـه دوم    اثرگذارمستقيم، از محدوده متغيرهاي 

  نمودار خارج شده است. 

وجهــي در دو مــاتريس اثــرات  هــاي دومقايســه شــاخص   

هاي اين گروه مستقيم و غيرمستقيم حاكي از افزايش شاخص

تر با مقايسه توزيع مدت است. به عبارت دقيقدر بازه طوالني

-ها در اين دو نمودار، تبديل بسياري از شاخصكلي شاخص

هاي دووجهي با درجه هاي تاثيرپذير در طي زمان به شاخص

ود است. براساس ماتريس اثرات مستقيم اثرگذاري باالتر مشه

اجراي قوانين «و  »مديريت موج شكن«تنها دو شاخص نحوه 

هـاي اسـتراتژيك در سيسـتم    به عنـوان شـاخص   »و مقررات

كه در ماتريس اثـرات غيرمسـتقيم    شوند. حال آنمحسوب مي

، »شـكن وضعيت زيرساخت و روساخت مـوج «هاي شاخص

-كـاربري مـوج  «، »ورانبهـره  ربط وتعامل ميان نهادهاي ذي«

ــز  »شــكن ــوان ديگــر شــاخص »جمعيــت«و ني ــه عن هــاي  ب

هاي متـولي  اند. به عبارت بهتر ارگاناسترتژيك شناسايي شده

توانند با تمركز و بهبـود شـرايط   مدت ميشكن در كوتاهموج

اجـراي قـوانين و   «و  »شكننحوه مديريت موج«دو شاخص 

هاي سيسـتم ايجـاد    صتحول اساسي در ساير شاخ »مقررات

-ها در برنامـه دراز شكننمايند. در راستاي بهبود شرايط موج

بهبـود  «، » شـكن زيرساخت و روسـاخت مـوج  «مدت ارتقاء 

ــازنگري در »وران ربــط و بهــره تعامــل ميــان نهادهــاي ذي ، ب

هـاي  در صورت نياز و نيز اتخاذ سياست »شكنكاربري موج«

شكن و نوار ساحلي استان  ج در پسكرانه مو »جمعيت«جذب 

 در دستور كار قرار گيرد. 

براساس ماتريس اثرات مستقيم، اهداف مورد انتظار پس از    

هـا شـامل بهبـود    شـكن مدت در مـوج اعمال اصالحات كوتاه

ــعيت  ــت«وض ــي«و  »امني ــدوده   »ايمن ــوص در مح ــه خص   ب

ميزان وابسـتگي مـردم شـهر/ روسـتا بـه      «شكن، افزايش موج

از شـهرها يـا    »مهـاجرت «نهايتـاً كـاهش نـرخ    و  »شكنموج

هـاي مجـاور   روستاهاي اطراف موج شكن به شهرها يا استان

مستقيم، پس از كه براساس ماتريس اثرات غير است. در حالي

شـكن در درازمـدت،   تحقق اقدامات اصالحي پيرامـون مـوج  

گـذاري  وران به سرمايهمندي بهره عالقه«اهدافي نظير افزايش 

ايجاد درآمد و فرصـت شـغلي بيشـتر بـراي     «، »كنش در موج

 »شـكن گذاري در موجامنيت سرمايه« ، افزايش»جوامع محلي

  مورد انتظار است. »هاشكنسطح پويايي موج«و نيز ارتقاء 

با استناد بر خروجـي هـر دو تحليـل اثـرات مسـتقيم و غيـر       

و  »كيفيـت آب دريـا  «، »كيفيـت هـوا  «مستقيم، سـه شـاخص   

ــاهي و جــانوري خشــكيپوشــش « ــايين »گي ــرين ســطح پ ت

اثرگذاري و اثرپذيري را بر سيستم داشته و بـا قطعيـت قابـل    

  شـكن  هـاي مطـرح در مـوج   قبولي مستقل از سـاير شـاخص  

هاي مطرح در ناحيه چهـارم نمـودار،   ساير شاخصباشند. مي

دسترسـي از  «، »سازگاري ميان اقـوام و جوامـع محلـي   «نظير 

مساحت اراضي بنـدر و  «، »شكنبه موجطريق خشكي و دريا 

توانند به عنـوان مبنـاي   مي» پوشش گياهي و جانوري خشكي

 قـرار هـا مـورد بحـث    شـكن سنجش و ارزيابي عملكرد موج

  .گيرند
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  تعيين منطق سناريو

با توجه به هدف پـژوهش كـه تعيـين سـناريو بـراي بـازه         

ــاه ــان كوت ــدت و مي ــدي و   م ــدت اســت، از متغيرهــاي كلي م

طور متغيرهاي تنظيمي به دست آمـده در   استراتژيك و همين

شـود. در   هر دو ماتريس مستقيم و غيرمستقيم بهره گرفته مي

اجـراي  «، »شـكن  نحـوه مـديريت مـوج   «هـاي   نتيجه شاخص

ــررات ــوانين و مق ــاخت  «،  »ق ــاخت و روس ــعيت زيرس   وض

، »ورانربـط و بهـره  ن نهادهـاي ذي تعامـل ميـا  «، »شـكن موج

وجـود طـرح توسـعه در    «، »جمعيـت «و » شكنكاربري موج«

هاي  شاخص» سازگاري ميان اقوام و جوامع محلي«و » منطقه

شود كه سناريوها بر  كننده وضعيت سيستم محسوب مي تعيين

 رانشيپـ  يروهـا يپس از آنكه نشود.  ها نگاشته مي اساس آن

براساس  رانشيپ يروهاين يبند مؤثر مشخص شد، به اولويت

ايـن منظـور    يپرداخته شد. برا تياهم و هاتيقطع عدم زانيم

و  يديـ تـرين عوامـل كل   مهـم  تيـ و اهم تيـ قطع عـدم  زانيم

 يفيط صورت نامه و به با استفاده از پرسش ران،شيپ يروهاين

ـ  زانيمشخص گرديد. م نيتوسط كارشناسان و متخصص شيپ

 تيـ قطع بـودن تحـوالت و نتـايج آينـده را عـدم      ناپـذير  ينيب

تفـاوت   يارهـا يمع ،يديـ واقـع ايـن عوامـل كل    در .گويند يم

از  يريباعـث جلـوگ   يبند سناريوها هستند كه با اين اولويت

  .شوندياز حد سناريوها م شيتعدد ب

 نهايي سناريوهاي كه است محورهايي قبل، مرحله نتيجة   

 محورها، اين كردن مشخص. شوند مي متمايز ها آن براساس

. است سناريو توليد فرآيند در ها گام ترين از مهم يكي واقع در

 موجود تفاوت كه است سناريوهايي به رسيدن نهايي، هدف

جا كه  از آن .باشد توجه قابل سازان تصميم براي ها آن بين

» شكن نحوه مديريت موج«و » ها شكن موجكاربري «

توزيع عادالنه « و » نهادي« هاي گروه  زيرمجموعه شاخص

 »وران ربط و بهره ميان نهادهاي ذي تعامل«و » امكانات

است،  »اقتصادي -اجتماعي«هاي گروه  زيرمجموعه شاخص

هاي مربوطه  مسائل نهادي (با عنوان عملكرد كارآمد نهاد لذا

 -آمد نهادهاي مربوطه) و مسائل اجتماعيو عملكرد ناكار

 -هاي اجتماعي اقتصادي (با عنوان ايجاد توازن ميان مولفه

 -هاي اجتماعي اقتصادي و عدم ايجاد توازن ميان مولفه

اقتصادي) به عنوان محورهاي سناريو انتخاب شدند. 

چهارخانه حاصل از تلفيق اين محورها چهار سناريو ايجاد 

  نمايان است.  5كند كه در شكل  مي

 

  متغيرهاي اثرگذار و تاثيرپذير در دو حالت مستقيم و غيرمستقيم جايگاهجايي  . نقشه جابه4شكل                   
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 ها ران پيش و كليدي عوامل اهميت ميزان و قطعيت عدم ماتريس .4جدول

 قطعيتعدم 

  كم  متوسط  زياد
  ميزان اهميت

  زياد

 ها شكن كاربري موج

  شكن نحوه مديريت موج

  وران ربط و بهره تعامل ميان نهادهاي ذي

  امكانات توزيع عادالنه

 

 اجراي قوانين و مقررات

 

 

  

 و روساخت وضعيت زيرساخت

 وجود طرح توسعه

  جمعيت 

  -  - -  متوسط

   و جوامع محلي سازگاري ميان اقوام  -   - كم

  

 گيري منطق سناريو شكل .5شكل                                                          

  ران در چهار سناريو وضعيت نيروهاي پيش .5جدول                                                         

ف
ردي

 

  سناريو
  4سناريو  3سناريو  2سناريو  1سناريو

  متغيركليدي

1  
 كاربري

 ها شكن موج

 قطعي تعيين كاربري

 ها شكن موج

 قطعي تعيين كاربري

 ها شكن موج

  عدم تعيين كاربري

 ها شكن موج

عدم تعيين كاربري 

 ها شكن موج

2 
نحوه مديريت 

 شكن موج

 دولتي  دولتي اي خانه صاحب  اي خانه صاحب

3 
توزيع عادالنه 

 امكانات

جذب ميزان باالبودن 

  شكن نفعان در موج ذي

جذب ميزان بودن  پايين

 شكن نفعان در موج ذي

جذب ميزان باالبودن 

 شكن نفعان در موج ذي

جذب ميزان بودن  پايين

 شكن نفعان در موج ذي

4 

تعامل ميان 

ربط  نهادهاي ذي

  وران و بهره

 

تعيين وضعيت مالكيت و 

شدن مسائل  مرتفع

  سازماني درون

عدم تعيين وضعيت مالكيت 

نشدن مسائل  و مرتفع

 سازماني درون

تعيين وضعيت مالكيت و 

شدن مسائل  مرتفع

 سازماني درون

عدم تعيين وضعيت مالكيت 

نشدن مسائل  و مرتفع

 سازماني درون

  

 2سناريو

 ايآثارنقره

 1سناريو

 آثارطاليي

 3سناريو

 آثار برنزي

 4سناريو

 آثار خاكستري

 عملكرد كارآمد نهادهاي مربوطه

 كارآمد نهادهاي مربوطهناعملكرد 

 هايشدن مولفهمتوازن

 اقتصادي -اجتماعي

 هاينشدن مولفهمتوازن

 اقتصادي -اجتماعي
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هاي موجود، به دليل اهميت  پيش از بررسي و ارزيابي سناريو

ها  هاي مديريتي حاكم بر بنادر دنيا در تدوين اين سناريو الگو

الزم است تا توضيحات مختصري در اين رابطه ارائه گردد. 

هاي مديريتي اصلي در بنادر جهان بر مبناي  سناريو

در چهار سطح » )2007( راهكارهاي اصالحات در بنادر«

اي و كامالً  خانه دولتي، ابزاري، صاحب بنادر خدماتي

خصوصي قابل تقسيم است. روند اصالح الگوي مديريت 

نوع خدماتي دولتي به سمت بنادر كامالً خصوصي بنادر از 

گذاري و  كند. با توجه به الزام قانوني سياست سوق پيدا مي

نظارت سازمان بنادر در تمامي بنادر كه ناظر بر نقش 

خصوصي براي  حاكميتي سازمان است، الگوي بنادر كامالً

باشد. لذا تمركز بر روي  هيچ يك از بنادر، قابل طرح نمي

هاي  سازي غيرجامع امور بندر مشتمل بر فعاليت خصوصي

رساني به ذينفعان و تعمير و نگهداري تجهيزات و  خدمات

باشد. چنين رويكردي در الگوي مديريتي بنادر  تاسيسات مي

حال . گردد مياي در باالترين سطح خود محقق  خانه صاحب

  شود. پرداخته مي 5 جدولبه تشريح سناريوها بر اساس 

  

  آثار خاكستري: -4سناريو

 تعامل ميان ذينفعان وآينده اين سناريو تصويري سياه از    

دهد  شهرستان بندرلنگه ارائه مينوار ساحلي ها در  شكن موج

نهادهاي مربوطه عملكرد موثري در قبال مسائل  كه در آن

 هاي  و مولفه اند ها از خود نشان نداده شكن موج

اجتماعي موثر بر معيشت مردم بومي در شرايط  - اقتصادي

به دليل عدم تعامل نامطلوبي قرار دارند. در اين سناريو 

، و دريانوردي (سازمان بنادرمناسب ميان نهادهاي مربوطه 

)، وضعيت مالكيت سازمان شيالت، سازمان مناطق آزاد و ...

ي قطعكاربري است و در نتيجه   ها مشخص نشده شكن موج

چنين ساختار  هم باشد. نميتعيين نيز قابل ها  شكن موج

پس از تعيين وضعيت  ها شكن مديريتي حاكم بر اين موج

و كليه  بماندبايد كامالً متكي بر بخش دولتي باقي  مالكيت

تا بخش  بندرسطوح مديريتي آن اعم از اداره امور 

ي رساني و تعمير و نگهداري بندر وابسته به بدنه اصل خدمات

هاي  دولت باشد. در چنين سناريويي، از منظر مولفه

 اندكيشكن قادر به جذب شمار  اقتصادي نيز موج - اجتماعي

موجود بوده  هاي برداري از زيرساخت بهرهمنظور از ذينعان به 

در چنين وضعيتي پر  .و كارايي مورد انتظار را نخواهد داشت

ربط در  و نهادهاي ذي وران واضح است كه تعامل ميان بهره

   سطح حداقلي قرار خواهد داشت.

موارد فوق منجر به بروز مسائل و مشكالتي نظير عدم    

قوانين و مقررات در محدوده بندر، ورود مناسب اجراي 

كاالي قاچاق و غيرقانوني به داخل كشور، عدم رسيدگي 

مناسب به زيرساخت و روساخت احداث شده و در نتيجه 

شكن، محدوديت در جذب  برداري از موج ت بهرهكاهش قابلي

توسعه و واگذاري امور  به منظورسرمايه بخش خصوصي 

شد. در نهايت سناريو خاكستري منجر به تحميل  خواهد بندر

ها به بخش  شكن هاي گزاف تعمير و نگهداري موج هزينه

شكن به دليل افت  وران موج كاهش ميزان بهرهو  دولتي

 اين هدر رفت شود كه ميساخت موجود تدريجي كارايي زير

داشت. در چنين خواهد عظيم را به دنبال سرمايه ملي 

هاي كالن نه  ات مقطعي و ناهماهنگ با برنامهشرايطي تصميم

شود بلكه به دليل عدم  تنها باعث بهبود وضعيت محدوده نمي

را  ها، محدوده توجه به خصوصيات بافت در اينگونه برنامه

   كشاند. ورطه نابودي ميبيش از پيش به 

  

  آثار برنزي: -3سناريو

هاي  كرد ناكارآمد نهادلدر اين بخش سناريو بين دو بعد عم   

دارد و قرار  اقتصادي مطلوب - هاي اجتماعي مربوطه و مولفه

هاي  گيرد كه در آن اگرچه وضعيت مولفه جرياني شكل مي

اقتصادي موثر بر معيشت مردم منطقه وضعيت  - اجتماعي

گذاري دولت و مديريت و  مطلوبي دارد اما روند سياست

باشد. در اين سناريو  تعامل نهادهاي مربوطه قابل قبول نمي

اند وضعيت مالكيت  توانسته ربط هر چند نهادهاي ذي

چنان كاربري مشخصي  نمايند؛ اما هممشخص  ها را شكن موج

اين امر باعث بروز اند.  شكن مشخص ننموده براي موج

ويژه كه  شود. به مي شكن موج ذينفعان گوناگونف بين اختال

شكن در حد  اجتماعي موج - اقتصادي كاراييدر اين سناريو 

قابل قبولي قرار داشته و زيرساخت موجود توانسته شمار 

شكن را جهت  توجهي از مردم ساكن در پسكرانه موج قابل

دليل برداري از امكانات آن جذب نمايد. در اين حالت به  بهره

شكن، ذينفعان به  حجم باالي تقاضا جهت استفاده از موج

شوند؛ البته عدم  تعامل بيشتر با نهادهاي مرتبط واداشته مي

 اين ارتباط را در  شكن موج كاربري مشخص، مديريتوجود 

 كاربري قطعي برايعدم تعيين چنين  هم .كند دچار چالش مي

و  ها فعاليت دقيقمديريت بندر را در شناسايي ، شكن موج
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سازي بخش  مربوطه دچار مشكل نموده و فعال نيازهاي

گري بندر را كند مي نمايد؛ در  تصدي امورخصوصي در 

  ماند.خواهد باقي اداره امور بندر به صورت دولتي نتيجه آن  

مسائل فوق باعث بروز مشكالت از قبيل عدم اطمينان به    

بروز  و سازان تصميمگيران و  هاي اجرايي تصميم برنامه

باشد.  هاي مختلف بندر مي نفعان كاربري تعارضات ميان ذي

نفعان و بخش خصوصي اقبال مناسبي به  در اين سناريو ذي

گذاري در توسعه بندر و مشاركت در اداره آن از خود  سرمايه

دهد كه در طوالني مدت به دليل سردرگمي و عدم  نشان مي

   .رود صت از ميان مي، اين فرشكن موجتعيين كاربري قطعي 

  

  اي: آثار نقره -2سناريو
سوم است كه در آن  يسناريودوم قطب متضاد  يسناريو   

موثر بوده اما به صورت نسبي عملكرد نهادهاي مربوطه 

اقتصادي مرتبط با  - هاي اجتماعي وضعيت نامناسب مولفه

شكن در  معيشت مردم بومي مانع از عملكرد مناسب موج

هاي  ها و ارگان انسازمبرخي در اين سناريو  شود. منطقه مي

شكن بستر  گذاري در موج بط با انجام هزينه و سرمايهر ذي

شكن به بخش  گري موج الزم جهت واگذاري امور تصدي

 هاي موردنياز زيرساختخصوصي را فراهم نموده و با ايجاد 

هر  كنند. وران را به سمت يك كاربري خاص هدايت مي بهره

توسط سازمان شكن  سناريو مالكيت موج در اينچند 

و  شتهوجهه رسمي نداميان نهادهاي ذيربط گذار  سرمايه

به عنوان مثال در شهرستان قشم،  .چنان محل مناقشه است هم

هايي در دو  سازمان بنادر و دريانوردي با صرف هزينه

دراز و كندالو و ايجاد زيرساخت گردشگري  شيب شكن موج

سوي اين كاربري سوق داده است، هر  عمده ذينفعان را به

تمايل به كاربري چنان  هموران  چند تعداد معدودي از بهره

شكن تا حدودي  چنين در اين دو موج صيادي دارند. هم

ها به بخش خصوصي آغاز گرديده است.  سپاري فعاليت برون

سازمان بنادر و دريانوردي و سازمان منطقه آزاد قشم بر سر 

   مناقشاتي دارند.شكن  وجمالكيت اين دو م

هاي اجرايي  موارد فوق مزايايي همچون اطمينان به برنامه

سازان، ايجاد بستر الزم جهت  تصميمگيران و  تصميم

يك كاربري و حوزه گذاري بخش خصوصي در  سرمايه

نمايد. در نتيجه با واگذاري بخش  مشخص را فراهم مي

تاسيسات بندر، خدماتي و تعمير و نگهداري تجهيزات و 

اي ارتقاء  خانه شيوه مديريتي بندر به سطح بنادر صاحب

نفعان بندر به سمت يك كاربري مشخص  يابد. هدايت ذي مي

نفعان  گاه منجر به كاهش سطح اقبال ذي ،از سوي يك ارگان

هاي  شكن خواهد شد و تعامل ميان ذينفعان و ارگان به موج

     نمايد.  طه را محدود ميومرب

   

   آثار طاليي: -1اريوسن
اول عملكرد كارآمد نهادهاي مربوطه و  در سناريو   

آينده روشن  ،اقتصادي - هاي اجتماعي شدن مولفه متوازن

كيل كرانه را تش شكن بر جوامع پس اثرات احداث موج

ربط،  به علت تعامل مناسب بين نهادهاي ذيدهد.  مي

سازماني  ها مشخص، مسائل درون شكن وضعيت مالكيت موج

ها به صورت قطعي  شكن كاربري موجشده و در نتيجه  حل

 ،ها شكن با تعيين وضعيت مالكيت موج است. شده تعيين

مديريت بندر از ثبات نسبي برخوردار گرديده و با صرف 

امكانات سطح گان دولتي متولي بندر، هايي از سوي ار هزينه

و بستر الزم جهت جذب  زيرساختي ارتقاء يافته

گري  هاي تصدي سپاري فعاليت گذاري خارجي و برون سرمايه

گردد و به دنبال آن الگوي مديريتي بنادر  مهيا مي

در اين حالت، يك  .استسازي  اي قابل پياده خانه صاحب

هيزات است و از (بخش خصوصي) مالك تج سازمان واحد

كند. بنابراين متصديان به بندر تعهد  برداري مي ها بهره آن

هاي مورد  گذاري ند و به احتمال زياد به سرمايهربيشتري دا

مدتشان مبادرت  يامد قراردادهاي طوالنينياز به عنوان پ

بهتر از عهده  هاي خصوصي معموالً شركت و نهايتا ورزند مي

در اين سناريو به شرط نظارت كافي  آيند. نيازهاي بازار برمي

از سوي بخش دولتي، سطح ارائه خدمات به تدريج ارتقاء 

گيري از  نفعان بيشتري متقاضي بهره وران و ذي يافته و بهره

شد. با افزايش پويايي و رونق   شكن خواهند خدمات موج

اقتصادي  -هاي اجتماعي مدت مولفه شكن در طوالني موج

شكن نيز  بومي ساكن در پسكرانه موج موثر بر معيشت مردم

  مطلوبيت نسبي را به دست خواهد آورد. 

  گيري نتيجه-5
 از اي مجموعه شهري ريزان برنامه به سناريو، ريزي برنامه  

 است ممكن شهري مناطق چگونه كه اين كشف براي ها روش

 ريزي برنامه فرضيه .دهد مي ارائه كنند، و تغيير رشد آينده در

 نگاه آينده ممكن روند به ها سازمان كه است اين سناريو

 يدريرنجبرح. سازندمي را ممكن هاي هآيند و كنند مي

 آينده، تحوالت بامعتقد است براي مقابله ) 1396(

 ريزي برنامه براي رويكرد مكمل يك سناريو ريزي برنامه
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 ريزي برنامه كه حالي در .دهد مي ارائه را سنتي استراتژيك

 يك آينده در بيني پيش شامل معمول طور به سنتي استراتژيك

 هاي برنامه نقشه و شده انتخاب زماني افق يك در واحد نقطه

 ريزي برنامه ؛است اي آينده چنين به رسيدگي براي نظر مورد

 در بالقوه احتمال احتمالي، آينده مورد در هايي داستان سناريو،

 مورد هاي نقشه و كند مي ايجاد را مشخص زماني افق يك

 هر. دهد مي شرح بالقوه احتمالي مورد چندين براي را نظر

 خاص طور به و است متفاوت هدفمند طور به سناريو

 نظر مورد بيني پيش بهترين يا متوسط نمونه، بدترين تواند نمي

 را احتماالتي بيني پيش فرايند سناريو همچنين. باشد

هاي مهم و   براي تعيين شاخص .كند نمي ريزي برنامه

 متغيرهاي كليدي از روش تحليل اثرات متقابل بهره گرفته

 با متغيرها ميان روابط شناسايي ،ساختاري تحليل درشد.  

 متقابل اثرات به ماتريس موسوم دوبعدي ماتريسي از استفاده

 متغيرهاي بر سطرها در موجود متغيرهاي. شود مي انجام

 (Asan & Asan, 2007) .گذارند مي تأثير ها ستون در موجود

است،   اجرا شدهمك -ميكافزار  نرمدر اين تحليل كه با كمك 

سيستم مورد بررسي ناپايدار تشخيص داده شد كه در آن 

گذاري  زايي براي جوامع محلي، امنيت سرمايه درآمد و اشتغال

شكن، سطح رضايت ذينفعان، ايمني، امنيت، ميزان  در موج

شكن، مهاجرت، وضعيت وابستگي شهر/ روستا به موج

از نتيجه سيستم و متاثر  شكن زيرساخت و روساخت موج

هاي مصوب، موقعيت و  ها و طرح نامه اجراي موافقت

گذاري، مساحت  هاي جغرافيايي، فرسايش و رسوب ويژگي

 يافتگي حوضچه بندر، توزيع عادالنه امكانات و توسعه

  هستند. 

از گــروه  هــاي مصــوب هــا و طــرحنامــه اجــراي موافقــت   

ــاخص ــاي ن ش ــيش  ه هــا در  ران هــادي، از اثرگــذارترين پ

كرانـه   هـا بـر جوامـع پـس     شـكن  پژوهي آثار احداث مو آينده

نفعـان،   دهـد كارشناسـان و ذي   شود كه نشان مي محسوب مي

دولت و حكومت مركزي را مسـئول اصـلي بـراي تغييـرات     

اين نتيجه در تحقيق  صـديقي و همكـاران نيـز بـه     دانند؛  مي

هـايي كـه از چنـد دهـه      رغم تالش يعني بهدست آمده است. 

جانبـه سـرزمين وجـود داشـته اسـت،       پيش براي توسعه همه

اي  شده براي توسعه منطقـه  چنان راهبردي سازگار و بومي هم

هـاي موجـود در ايـن     هـا و قابليـت   جستن از پتانسيل  و بهره

گـذاري   شود سياسـت  سطح كامل نيست. بنابراين، پيشنهاد مي

اي  هـاي منطقـه   هـا و طـرح   ب با برنامهاي متناس توسعه منطقه

ها بتوانند با اختيارات نسـبي در زمينـه    شكل بگيرد و سازمان

گيري براي مناطق خود ايفاي نقش كنند. در اين راستا  تصميم

هاي اصلي، مشاركت و همكاري عوامل محلي  يكي از عرصه

هاست تا ظرفيت و دانشي كه  هاي آن جستن از ظرفيت و بهره

 .طقه است، در فرآيند توسـعه دخالـت داده شـود   در سطح من
(Sedighi et al, 2019)   

ها و بازديدهاي ميداني حاكي از آن است روند  بررسي   

هاي شهرستان بندرلنگه نزديك به  شكن جاري در اكثر موج

سناريو خاكستري است. وضعيت مالكيت و كاربري قطعي در 

ها تعيين تكليف نشده است و  شكن هيچ يك از اين موج

با پيشه سنتي خود، در زمينه صيادي از اين  مردم بومي مطابق

ملو،  ،هاي گشه، مقام شكن موج گيرند. ها بهره مي شكن موج

سفلين با استقبال كم مردم بومي مواجه شده و  طاحونه و بركه

هاي حميران،  شكن وضعيت زيرساختي مناسبي ندارند. موج

بندر معلم، شناس، ديوان، مغويه و گرزه و كالت با اقبال 

كرانه خود مواجه شده و با تعداد بيشتر  نسبي جوامع پس

شكن به دليل  نفعان مشغول فعاليت هستند. اين هفت موج ذي

ها  هاي صيادي با استقبال تعاوني در زمينه فعاليت پويايي باال

دهند. لذا  هاي غيررسمي انجام مي مواجه شده و حتي فعاليت

ديك به الگوي ها نز شكن موجالگوي مديريتي حاكم بر اين 

  دولتي است.

وضعيت به سناريو طاليي، بهترين راه جهت ساماندهي    

باشد. در اين سناريو عملكرد كارآمد نهادهاي  ها مي موجشكن

اقتصادي  -هاي اجتماعي ربط و وضعيت مطلوب مولفه ذي

شكن بر جوامع پسكرانه را رقم  افق روشن اثرات احداث موج

مناسب  تمرتبط با انجام تعامال يها نهادها و سازمانزند.  مي

ها را روشن ساخته و  شكن موجبا يكديگر وضعيت مالكيت 

نمايند. به دنبال آن با  شكن را تعيين مي موجكاربري قطعي 

سازي  ساماندهي ساختار مديريتي بندر، بستر الزم جهت پياده

گردد. در اين سناريو  اي فراهم مي خانه الگوي بنادر صاحب

بيشتري جذب بندر شده و روند توسعه مناطق نفعان  ذي

 يابد.  شكن تسريع مي پسكرانه موج

ها تعامل  شكن موجگيري ساختار سازماني و اداري در  شكل   

در ادامه  نمايد. نفعان و نهادهاي مربوطه را تسهيل مي ميان ذي

ها و راهكارهاي پيشنهادي در جهت پيشبرد  به ارائه سياست

ها  شكن ريزي ارتقاء عملكرد موج همطلوب فرآيند برنام

  .پرداخته شده است
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  عوامل كليدي  رديف

راهبردهاي ارتقاء اثرات 

 هاي  شكن بر جنبه موج

اقتصادي  -اجتماعي

  معيشت جوامع پسكرانه

  سياست اجرايي

  شكن مديريت موج  1

  اصالحات سازماني

 ها شكن موجتعيين مالك و سازمان متولي هر يك از  �

 شكن  موجتعيين كاربري  �

 انجام اقدامات الزم جهت تعيين حدود اراضي بندر �

انجام مطالعات تكميلي موردي نظير ارزيابي اقتصادي، اجتماعي، مطالعات  �

تعيين حوزه نفوذ و مطالعات مهندسي با توجه به كاربري تعيين شده براي 

 ها در شبكه بنادر كشور و تعريف جايگاه آنشكن  هر موج

هاي نظارتي مورد نياز بر اساس نوع كاربري  استقرار چرخشي يا دائم ارگان �

 شكن موج

  هاي متولي پيگيري و اخذ سند مالكيتي توسط هر يك از سازمان �

  شكن كاربري موج  2

3  
اجراي قوانين و 

  مقررات 

4  
وضعيت زيرساخت و 

  روساخت
  زيرساختيبهبود 

شكن و  ها و اصالحات فني مورد نياز در هر موج شناسايي زيرساخت �

 ها بندي آن اولويت

هاي موردنياز و تعيين محل تامين  انجام مطالعات طراحي موردي زيرساخت �

 ها اعتبار آن

عمليات اليروبي حوضچه جهت دستيابي به عمق مناسب متناسب با  �

 شكن كاربري موج

هاي كليدي بندر نظير اسكله، بارانداز و  زيرساختعمليات اجرايي احداث  �

 راه دسترسي،... 

اقدام به ساخت و نصب تجهيزات ايمني دريانوردي نظير برج كنترل و  �

  تجهيزات ارتباط راديويي، بويه و چراغ دريايي، ...

5  
تعامل ميان نهادهاي 

  وران ذيربط و بهره

اقدامات واگذاري و 

  ها سپاري فعاليت برون

دولتي در بندر به عنوان گام نخست در  ريتييمداقدام به برقراري ساختار  �

 فرآيند واگذاري امور بندر

هاي تعمير  برداري از بندر در ازاي تامين هزينه اقدام به واگذاري امتياز بهره �

و نگهداري روسازه به بخش خصوصي و تعاوني در راستاي تحقق الگوي 

 اي خانه ريت صاحبيمد

هاي آموزشي الزم براي ذينفعان از طريق   رگزاري دورهاقدام به ب �

 هاي محلي تعاوني

هاي تشويقي به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي به ويژه  تهيه بسته �

   هاي محلي تعاوني

  

  سپاسگزاري - 6
  با عنوان  يمقاله مستخرج از پروژه پژوهش نيا   
آن بر  ريو تاث يمردم يها آثار احداث موج شكن ليتحل"

است كه توسط  "بنادر كوچك استان هرمزگان تيفعال
شده و در  فيكشور تعر يانورديسازمان بنادر و در

راه، مسكن و  قاتيمركز تحق يياينقل در و بخش حمل
مقاله  نيا سندگانينو واست  دهيبه انجام رس يشهرساز

ور كمال سپاس و تشكر مذك يها سازمان تياز حما زين
  را دارند.
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ABSTRACT 

The use of futuristic approaches in order to study the effects of the construction of small 

breakwaters on neighboring communities makes it necessary to pay attention to the issue 

of scenario planning. Scenario writing is a very effective and useful way for medium and 

long term planning in uncertain situations. The purpose of this study is to investigate 

possible scenarios in order to improve the impact of breakwaters on the socio-economic 

aspects of the life of neighboring communities on the southern coasts of the country. This 

is an applied purpose study which is considered an analytical method based on its nature. 

The required data were obtained through investigation of scientific literature and field 

observations. A questionnaire was distributed among executive officials to compile the 

scenarios. Collected data was analyzed using MIC-MAC software. According to the 

structural analysis of MIC-MAC software, geographical location and its properties has the 

greatest impacts and the dynamics of the breakwaters is the most likely to be impacted. 

Based on the amount of uncertainty, the factors of "use of breakwaters", "management of 

breakwaters", "interaction between relevant institutions and beneficiaries" and "fair 

distribution of facilities", play an important role in the way that breakwaters affect the 

neighboring communities. The combination of these axes has formed four scenarios called 

golden, silver, bronze and gray consequences. In the first scenario, called the golden 

consequences, the efficient functioning of the relevant institutions and the balance between 

socio-economic components will lead to the development of a brilliant future in 

neighboring breakwaters communities. The best impacts of the construction of breakwaters 

are described in the golden scenario. 
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