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 Background and Objectives: In order to eliminate deprivation in the southern coastal areas of the country, the 

construction of small breakwaters started in 2010. In Qeshm County, which is considered to be the largest island in the 

Persian Gulf, six breakwaters of Shahid Zakeri, Rigoo, Sooza, Masan, Shibderaz and Kandallo have been constructed as 

part of this national project. Considering that one of the main goals of the construction of breakwaters has been to 

eliminate deprivation and improve the social status of coastal residents, in this study, the socio-economic effects of the 

construction of breakwaters in Qeshm Island have been studied. 

Methods: In this study, indicators related to the construction of breakwaters were first extracted in four aspects: 

"socioeconomic", "physical", "environmental" and "institutional". In the next step, using the cross-impact analysis and 

MICMAC software, the indicators influenced by the constructed breakwaters were determined. These indicators 

included "migration", "job creation", "safety and security", "stakeholder satisfaction", "dependency on breakwater" 

and "investment security" which were all related to the socioeconomic aspect. In the final stage, information related to 

the mentioned indicators were collected through site visits, interviews with stakeholders and local residents, as well as 

general population and housing census data and statistical yearbooks of Hormozgan province. Data processing has 

been done using the analysis of covariance and content analysis. 

Findings: According to the results, Shahid Zakeri breakwater has had a positive effect on all indicators. Shibderaz and 

Kandallo breakwaters, despite having a positive effect on all studied indicators, have not played a significant role in 

attracting immigrants to the region. Sooza, Rigoo, and Masan breakwaters have improved safety, security and 

stakeholder satisfaction, but have failed in job creation and migrant's attraction. 

Conclusion: The breakwaters built in Qeshm County can be divided into two categories: passenger- tourism (Shahid 

Zakari, Shib-Draz, and Kendalo) and fishing (Souza, Masan, and Rigo). The construction of the first type of breakwaters 

has increased the safety, security and welfare of passengers, which has led to an increase in the number of passengers, 

income, job creation, immigrants’ attraction and the satisfaction of the beneficiaries. Regarding the fishing 

breakwaters, it can be concluded that they have not had much impact on job creation and immigrants’ attraction, but 

with the increase in security and safety, the maintenance and repair costs of the boats have decreased and fishing and 

related activities are facilitated. All these factors have made the beneficiaries and fishermen more satisfied with the 

construction of breakwaters. 
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های شکناحداث موج 1331سال زدایی مناطق ساحلی جنوب کشور، از محرومیت منظوربه :اهداف پیشینه و 

-می به شمار فارسجیخلجزیره  ترینبزرگکوچک مردمی در سواحل جنوبی کشور آغاز شد. در شهرستان قشم که 

دراز و کندالو در قالب این پروژه ملی احداث شده است. با شکن شهید ذاکری، ریگو، سوزا، مسن، شیبآید، شش موج

نشینان زدایی و ارتقای وضعیت اجتماعی ساحلها، محرومیتشکنیکی از اهداف اصلی احداث موجتوجه به اینکه 

های مردمی در محدوده جزیره قشم شکناجتماعی ناشی از احداث موج-بوده است، در این پژوهش آثار اقتصادی

 مورد بررسی قرار گرفته است. 

، "اجتمواعی -اقتصوادی"هوا در چهوار حووزه شوکناحداث مووجهای مرتبط با ، ابتدا شاخصمطالعهدر این  :هاروش

افوزار متقابل و نرم راتیتأثاستخراج گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش  "نهادی"و  "زیستیمحیط "، "کالبدی"

، "زایویاشوتاال"، "مهواجرت"هوا شوامل ها مشخص شدند. این شاخصشکناز موج تأثیرپذیرهای مک، شاخصمیک

و همگوی مربووب بوه حووزه  "گذاریامنیت سرمایه"و  "شکن، وابستگی به موج"رضایت ذینفعان"، "ایمنی و امنیت"

های مذکور از طریق بازدید میدانی و مصاحبه بوا اقتصادی بودند. در مرحله پایانی اطالعات مرتبط با شاخص-اجتماعی

هوای آمواری اسوتان ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشوور و سوالنامههاذینفعان و افراد محلی و همچنین داده

 هرمزگان بدست آمدند و با استفاده از تحلیل کوواریانس و تحلیل محتوا مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند.

های شکنمثبت داشته است. موج تأثیرها شکن شهید ذاکری در همه شاخصطبق نتایج حاصله موج :هاافتهی

توجهی در جذب مهاجر به های مورد بررسی، نقش قابلمثبت در تمامی شاخص تأثیردراز و کندالو علیرغم شیب

اند لیکن های سوزا، ریگو و مسن باعث بهبود ایمنی، امنیت و رضایت ذینفعان شدهشکناند. موجمنطقه نداشته

 .بسزایی داشته باشند تأثیرزایی و جذب مهاجر اند در اشتاالنتوانسته

گردشگری )شهید  -توان به دو دسته مسافریهای احداث شده در شهرستان قشم را میشکنموج :یریگجهینت

های دسته اول موجب شکندراز و کندالو( و شیالتی )سوزا، مسن و ریگو( تقسیم نمود. احداث موجذاکری، شیب

که این امر، افزایش تعداد مسافران، کسب درآمد بیشتر، پویایی افزایش ایمنی، امنیت و رفاه مسافران شده است 

های شکنزایی، جذب مهاجر و سطح رضایت ذینفعان را بهمراه داشته است. در خصوص موجشکن، اشتاالموج

امنیت و اند لیکن با افزایش زایی و جذب مهاجر نداشتهچندانی در اشتاال تأثیرعنوان نمود که  توانشیالتی می

ها کاهش یافته است و همچنین انجام صیادی و امور مربوطه با سهولت های تعمیر و نگهداری قایقایمنی، هزینه

ها شده شکنگیرد که تمامی این عوامل موجب رضایت بیشتر ذینفعان و صیادان از احداث موجبیشتری انجام می

 است.
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 JOC. (13)(52): 01-10, Fall, 2022   1041، سال مستان، فصل ز29، شماره13شناسی: جلد اقیانوس

 قدمهم

های فراوانی برای کشور ایران، با دارا بودن خطوب ساحلی طوالنی، پتانسیل

های الزم گذاری در ایجاد زیرساختسرمایه رونیازاتوسعه دریا محور دارد. 

توزیع متناسب جمعیت در خطوب و فراهم کردن بسترهای مناسب برای 

های اخیر بیشتر ساحلی حائز اهمیت فراوان است و این مهم در سال

زدایی مناطق محرومیت منظوربهقرار گرفته است. در این راستا،  موردتوجه

های کوچک مردمی شکناحداث موج 1331ساحلی جنوب کشور، از سال 

ها شکنشد. از اهم اهداف احداث این موجدر سواحل جنوبی کشور آغاز 

نشینان و ایجاد امکانات پایه برای حداقل نیازهای بندری ساحل تأمین

زایی و استقرار جمعیت، رفع محرومیت، جلوگیری از مهاجرت، اشتاال

های اقتصادی از جمله صیادی در ، ارتقای سطح فعالیتوکارکسبرونق 

تسهیل و تسریع در امور مربوب به رشد و پیشرفت  سواحل جنوبی کشور،

با توجه به  بوده است. عمانفارس و دریایمناطق ساحلی و جزایر خلیج

اقتصادی در سطح  -اهداف مذکور که عمدتاً مرتبط با شرایط اجتماعی

محلی هستند، ارزیابی آثار ناشی از اجرای این طرح بر جوامع محلی 

 ضروری و حائز اهمیت است.

 با جوامع، بر یاتوسعه یهاطرح یاجتماع -یاقتصاد تأثیرات یابیارز

 یریپذبیآس بودن ینیبشیپ رقابلیغ از یناش یاریبس یهایدگیچیپ

 نوع و زمان بودن نامشخص جوامع، مختلف یهافرهنگ در یاجتماع

 دهیچیپ روابط ستم،یس کی قالب در اثرگذار مختلف یهاشاخص اندرکنش

 [1] .است روبرو دست نیا از یموارد و ریاثرپذ و اثرگذار یهاشاخص نیب

 آثار لیتحل یبرا یمختلف یهاروش موضوع، یدگیچیپ به توجه با

روش نیا یبه کار رفته است. در تمام یدر جوامع محل یاجتماع-یاقتصاد

یم لحاظ یاجتماع تأثیرات سنجش یبرا یمختلف یهاشاخص ها،

، بهداشت و صنعت از کار یروین ، جامعه، مسکن،نفعانیذ زیآنال . شوند

. در شوندیم گرفته نظر در هایبررس اغلب در که هستند ییهاشاخص

 ایطور مثبت که به یو نوع جوامع نفعانیاست ذ الزم، یاجتماع یابیارز

با در نظر  دیها باشوند. داده ییشناسا رند،یگیقرار م تأثیرتحت  یمنف

 یوابستگ جوامع، نیب تعامل و یسازگار ،یمحلگرفتن ساختار جوامع 

جمع دست نیا از یموارد و یفرهنگ طیشرا ،یافتگیتوسعه زانیم ،یشال

 تأثیرهمچنین با توجه به پیچیدگی نحوه  [1] .شوند یبندطبقه و یآور

عوامل مختلف بر مجموعه کلی به عنوان یک سیستم، الزم است روابط 

متقابل بین روندها و رویدادهای مختلف در نظر گرفته شود. در این راستا 

های متقابل برای شناسایی شاخص تأثیراتدر مقاله حاضر، از روش ارزیابی 

های مردمی در شهرستان قشم استفاده شده شکناز احداث موج یرپذیرتأث

 .اندهای مذکور مورد بررسی قرار گرفتهاست و سپس شاخص

 

 روش پژوهش

 پیشینه تحقیق
 ییشناسا منظوربه( SIA-)اتاف 1یفرهنگ و یاجتماع تأثیرات یابیارز

ریزی یا حتی رویدادهای برنامهیی ربنایز یهاپروژه یاجتماع تأثیرات

                                                                                                  
1 Social Impact Assessment 

اجتماعی ناشی از وقوع بالیای طبیعی،  تأثیراتبینی نشده مانند پیش

 [2] رود.فرهنگی به کار می-تاییرات جمعیتی و رویدادهای سیاسی

در ایاالت متحده  11۹1برای اولین بار در دهه اجتماعی،  تأثیراتارزیابی 

عمدتاً و  زیستی مطرح شده استمحیطتحت قانون سیاست ملی  آمریکا

شده است. تلقی می(EIA) زیستیمحیط تأثیراتارزیابی  مدلبخشی از 

ت زیساجتماعی محیط تأثیراتهای جدیدی مانند ارزیابی مدلالبته اخیراً 

(ESIA)تأثیراتکه هر دو ارزیابی اند تر مطرح شدهیکپارچه ی، با رویکرد 

گیرند و در نظر میتراز زمان و همهم صورتبهزیستی را محیطاجتماعی و 

 [3] دانند.نمییکی را زیر مجموعه دیگری 

های عمرانی و زیرساختی، ی پروژهاجتماع تأثیرات یابیارزاولین نمونه 

میالدی  11۹3پروژه احداث خط لوله گاز دره مکنزی در سال به 

آغاز شود و با  یمکنزدلتای از ی، قرار بود شنهادیخط لوله پگردد. برمی

به خطوب لوله شمال  2کیلومتر از طریق دره مکنزی 1221طول حدود 

 تأثیراتبود که در آن،  یانمونه نیاولآلبرتا متصل شود. ارزیابی مذکور، 

محلی مورد توجه قرار گرفت و بر اساس  انیبومبر طرح توسعه  یاجتماع

 [2] اجتماعی آن صادر نشد. تأثیراتنتایج آن، اجازه اجرای پروژه به علت 

تبیین  ، درهای مهم و جدیدتهیه پیوست فرهنگی برای طرح، رانیدر ا

 قرار گرفته است تأکیدکشور مورد پنجم  سالهپنجهای کلی برنامه سیاست

 یاجتماع وستیپ نیبر لزوم تدونیز  ساله ششم توسعهدر برنامه پنجو  [1]

 [1]ت. اسشده تأکید یبوم و یمل ،یاسعهتو کالن یهابرنامه یطراح در

ی هاهای مختلف در سالهای متعددی از ارزیابی اجتماعی طرحنمونه

ها و بنادر کوچک و شکناما ارزیابی احداث موج است دهیرس انجام بهاخیر 

از  یکیدراند. بر جوامع محلی کمتر مورد توجه قرار گرفته هاآن تأثیرات

آثار احداث  یپژوهندهیآ(، 1211) همکاران و یصداقمطالعات اخیر، 

های احداث شکنرا برای موج کرانهبر جوامع پس یمردم یهاشکنموج

در استان هرمزگان مورد بررسی قرار  بندرلنگهشده در سواحل شهرستان 

ارتقاء سطح  منظوربهممکن  یسناریوها یبررساند. در مطالعه مذکور، داده

 یهاکشور بر جنبه یسواحل جنوب یمردم یهاشکنموج یاثرگذار

مورد توجه قرار گرفته  هاآنکرانه جوامع پس یزندگ اقتصادی-یجتماعا

ارزیابی بر اساس تحلیل آثار متقابل و بر مبنای اطالعات حاصل از است. 

بازدیدهای میدانی، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به انجام رسیده است. 

ارزیابی اثرات بر جوامع محلی استخراج و مرتبط با  یهاترین شاخصمهم

 یبر چگونگ ران،شیپ یروهایترین نمهماند و بر آن اساس، بندی شدهطبقه

 [۹] اند.مشخص شده ها در آیندهشکنبروز آثار احداث موج

اثرات  ،1313در سال  همکاران و یصالحدر یک مطالعه موردی دیگر، 

)استان  کنارفریدونبر شهر  کناردونیفراجتماعی احداث و توسعه بندر 

چارچوب نظری این تحقیق مبتنی اند. را مورد بررسی قرار دادهمازندران( 

اجتماعی و  تأثیردر زمینه کاربرد تحلیل  3های فینستربوشبر شاخص

ارزیابی مذکور به روش کیفی و بر مبنای مصاحبه است. زیستی بوده محیط

های اطراف آن و بخش کنارفریدونفردی با جوامع محلی در شهرستان 

                                                                                                  
2 Mackenzie Valley Pipeline 

3 Finsterbusch 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2_%D8%B0%DB%8C%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2_%D8%B0%DB%8C%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C
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انجام گرفته است و نتایج حاکی از آن بوده است که علیرغم نقش اندک 

توسعه این بندر در اقتصاد محلی در زمان انجام تحقیق، انتظار افزایش 

 [3]در آینده وجود داشته است.  تأثیرات

به بررسی اثرات توسعه زیرساختی پیشنهاد  ،( 2111) 1پراوین و یگان

پرداخته است. در این مطالعه پارامترهای مرتبط در  2شده در بندر بیپور

(، بیواکولوژی PCزیست )شیمیایی محیط -های فیزیکیچهار گروه شاخص

 (EO)عملیاتی  -و اقتصادی (SC)فرهنگی  -، اجتماعی(BE)زیست محیط

بندی و اثرات هر دسته با استفاده از ماتریس ارزیابی اثرهای سریع دسته

(RIMA مورد تحلیل قرار گرفته شده است. بر این اساس توسعه )

ای از نظر اقتصادی و اجتماعی بینانهپیشنهادی در بندر بیپور اثرات خوش

-شیمیایی محیط -خواهد داشت لیکن از نظر بیواکولوژی و اثرات فیزیکی

 [1]ای برجای خواهد گذاشت. زیست، اثرات بدبینانه

اشاره شد، مطالعات انجام شده در خصوص  ترشیپکه  گونههمان

اقتصادی احداث بنادر کوچک بسیار محدود است. در -آثار اجتماعی

اقتصادی سایر -مقابل مطالعات بسیاری در خصوص ارزیابی اجتماعی

ای به انجام رسیده است که در این بخش به های توسعهانواع طرح

شود. برای مثال رفیعیان و همکاران اشاره می هاآنتعداد محدودی از 

را  محورسوانح اجتماع تیریدر مد یآورتاب یشاخص ساز(، 1311)

در قالب  را آوریهای مطلوب برای سنجش تابشاخصبررسی کرده و 

 محیطی پیشنهاد -ابعاد چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی

محور هایی نظیر مکانویژگی کردند. در مدل پیشنهادی این تحقیق،

ها و نگری در انتخاب ابعاد و شاخصبودن )جارافیایی(، یکپارچه

ریزی و مدیریت نفعان کلیدی برنامهپذیری مردم به عنوان ذیمشارکت

زمان در نظر گرفته هم صورتصورت بهسوانح طبیعی در جوامع محلی 

 [11]. استشده 

آوری جوامع محلی (، تاب1313زاده و بدری )ای دیگر، رمضاندر نمونه

در برابر بالیای طبیعی را از نظر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی و 

به به کار رفته در مطالعه ایشان،  روشاند. مدیریتی مورد بررسی قرار داده

تدقیق . برای است بوده لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا، کمی

های با استفاده از شاخصاز جوامع محلی  دیدگاه ساکنین منتخبنتایج، 

 تأثیرمورد سنجش قرار گرفته است. میزان  ترکیبی و در قالب پرسشنامه

فرهنگی، زیرساختی، مدیریتی و نهادی در تحقیق -عوامل فردی، اجتماعی

 [11] مذکور ارزیابی شده است.

 تأثیرو  یسدساز یاجتماع-یاقتصاد اثرات(، 1311اکبرزاده و کابلی )

جامعة آماری در اند. ی را مورد بررسی قرار دادهسنت یبرداربهره نظام بر آن

بخش کمّی تحقیق شامل روستاییان سرپرست خانوار باالدست و 

در تحقیق مذکور با  بود. واندرهیددر شهرستان  ازاخیس دست سدپایین

نامه تکمیل شده، تحلیل عاملی در خصوص نگرش پرسش 211استفاده از 

ترین اثرات بر اساس نتایج تحلیل چندمعیاره، مهمساکنین انجام شده و 

 [12] استخراج شده است. طرحو منفی مثبت 
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 ساختار بر یجنوب پارس ژهیو منطقه اثرات "( 1313و همکاران ) یشماع

. در این اندداده قرار لیتحل مورد را "انیشهرستان پارس یاجتماع-یاقتصاد

 و تکنیک ضریب مکانی  3پژوهش با استفاده از مدل طولی و عرضی ایزارد

LQافزارگیری از نرمبهره وSPSS  ،جهینت نیا به یکل یبندجمع کی در 

 یادیز راتییتا گذشته سال 11 یط در انیپارس شهرستان که انددهیرس

 و اشتاال زانیم شیافزا ازجمله یاجتماع-یاقتصاد یهاشاخص ارتقاء در

 انیپارس شهر نقش رییتا و یریپذتمهاجر ،یاجتماع رفاه شیافزا درآمد،

 [13] داشته است. ینعتی صخدمات به یبازرگان و یکشاورز از

های هادی در توسعه کالبدی اثرات اجرای طرح"( 1211)محمدی 

را مورد مطالعه قرار داده است. این  "روستاهای پیرامون شهر مریوان

گردآوری  منظوربهتحلیلی انجام شده و -پژوهش کاربردی با روش توصیفی

نفر از سرپرستان  211اطالعات از توزیع تصادفی پرسشنامه در میان 

تن از کارشناسان توسعه  21خانوار( و  1122اها )از میان خانوار روست

ای در آن استفاده شهری منطقه و همچنین مطالعات کتابخانه-روستایی

-شده است. در این مطالعه با استفاده از شاخص توصیفی میانگین، آزمون

ها با استفاده از روش دلفی و در دهی شاخصهای آمار استنباطی، وزن

های دهد اجرای طرح، نشان می2با تکنیک ویکور هاآنندی بنهایت اولویت

بخشی، توسعه کالبدی روستاهای هادی توانسته است در سطح رضایت

 [12]مورد مطالعه را به همراه داشته باشد. 

 

 روش تحقیق
ها کاربردی و روش تحلیل داده -ایپژوهش حاضر از نظر هدف توسعه

 تأثیراتتحلیلی است. در این پژوهش، سعی شده است  -توصیفی

های شهرستان قشم، بر شکناجتماعی در نتیجه احداث موج -اقتصادی

در دوره قبل از احداث و بعد از احداث  تأثیرپذیرهای اساس بررسی شاخص

شکن با استفاده از از موج تأثیرپذیرهای ها بررسی شود. شاخصشکنموج

مک استخراج شدند. افزار میکتحلیل اثرات متقابل و با استفاده از نرم

های کمی، مرجع اطالعات داده نیترمهمهای مذکور، جهت تحلیل شاخص

های های مربوب به سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و سالنامهداده

شود. از آمار ایران تهیه میآماری استان هرمزگان است که توسط مرکز 

های انجام دیگر منابع مهم اطالعاتی، استفاده از نتایج مشاهدات و مصاحبه

شده با ذینفعان، اعضای دهیارها و شوراها و بزرگان و همچنین مردم 

محلی، است که طی بازدیدهای میدانی، گردآوری شده است. برای انجام 

است. همچنین از آنجا که در این مصاحبه، از پرسشنامه باز استفاده شده 

 صورتبهها پژوهش از دو نوع داده کمی و کیفی استفاده شده، تحلیل داده

های ترکیبی موازی است. این روش تحلیل دربردارنده دو تحلیل داده

های های کمی با استفاده از آمارهفرآیند تحلیلی مستقل است. داده

کیفی های کیفی با استفاده از روشهای توصیفی و استنباطی و داده

های بدست آمده از هر دو شیوه در شوند. در نهایت تحلیلتحلیل می

 [11] گیری و تفسیر با هم ترکیب خواهند شد.مرحله استنباب یا نتیجه
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استفاده های کمی توسط آزمون کوواریانس، با در این پژوهش تحلیل داده

های کیفی نیز با استفاده از روش تحلیل و تحلیل داده 1افزار استتااز نرم

 شود: پاسخ داده می سؤالمحتوا انجام شده است. در پایان به این 

-های اقتصادیاند در حوزهتوانستههای احداث شده شکنآیا موج"

و محدوده اثرات مستقیم خود  کرانهپسبر  یریتأثاجتماعی و کالبدی، 

 "داشته باشند یا خیر؟

 هاتعیین معیارها و شاخص
هایی که مبتنی بر ها و ارزیابیهای متداول در تعیین شاخصدر اغلب روش

هایی همچون مصاحبه، فنون دلفی، جلسات طوفان فکری و اعالم روش

قرار  یک مورد بررسیبهنظر نخبگان هستند، رویدادها و روندها را یک

 منظوربهگیرند. بر یکدیگر را در نظر نمی هاآناحتمالی  تأثیراتدهند و می

رفع این کاستی و ارتقای صحت و دقت ارزیابی، در این مطالعه از روش 

 روش2هلمر و گوردون بار نینخستگرفته شده است. متقابل بهره تأثیرات

 یبرا یروش متقابل، تأثیرات. کردند ابداع 1111 سال در را متقابل تأثیر

است. در  ینیبشیپ مورد مجموعه کی در موضوع کی وقوع احتمال لیتحل

ی شرطی و عدم رخدادهای رخدادها ه،یاول طیشرا یروش با بررس نیا

 نی. احتماالت اشوندمی فیتعر دادهایمتقابل رو تأثیراتبراساس شرطی 

 انیمتقابل م تأثیربالقوه  تیقابل مورد در ییهاقضاوت با تواندیموضوع م

 رخدادها از یبرخ گر،ید انیب به. شود میتنظ ینیبشیپ مورد یهاموضوع

 از یاریبس یحت. کندیم شتریب ای کمتر را گرید رخداد وقوع احتمال

 را یاالعادهفوق یهاشرفتیپ و رخدادها متفاوت، و ربطیب ظاهر به اتفاقات

 که هستند ییرخدادها معلول میمستق صورتبه هاآن رایز. شوندیم سبب

 ریغ اثر انگریب امر نیا و بوده عیوقا از یگرید گروه یریگشکل عامل خود

 کی قالب در روابط نیا دامنه. است گریکدی بر هادهیپد و رخدادها میمستق

 روند بر ستمیس یاجزا و بوده گسترش حال در دائماً  ستم،یس چند ای

 دهینام متقابل تأثیر رخدادها انیم یروابط نیچن. هستند رگذاریتأث گریکدی

 . شودیم

 با مرتبط یهاشاخص نییتع متقابل، تأثیرات لیتحل در گام نیخستن

 مطالعه اهداف شبردیپ و تیموفق در تواندیمکه  است مطالعه مورد موضوع

 با یارتباط که یعوامل از گروه آن که است یهیبد. باشد دیمف اریبس

 چرا شوند، خارج مطالعه دور از یکل طوربه دیبا ندارند، رخدادها مجموعه

 لیتحل جهتیب یدگیچیپ به منجر ربطیب یرخدادها یریگنظر در که

 بودن مستقل به توجه ها،شاخص نییتع در تیاهم حائز نکتهخواهد شد. 

برای  .گردد احصاء مطلوب شکل به لیتحل از حاصل جینتا تا هاستآن

در این مطالعه، متقابل  تأثیرات یابیارزو تهیة ماتریس  هاشاخص نییتع

حوزه بر اساس متناسب با هر  یهااز شاخص یو تعداد حوزه ابتدا چهار

با تطبیق ی شناسایی شده و سپس مطالعات یشینهو پ ینظر مبانی

یدانی، مصاحبه و م های مذکور با اطالعات حاصل از بازدیدهایشاخص

ها و همچنین استفاده از تجارب و نظر ها و پرسشنامهلیستتکمیل چک
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-اجتماعی هاییژگیو" حوزه چهار یبرا ییشاخص نها 31خبرگان، 

ها شکنموج "زیستیمحیط" ،"کالبدی-فیزیکی" ،"نهادی"، "یاقتصاد

 شده است. یمعرف 1شکل مطابق 
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هریک از عوامل بر سایر عوامل، بر اساس  تأثیردر گام بعد، میزان 

گیری ای، بازدیدهای میدانی، مصاحبه با ذینفعان و بهرهمطالعات کتابخانه

ای از تجارب کارشناسان استخراج شده است. برای این منظور پرسشنامه

اند، بازدید کرده بندرهانظران و افرادی که از تهیه شده و در اختیار صاحب

ها تعیین شده است. پس از آن، از قرار گرفته و امتیاز هرکدام از شاخص

ها استفاده شده متقابل شاخص تأثیراتمک جهت بررسی افزار میکنرم

 تأثیرگذاری زانیم به توجه با ،روش نیا در یابیارز مورد یهاشاخصاست. 

-یم قرار 2شکل نشان داده شده در  هیاز  چهار ناح یکیدر  یریرپذیتأث و

 و ستمیس در هاآن تیوضع انگریب نمودار در هاشاخص تیموقع. رندیگ

 .است ندهیآ در ستمیس تحوالت و ییایپو در هاآن نقش

 

 
 هاشاخص متقابل اثرات نمودار -9شکل 
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-همدووجهی است که  یهاشاخص معرف اول هیناح یکل صورتبه

-یم عمل رگذاریتأث شتریب نسبت کی با و تأثیرپذیر صورتبه زمان

و  رندیگینمودار قرار م شرقیدر قسمت شمال رهایمتا نیا. ندینما

بر  یرییهر عمل و تا رایاست؛ ز ختهیآم یداریبا عدم پا هاآن عتیطب

خواهد  یرا در پ ستمیس هایریمتا ریبر سا رتایی و واکنش ،هاآن یرو

 تیظرفخط قطری قراردارند،  حولمتایرهای دووجهی که داشت. 

داشته و را  ستمیس یدیکل گرانیشدن به باز لیجهت تبد ییباال اریبس

 دارشان،یناپا تیماه لیچرا که به دلشوند متایرهای ریسک تلقی می

در مقابل، متایرهایی را دارند.  ستمیبه نقطه انفصال س لیتبد لیپتانس

از  شیبگیرند، مینمودار قرار  شرقیشمال هیناح یخط قطر ریزکه 

 یقبولقابل تیبا قطع جهیدر نت و بوده تأثیرپذیرباشند،  تأثیرگذارآنکه 

 نیا مدیریت. با شوندمی ییشناسا ستمیتکامل س جنتای عنوان به

در جهت مورد نظر  ستمیس کاملو ت راتییبه تا توانیم رها،یمتا

 نییتع شیاز پ جیاز آن که نتا شیب رهایمتا نیا ن،ی. بنابراافتیدست 

 .   هستند ستمیاهداف ممکن در س انگریبگذارند، نما شیرا به نما ایشده

 تأثیرگذارهای مربوب به شاخصغربی ناحیه دوم نمودار در بخش شمال

 عموماً ،هاآن انیمپذیرند. در است که کمتر از سیستم اثر می

-یم تأثیر ستمیس بر شدت به که شودیم مالحظه یطیمح یرهایمتا

چراکه  ستند؛یقابل کنترل ن ستمیسعمدتاً توسط  رهایمتا نی. ادنگذار

 ایاز ثبات  یبه عنوان عوامل شتریقرار داشته و ب ستمیخارج از س

 .ندینمایعمل م ینرسیا

است مستقل  یرهایمتاناحیه سوم، در جنوب غربی نمودار، شامل 

 تأثیر زنی هاآنو بر  رفتهینپذ تأثیر ستمیس یرهایمتا ریاز ساکه 

 رایدارند؛ ز ستمیبا س یکم اریارتباب بس این دسته از متایرها،د. نندار

 گرید ریمتا شرفتیشده و نه تکامل و پ یاصل ریمتا کینه باعث توقف 

از بین متایرهای مستقل، مواردی  د شد.نرا موجب خواه ستمیدر س

و  ییایبا پوگیرند، ارتباطی مختصات نمودار قرار می مبدأکه نزدیک به 

توانند از سیستم حذف شوند. این ینداشته و م ستمیس یکنون راتییتا

شوند. اما ه از متایرها با عنوان متایرهای گسسته شناخته میدست

متایرهای مستقلی که در باالی قطر قرار دارند، متایرهای اهرمی 

شوند که علیرغم مستقل بودن، تا حدی بر سیستم ثانویه نامیده می

جهت سنجش عملکرد  یاریبه عنوان مع توانندو می رگذارندیتأث

 .رندیقرار گ یابیمورد ارز ستمیس

 رندهیدربرگبخش چهارم نمودار در ناحیه جنوب شرقی نیز، 

است. این دسته  ستمیس از یریرپذیتأث زانیم نیترشیب با یهاشاخص

 اریبس یدووجه و تأثیرگذار یرهایمتا تکامل به نسبتها از شاخص

 .شوندمی محسوب ستمیس یخروجهستند و در واقع،  حساس

 یاثرگذاری با میتنظ یرهایمتاناحیه مرکزی نمودار نیز مشتمل بر 

 صورتبهرا دارند تا  تیقابلاست که این  ستمیس بر ینسب یریاثرپذ و

 .ندیعمل نما هیثانو سکیر یرهایمتا ای فیاهداف ضع ه،یاهرم ثانو

شکن با توجه به هدف این پژوهش که بررسی اثرات احداث موج

از  متأثرهای دهنده شاخصچهارم که نشان ناحیههای است، شاخص

اند. اغلب شکن هستند، مبنای بررسی انتخاب شدهاحداث موج

نشان داده  3شناسایی شده در این ناحیه که در شکل  هایشاخص

  شده است، در حوزه اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.

 

 
 هاشکناز احداث موج تأثیرپذیرهای شاخص -3شکل 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

ای از چهار جزیره قشم، شهرستان قشم به مرکزیت شهر قشم، مجموعه

هنگام، هرمز و الرک بوده که در جنوب شهرستان بندرعباس واقع شده 

شهرستان استان هرمزگان  نیتربزرگاست و از نظر وسعت سرزمین 

شمار به فارسخلیججزیره  ترینبزرگباشد. همچنین جزیره قشم می

 221آید. طول خط ساحلی این شهرستان )مجموع چهارجزیره( می

، از سه بخش مرکزی، لومترمربعیک 1111کیلومتر بوده و با مساحت 

شکن شهرستان دارای شش موج شهاب و هرمز تشکیل شده است. این

  مردمی است. 

 شکن کندالوموج 

شکن کندالو در روستای کندالو از توابع دهستان سوزا در موج

 طول شرقی و 11° 12 'بخش شهاب شهرستان قشم، در محدوده 

ترین نقطه این جزیره به جزیره عرض شمالی در نزدیک °21 21'

شکن جدید کندالو، یک هنگام واقع شده است. پیش از احداث موج

متر  31متر و بازوی فرعی حدود  31شکن به طول بازوی اصلی موج

متر در منطقه وجود داشت  ۹ای به طول و یک پست اسکله بتنی پله

توجه به نیاز گردد. با که تاریخ احداث آن به اوایل دهه هفتاد باز می

شکن قدیمی و کوچک و ناآرام بودن حوضچه موجود، به ترمیم موج

های گردشگری و شیالتی گیری هرچه بیشتر از پتانسیلبرای بهره

شکن جدید در دستور کار قرار گرفت و در این منطقه، احداث موج
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کندالو،  شکنموجکاربری ترین احداث شد. اصلی 1313سال 

ها است. در حال یره هنگام و خلیج دلفینگردشگری در مسیر جز

جایی جابه ٔ  نهیدرزمفروند قایق در بندر  211حاضر، حدود 

کننده به این گردشگران فعال هستند و تعداد گردشگران مراجعه

هزار نفر عنوان شده است. در کنار  121حدود  1311بندر در سال 

مقطعی به ویژه  صورتبههای شیالتی نیز در بندر گردشگری، فعالیت

تابستان رواج دارد اما طبق اظهارات مسئول بندر، تخلیه و  در فصل

گیرد و از بندر های شناور بندر صورت نمیبارگیری صید در اسکله

 شود. فقط به عنوان پارکینگ استفاده می

 شکن شیب درازموج 

در نزدیکی روستایی به  1312دراز در سال شکن مردمی شیبموج

همین نام از توابع دهستان سوزا در بخش شهاب شهرستان قشم، در 

عرض شمالی در مقابل جزیره  21° 21' طول شرقی و 11° 11 'محدوده 

دراز، گردشگری شیب شکنموجکاربری ترین هنگام احداث شده است. اصلی

 31باشد. در حال حاضر حدود ها میم و خلیج دلفیندر مسیر جزیره هنگا

جایی گردشگران فعال هستند )در ایام جابه ٔ  نهیدرزمفروند قایق در بندر 

کننده به رسد( و تعداد گردشگران مراجعهفروند می 111نوروز این تعداد به 

هزار نفر عنوان شده  111حدود  131۹این بندر در سه ماهه نخست سال 

 است.  

 شکن مسنموج 

شکن مردمی مسن در نزدیکی روستایی به همین نام از توابع موج

 11° 11'وزا در بخش شهاب شهرستان قشم، در محدوده دهستان س

عرض شمالی واقع شده است. در گذشته در  21° 22'طول شرقی و 

توسط سپاه  13۹3شکنی وجود داشت که در سال منطقه مسن موج

درصد عملیات اجرایی آن تکمیل شده  ۹1پاسداران احداث و حدود 

های چندمنظوره شکنموجو در قالب طرح احداث  1312بود. در سال 

متر به آن افزوده  113و  11۹مردمی، دو بازوی اصلی و فرعی به طول 

شکن مسن در حال حاضر، صیادی است. ترین کاربری موجشد. اصلی

قایق صیادی و تعدادی لنج صیادی در بندر  111در حال حاضر حدود 

 مسن فعالیت دارند. 

 شکن ریگوموج 

دیکی روستایی به همین نام از توابع شکن مردمی ریگو در نزموج

طول  11° 1۹ 'دهستان سوزا در بخش شهاب شهرستان قشم، در محدوده 

شکن ریگو در سال عرض شمالی واقع شده است. موج 21° 21'شرقی و 

-احداث شده است و دارای دو بازوی اصلی و فرعی به ترتیب با طول 1311

 باشد. متر می 321و  311های 

هکتار بوده و مردم محلی در آن  13شکن در حدود موجوسعت حوضچه 

اند که تعدادی پهلوگیر با استفاده از مصالح سنگی و بنایی ساخته

متر است. اخیراً نیز  1متر و عرض  31یک رمپ به طول  هاآنترین شاخص

متر توسط  1متر و عمق  3متر، عرض  21یک پست اسکله شناور به طول 

ترین کاربری اداره کل شیالت استان در این بندر احداث شده است. اصلی

 111شکن ریگو در حال حاضر، صیادی است و در حال حاضر حدود موج

 لنج صیادی در بندر ریگو فعالیت دارند.  فروند 11فروند قایق و 

 شکن شهید ذاکریموج 

طول  11° 11 'شکن شهید ذاکری واقع در شهر قشم در محدوده موج

بندر مسافری این جزیره  ترینبزرگعرض شمالی  21° 13'شرقی و 

 -شود و روزانه پذیرای مسافران متعددی در مسیرهای قشممحسوب می

شکن ذاکری دارای یک الرک است. موج -هرمز و قشم -بندرعباس و قشم

ساخته شده  1311باشد که طی دو مرحله تا سال متر می 131بازو به طول 

 ندر فعالیت دارد.فروند شناور مسافری در این ب 21است. در حال حاضر 

 شکن سوزاموج 

شکن مردمی سوزا در مجاورت شهر سوزا در  بخش شهاب موج

عرض  21° 2۹'طول شرقی و  11° 12 'شهرستان قشم، در محدوده 

احداث شده است.  1311شکن سوزا در سال شمالی واقع شده است. موج

حال شکن سوزا در حال حاضر، صیادی است و در ترین کاربری موجاصلی

فروند لنج صیادی در آن فعالیت  12فروند قایق و  111حاضر حدود 

عملیات  های الزم و عدم تکمیلدارند. البته با توجه به نبود زیرساخت

شکن سوزا فقط به عنوان شکن، صیادان از حوضچه موجاجرایی این موج

پارکینگ استفاده کرده و بیشتر عملیات تخلیه صید در بندرگاه قدیمی و 

 گیرد. احل شهر صورت میس

ها در قسمت شکناز احداث موج تأثیرپذیرهای پس از تعیین شاخص

شکن پرداخته حدودی هر موج تأثیراتقبل، در مرحله بعد به تعیین حوزه 

های این شهرستان، شده است. با توجه به فواصل نزدیک روستاها و آبادی

برداری جوامع محلی ساکن در استفاده و بهرهشکن مورد ممکن است هر موج

چندین شهر یا روستا قرار گیرد که در این پژوهش با عنوان محدوده 

شکن نامیده شده است. با توجه به بازدیدهای میدانی صورت از موج تأثیرپذیر

توان محدوده های مذکور، میشکنموج تأثیرگذاریگرفته و بررسی میزان 

 دانست. 2شکل را منطبق بر  تأثیرپذیر

دراز در فاصله بسیار نزدیکی از های کندالو و شیبشکناز آنجا که موج

هم قرار دارند و همچنین دارای کاربری مشابهی نیز هستند، لذا محدوده 

بصورت مشترک در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه  هاآن تأثیرپذیر

های ریگو، مسن و سوزا نیز به شکنبه دالیل مذکور، در خصوص موج

شکن و ، سال ساخت هر موج1 جدولهمین ترتیب عمل شده است. در 

هر یک،  تأثیرپذیرهای موجود در محدوده همچنین شهرها و آبادی

 مشخص شده است.



 .Seyedeh Masoomeh Sadaghi et al همکاران و سیده معصومه صداقی

 

  
 شهرستان قشم یهاشکنموجمحدوده اثرات مستقیم  -0 شکل

 

های شکنموج تأثیرپذیردر محدوده  موجودهای : شهر/آبادی1جدول 

 شهرستان قشم

 شکنموج ردیف
سال 

 ساخت

شهرهای موجود 

در محدوده اثرات 

-مستقیم هر موج

 شکن

روستاهای موجود در 

محدوده اثرات 

-مستقیم هر موج

 شکن

 1313 کندالو 1

- 

 درازشیب

 دیرستان

 بندچاپی

 1312 درازشیب 2
 نقاشه

 دهخدا

 1312 مسن 3

 بندر سوزا

 مسن

 1311 ریگو 2

 خلفبرکه

 ریگو

 گلنخل

 رمچا

 زیرانگ 1311 سوزا 1

1 
شهید 

 ذاکری
 قشم 1311

 طوال

 دفاری

 تلمبو

 حمیری

 

-است که جمعیت روستاهای بندچاپی و تلمبو، در سرشماریالزم به ذکر 

نفر( نشان داده  3دار )کمتر از ستاره صورتبههای عمومی نفوس و مسکن 

اند. همچنین در شده است، لذا در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته

احداث شده است، به دلیل عدم  1311شکن سوزا که در سال خصوص موج

تاکنون، تنها از اطالعات  1311های آمارهای رسمی طی سالوجود 

 گردآوری شده در بازدیدهای میدانی استفاده شده است. 

 

 ((ANCOVA آنالیز کواریانس

 تأثیراتدر محدوده  تأثیرپذیرهای های کمی مرتبط با شاخصدر تحلیل داده

استفاده شده است. آنالیز کواریانس،  انسیکووارشکن، از آنالیز مستقیم هر موج

( است با این ANOVAمباحث آماری و مشابه آنالیز واریانس ) نیترمهمیکی از 

عالوه بر متایر وابسته و متایر مستقل،  انسیکووارتفاوت که در آنالیز 

-دارند و می گذارد نیز وجودمی تأثیرمتایرهای اضافی که بر نتیجه آزمایش 

، در تحلیل کواریانس عالوه بر ترقیدقرا به مدل اضافه نمود. به بیان  هاآنتوان 

متایر مستقل، متایرهایی که با متایر وابسته همبستگی دارند، قبل از مقایسه 

توان تاییرات باقیمانده در شود و لذا میحذف می هاآنها کنترل یا اثر میانگین

متایر مستقل است را بدون اثرات متایرهای  تأثیرمتایر وابسته که ناشی از 

تاییر با مزاحم تحلیل و بررسی نمود. این متایرها را همپراش، کمکی یا هم

 متایر وابسته گویند. 
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 های استفاده از تحلیل کواریانس عبارتند از:فرضپیش

 متایر وابسته باید نرمال باشد،توزیع احتمال  -

 ها باید همگن باشند،گروه واریانس -

 تاییر نباید با هم همبسته باشند،متایرهای هم -

 نمونه باید تصادفی باشد، -

 ها باید مشابه باشند،شیب رگرسیون در گروه -

 تاییر با متایر وابسته باید دارای رابطه خطی باشد. متایر هم -

های از نوع آنالیز کواریانس، تحلیل طرحیکی از کاربردهای متداول 

آزمون است. در واقع چنانچه قبل از انجام آزمایش، شرایط آزمون/پسپیش

های متفاوتی باشند در این های( مختلف آزمایش دارای میانگین)گروه

آزمون به صورت با استفاده از آنالیز واریانس و استفاده از مقادیر پیش

ها اقدام کرد. در این توان برای اصالح این تفاوتمیتاییر، عنوان متایر هم

آزمون تاییرات در متایرهای آزمون/پسمطالعه با انتخاب تحلیل پیش

اجتماعی )جمعیت و اشتاال( مورد بررسی قرار گرفته -کمی اقتصادی

و  تأثیرپذیرصورت که مقادیر شاخص مورد بررسی در دو گروه است. بدین

شکن، های قبل و پس از احداث موجشکن، در سالاز احداث موج ریتأثیب

شکن به استخراج شده و سپس مقادیر مستخرج مذکور، بعد از احداث موج

شکن به عنوان متایر عنوان متایر وابسته و مقادیر قبل از احداث موج

  [11] و آزمون کواریانس انجام شده است. مستقل در نظر گرفته شده

-ها و اطالعات مورد نیاز به دو طریق جمعدر این پژوهش آمار، داده

ای و اخذ اطالعات از اند. روش اول از طریق مطالعات کتابخانهآوری شده

بوده است و روش دوم از  1311و  1311های های آماری سالسالنامه

 طریق انجام مصاحبه با مردم عادی و ذینفعان انجام شده است. 

 های ذیل استفاده شده است:ها از روشگردآوری داده منظوربه

 تکمیل پرسشنامه نیمه ساختاریافته  -

 های عمیق حضوری و تلفنیانجام مصاحبه -

های های آماری سالای )سالنامهاستفاده از مطالعات کتابخانه -

 مختلف و همچنین آمار اخذ شده از سازمان آمار(

گیری موارد عادی که الزم به ذکر است در این پژوهش از روش نمونه

های کیفی است استفاده شده گیری در پژوهشهای نمونهیکی از روش

 است.

 

 نتایج و بحث

 مهاجرت -1
ها، اطالعات آماری برای دو دوره شکناحداث موج تأثیربرای بررسی 

 1311-1311شکن و مربوب به قبل از احداث موج 1311-1331ساله پنج

اند. نرخ آمار شکن مورد بررسی قرار گرفتهمربوب به پس از احداث موج

-1311های مهاجرت به شهرستان قشم در دوره پس از احداث )سال

 23( افزایش 1311-1331های ( نسبت به دوره قبل از احداث )سال1311

نفر رسیده است. لیکن این  1131به  3121درصدی داشته و از تعداد 

شود و افزایش افزایش بیشتر به افزایش مهاجرت به شهرها مربوب می

 (. 1جدول ) درصد است 3مهاجرت به مناطق روستایی تنها 

 1322-1332های مهاجرت به شهرستان قشم طی سال -1جدول 

 شهرستان قشم
های مهاجرت طی سال

 )نفر( 1332-1324

های مهاجرت طی سال

 )نفر( 1324-1322

درصد 

 تغییرات

 2331 1131 3121 کل

 3132 ۹112 1212 شهری

 331 2۹۹1 2113 روستایی

: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکنمأخذ  

 

در این مطالعه فرضیه مورد آزمون مربوب به بررسی مهاجرت به 

است اما آمار مهاجرت در سطح آبادی وجود ندارد لذا  تأثیرپذیرمحدوده 

گیرد. به عبارت دیگر، در صورت تاییرات جمعیتی مورد بررسی قرار می

تاییر معناداری در  تأثیرفرضیه مذکور، جمعیت محدوده تحت  تأیید

مقایسه با دیگر مراکز جمعیتی خواهد داشت، لذا از متایر جمعیت برای 

 تحلیل و بررسی مهاجرت استفاده شده است.

 جمعیت -9

جمعیت، ابتدا مراکز جمعیتی به ها بر تاییر شکناحداث موج تأثیربرای بررسی 

نشان داده شده است. گروه اول مراکزی  2 جدولاند که در دو گروه تفکیک شده

ها قرار دارند و گروه دوم مراکزی هستند که شکناحداث موج تأثیرکه تحت 

ها قرار ندارند که در این پژوهش جمعیت بخش دوالب شکنموج تأثیرتحت 

در نظر گرفته شده است. مقادیر  تأثیربیشهرستان قشم به عنوان جمعیت 

تاییر و شکن( به عنوان متایر هم)پیش از احداث موج 1311جمعیت در سال 

د. انشکن(، به عنوان متایر وابسته تعریف شده)پس از احداث موج 1311در سال 

 صورتبهشکن از هر موج متأثرسپس مدل آنالیز کواریانس برای مراکز جمعیتی 

مورد آزمون قرار گرفتند. قبل از انجام تحلیل  هاآنجداگانه برازش و پارامترهای 

پیروی کنند بررسی شده و در  هاآنها باید از هایی که دادهکواریانس، مفروضه

 شده است. ارائه، راهکار مناسب هاآنصورت نقض هر یک از 
 

 یهاشکنموج احداث از تأثیربی و متأثر مراکز تیجمع -9 جدول

 1322 و 1324 یهادر سال قشم شهرستان

 شکناز احداث موج تأثیربیگروه  شکناز احداث موج متأثرگروه 

 تیجمع مرکز نام
 تیجمع

 1311 سال
 )نفر(

 تیجمع
 1311سال 

 )نفر(

 مرکز نام
 تیجمع

 جمعیت
 )نفر( 1311سال 

 جمعیت
 )نفر( 1311سال 

 1113 1111 چاهوشرقی 11۹ 211 درازشیب

 111 111 چاهوغربی 1۹12 1111 دیرستان

 112 121 عایشه اباد 123 11 نقاشه

 1۹12 1111 سرریگ 111 1۹1 دهخدا

 1213 1231 دوالب 2112 2112 مسن

 211 1۹3 تم گس 211 221 ریگو

 131 113 درکوه 323 322 برکه خلف

 33۹ 332 کانی 211 2۹2 نخل گل

 313 322 کنارسیاه 3131 31۹1 رمچا

 121 11۹ دوستکو 1321 1131 زیرانگ

 3۹2 ۹12 گوری 211۹3 23112 قشم

 3۹1 323 مرادی 13۹2 2113 طوال

 2223 1131 باسعیدو 122 233 دفاری

    13 21 حمیری
 : مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکنمأخذ
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(، از آماره 1311برای آزمون نرمال بودن متایر وابسته )جمعیت در سال 

استفاده و بر اساس آن، فرضیه نرمال بودن متایر  1فرانسیا-آزمون شاپیرو

ها رد شد. لذا آزمون مذکور روی لگاریتم متایر وابسته وابسته در همه مدل

انجام شد و نتیجه آزمون نشان داد که لگاریتم متایر وابسته از توزیع نرمال 

عیت قرار جم لیوتحلهیتجزکند و به عنوان متایر وابسته مالک پیروی می

گرفت. در گام بعدی همسانی واریانس لگاریتم جمعیت در دو گروه از مراکز 

جمعیت در هر مدل مورد آزمون قرار گرفت و برای این منظور از آزمون 

برابری واریانس دو گروه داده استفاده شد که فرضیه برابری واریانس مورد 

قرار گرفت. برای آزمون وجود رابطه خطی بین متایر وابسته )لگاریتم  تأیید

( 1311تاییر )لگاریتم جمعیت در سال ( و متایر هم1311جمعیت در سال 

تاییر در هرگروه یک در هریک از دو گروه، ابتدا برای متایرهای وابسته و هم

مدل رگرسیون خطی برازش شد و با توجه به اینکه شیب خط )ضریب 

دار بود، فرضیه رابطه خطی تاییر( در هر دو مدل رگرسیون معنیمتایر هم

قرار گرفت. آخرین  تأییدتاییر و وابسته در هر دو گروه مورد بین متایر هم

-آزمون مربوب به آزمون فرضیه برابری شیب خط رگرسیون بین متایر هم

ور یک مدل تاییر و متایر وابسته در هر دو گروه است. برای این منظ

و متایرهای  1311رگرسیون با متایر وابسته لگاریتم جمعیت در سال 

، متایر کیفی گروه و 1311مستقل شامل لگاریتم جمعیت در سال 

دو متایر اخیر که اثر تعاملی هر دو متایر را روی متایر وابسته  ضربحاصل

بوب به اثر معنی شدن ضریب مردهد انجام شد و با توجه به بینشان می

توان نتیجه گرفت که شیب خط در دو گروه تعاملی دو متایر مستقل، می

، این مدل انسیکووارهای مدل آنالیز یکسان است. پس از کنترل مفروضه

بودن  متأثربه عنوان متایر وابسته،  1311های روی لگاریتم جمعیت در سال

متایر مستقل و لگاریتم جمعیت در شکن به عنوان یا نبودن از احداث موج

  3جدول تاییر اجرا شد که نتایج آن در به عنوان متایر هم 1311سال 

  منعکس شده است.

 انسیکووارنتیجه اجرای مدل آنالیز  -3جدول 

 

                                                                                                  
1 Shapiro-Francia 

 شکنبرای متایر مستقل در موج F، مقدار آماره 3جدول بر اساس 

و مقدار احتمال متناظر با این مقدار آماره  1۹/11شهید ذاکری برابر 

دار است، متایر مستقل معنی 11/1بوده و چون این مقدار کمتر از  111/1

-از موج متأثرداری بین جمعیت مراکز جمعیتی و لذا تفاوت معنی است

شکن نیستند، وجود از موج متأثرشهید ذاکری و مراکز جمعیتی که  شکن

شکن شهید ذاکری توان استنباب کرد که احداث موجدارد. بنابراین می

داشته است. داری بر جمعیت و در نتیجه بر مهاجرت مثبت و معنی تأثیر

برای متایر مستقل در حالتی که  Fشود که آماره همچنین مالحظه می

مسن، مورد مطالعه هستند، دارای -دراز و ریگوشیب-های کندالوشکنموج

توان استنباب کرد معنی بوده و لذا میمقادیری است که متایر مستقل بی

 تأثیرت ها بر سطح جمعیت و در نتیجه مهاجرشکنکه احداث این موج

 اند. داری نداشتهمعنی

 زایی برای جوامع محلیاشتغال -3
، همانند متأثرها بر اشتاال جوامع شکناحداث موج تأثیربرای بررسی 

شود. بدین منظور تعداد بررسی جمعیت از آنالیز کوواریانس استفاده می

شکن از موج تأثیربیشکن و مراکز از موج متأثرشاغلین در دو گروه مراکز 

 نشان داده شده است.  2جدول در  1311و  1311های در سال

 
های شکناز احداث موج تأثیربیو  متأثرتعداد شاغلین مراکز  -0جدول 

 1322و  1324های شهرستان قشم در سال

 )نفر( نیشاغل تعداد

 شکنموج احداث از متأثر گروه

 )نفر( نیشاغل تعداد

 شکنموج احداث از تأثیربی گروه

 1322 1324 تیجمع مرکز نام 1322 1324 تیجمع مرکز نام

 211 212 چاهوشرقی 121 111 درازشیب

 121 1۹1 چاهوغربی 132 311 دیرستان

 31 31 عایشه اباد 31 22 نقاشه

 112 212 سرریگ 121 113 دهخدا

 311 311 دوالب 112 213 مسن

 13 31 تم گس 113 132 ریگو

 11۹ 121 درکوه 113 33 برکه خلف

 11 ۹1 کانی 21 ۹1 نخل گل

 11 11 کنارسیاه 121۹ 1122 رمچا

 1۹1 121 دوستکو 311 232 زیرانگ

 231 131 گوری 11323 3231 قشم

 12 13 مرادی 1313 111 طوال

 21۹ 221 باسعیدو 133 13 دفاری

    23 12 حمیری

 : مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکنمأخذ
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در تحلیل آنالیز کوواریانس جمعیت شاغل، توزیع متایر وابسته )تعداد 

( نرمال نبوده، لذا از لگاریتم آن استفاده شده است. پس 11شاغلین سال 

، مدل آنالیز هاآناز آزمون مفروضات مدل و کسب اطمینان از برقراری 

به عنوان متایر وابسته،  1311کوواریانس با متایر لگاریتم اشتاال در سال 

شکن به عنوان متایر مستقل و لگاریتم اشتاال بودن یا نبودن از موج متأثر

 1جدول تاییر اجرا شد که نتایج آن در به عنوان متایر هم 1311در سال 

 .ارائه شده است

های شکنبرای متایر مستقل برای موج Fشود مقدار آماره مالحظه می

که  3/1و  22/31کندالو به ترتیب برابر است با -درازشهید ذاکری و شیب

و  12/1و  11/1برابر است با احتمال متناظر با این مقدار آماره به ترتیب 

دار است، متایرهای مستقل متناظر معنی 11/1چون این مقادیر کمتر از 

های شکناز موج متأثرداری بین اشتاال مراکز و لذا تفاوت معنی هستند

ها شکناز این موج متأثرکندالو و مراکزی که -درازشهید ذاکری و شیب

-توان استنباب کرد که احداث این دو موجبنابراین مینیستند، وجود دارد. 

داشته  تأثیرداری بر سطح اشتاال مراکز تحت مثبت و معنی تأثیرشکن 

-برای متایر مستقل در حالتی Fشود که آماره است. همچنین مالحظه می

است و  معنیقرار گیرند، بی مدنظرمسن -ریگوشکناز موج متأثرکه مراکز 

بر سطح اشتاال مراکز  شکنتوان استنباب کرد که احداث این موجلذا می

 اند. داری نداشتهمعنی تأثیرخود  تأثیرتحت 

 سطح رضایت ذینفعان -0
های انجام از نتایج مصاحبه "سطح رضایت ذینفعان"جهت بررسی شاخص 

استفاده شده های شهرستان قشم شکنشده طی بازدیدهای میدانی از موج

های انجام شده با است. با استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبه

ها، نتایج ذیل حاصل شکنذینفعان و مردم محلی در خصوص احداث موج

 شده است:

دراز، تردد شناورهای ذاکری، کندالو و شیب های شهیدشکندر موج

سافران و پذیرد و در نتیجه آمار تعداد متر صورت میگردشگری راحت

 شده است. وکارکسبگردشگران افزایش یافته و موجب رونق بیشتر 

گیرد و صیادان ها با فراغت بیشتری صورت میها و قایقعبور و مرور لنج

 دغدغه کمتری در خصوص محل پارک و توقف شناورهای خود دارند.

نظیر ها باعث به وجود آمدن بستری برای تفریحاتی شکناحداث موج

شکن روی و ماهیگیری تفریحی در محوطه موجسواری، شنا، پیادهقایق

شده است. به همین علت در فصل زمستان، ایام تعطیل به ویژه هنگام عید 

 شوند.نوروز، گردشگران بیشتری در منطقه حاضر می

ها در هنگام وزش طوفان و مواج شدن دریا ها و لنجحفاظت و ایمنی قایق

 های کمتری در این خصوص دارند.و صیادان و مردم بومی دغدغه افزایش یافته

شکن و به کار گماردن با توجه به تجمیع شناورهای صیادان در داخل موج

و همچنین استقرار دریابانی، در اکثر  هاآننگهبان در محوطه توسط 

 ها امنیت افزایش یافته است.شکنموج

ها، از شکنهای جانبی در کنار موجبه دلیل افزایش گردشگر، ایجاد شال

قبیل فروش غذاهای محلی و صنایع دستی موجب کسب درآمد بیشتر 

 شده است.

توان اظهار نمود که ساکنان شهرها های فوق در مجموع میاز نتایج مصاحبه

 ها را اقدامی مثبت دانسته و از آن راضی هستند.شکنو روستاها احداث موج

 
 برای اشتغال انسیکووارنتایج آنالیز  -2جدول 

 
 

 شکنمیزان وابستگی شهر/روستا به موج -2
شکن شاخصی است که به بررسی میزان میزان وابستگی شهر/روستا به موج

و  1شکل پردازد. در شکن میاز طریق موج امرارمعاشخانوارها در  اتکا

های عمده فعالیت در شهرستان قشم در سال تعداد شاغلین گروه 1شکل 

به تفکیک شهری و روستایی نشان داده شده است. الزم به ذکر  1311

های عمده گروه 1311است در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

فعالیت مورد پرسش قرار گرفته نشده است، لذا در این قسمت با اشاره به 

های به دست آمده همراه با داده 1311ای عمده سال هسهم شاغلین گروه

شکن بررسی های انجام شده، میزان وابستگی شهر/روستا به موجاز مصاحبه

 شده است. 

های فعالیت با توجه به موقعیت جارافیایی جزیره قشم، گروه

 طورهمانباشند. با این وجود، می به کارمتنوعی در این جزیره مشاول 

نشان داده شده است، در مناطق روستایی شهرستان  1 در شکلکه 

داری و کشاورزی، جنگل"قشم، بیشترین فعالیت مربوب به بخش 

های انجام شده و است. با توجه به بازدیدها و مصاحبه "ماهیگیری

اکثر مردم  های آماری استان هرمزگان،آمارهای استخراج شده از سالنامه

های مورد بررسی به صیادی و شکناز موج تأثیرپذیردر مناطق روستایی 

باشند. البته الزم به ذکر است در روستاهای مجاور دامپروری مشاول می

دراز و کندالو )با کاربری مسافری و های شهید ذاکری، شیبشکنموج

-گردشگری( بسیاری از مردم به مشاغل مربوب به گردشگری و خدمت

توان عنوان کرد که باشند. لذا مینیز مشاول می رسانی به مسافران

ها در مناطق روستایی موجب درآمد بیشتر و سهولت در شکناحداث موج

ها شده شکنکسب و کار و وابستگی بیشتر جوامع محلی به این موج

درصد افراد در بخش  12در مناطق شهری، تنها  1شکل است. براساس 

مشاول به فعالیت هستند که  "داری و ماهیگیریکشاورزی، جنگل"

 ها است.شکندهنده وابستگی کمتر جمعیت شهری به موجنشان
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 -های فعالیتشاغلین شهری شهرستان قشم به تفکیک گروه -2شکل 

 1324سال 

 

 
 -های فعالیتشاغلین روستایی شهرستان قشم به تفکیک گروه -9شکل 

 1324سال 

 

 شکنگذاری در موجامنیت سرمایه -9
این شاخص مربوب به سطح اطمینان از بازگشت سرمایه بخش خصوصی 

باشد. در خصوص شهرستان قشم شکن میهای موجدر بحث توسعه فعالیت

کلی تمایل بخش خصوصی  طوربهبا توجه به استقرار منطقه آزاد تجاری 

های استان است. با تحلیل گذاری بیش از سایر شهرستانبرای سرمایه

های انجام شده، نتایج ذیل در مورد این شاخص استخراج محتوای مصاحبه

 شده است:

در بندر شهید ذاکری در حال حاضر شناورهای فعال در حوزه مسافری 

رو به افزایش شناورها و متعلق به بخش خصوصی )تعاونی( بوده و روند 

گذاری آمار تردد از/ به این بندر حاکی از تمایل بخش خصوصی به سرمایه

گذاری در این بندر دهنده افزایش امنیت سرمایهدر این بندر است که نشان

 باشد. می

دراز نیز با توجه به رونق امر گردشگری، شکن کندالو و شیبدر دو موج

گذاری و بر عهده گرفتن اداره امورات سرمایه های محلی تمایل بهتعاونی

شکن و شکن دارند اما مشخص نبودن متولیان این دو موجاین دو موج

 هاآنهمچنین عدم برخورداری از منابع مالی کافی برای ساماندهی سریع 

 روال قانونی کار را دچار مشکل کرده است. 

توان عنوان کرد که میشکن ریگو، مسن و سوزا در خصوص سه موج

عدم وجود امکانات زیرساختی و روساختی و همچنین عدم وجود متولی، 

گذاران بخش خصوصی تمایل سبب شده است که در حال حاضر سرمایه

ها نداشته باشند. شکنگذاری و فعالیت در این موجچندانی برای سرمایه

پویایی  سازی راهکارهایی جهت افزایشلیکن تعیین متولی و پیاده

 گذاران خواهد شد.شک موجب ترغیب سرمایهها، بیشکنموج

 ایمنی و امنیت -9
سوزی و شدگی، آتشدر بررسی ایمنی مربوب به شناورها از قبیل غرق

های انجام شده طی تصادفات شناورها نیز از تحلیل محتوای مصاحبه

است. با های شهرستان قشم، استفاده شده شکنبازدیدهای میدانی از موج

ها شکنشود که احداث موجتوجه به اطالعات گردآوری شده استنباب می

در حفاظت از شناورها در برابر طوفان و امواج و همچنین وجود اسکله و 

بسیار خوبی داشته  تأثیربویه در افزایش ایمنی مسافران و گردشگران 

سرقت قایق،  توان از آمارها، میشکناست. برای بررسی امنیت در موج

آماری استان هرمزگان استفاده  یهاسالنامهموتور قایق و لوازم دریایی در 

 1311-1311های نمود. نتایج این آمار در شهرستان قشم در طی سال

دهنده وجود امنیت در سواحل این باشد، که نشانبرابر با صفر می

های انجام شده طی بازدیدهای شهرستان است. همچنین نتایج مصاحبه

 نماید. ها در بهبود امنیت شناورها را تائید میشکنموج تأثیرمیدانی نیز 

 

 گیرینتیجه

های اصلی سازمان بنادر و یکی از اولویت توسعه پایدار با محوریت دریا

یکی از رویکردهای اصلی اداره بنادر و  است. در این راستا،دریانوردی 

 بوده در شهرستان قشم هاشکنموج و احداث توسعه هرمزگان، دریانوردی

جزیره استان هرمزگان و  ترینبزرگبه عنوان  شهرستان قشمزیرا  .است

کیلومتر خط ساحلی، از اهمیت  221فارس و همچنین دارا بودن خلیج

 تأثیراتبسیار باالیی برخوردار است. در این پژوهش به بررسی 

های احداث شده در شهرستان قشم پرداخته شده است. بدین شکنموج

ها شکناز احداث موج تأثیرپذیرهای منظور، آمارهای مرتبط با شاخص

زایی برای شامل مهاجرت، ایمنی، سطح رضایت ذینفعان، امنیت، اشتاال

 شکن و امنیتجوامع محلی، میزان وابستگی شهر/روستا به موج

شکن های قبل و پس از احداث موجشکن، در سالگذاری در موجسرمایه

شکن های صورت گرفته، موجمورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس بررسی

های شکنمثبتی داشته است. موج تأثیرشهید ذاکری در همه موارد مذکور 

 سطح رضایت"و  "امنیت"، "ایمنی"دراز و کندالو نیز با افزایش شیب

 "زایی برای جوامع محلیاشتاال "مثبتی در  تأثیراند توانسته "ذینفعان

نیز افزایش  "شکنمیزان وابستگی به موج"داشته باشند که در نتیجه آن 

اند. پس از احداث چندانی نداشته تأثیریافته است لیکن در جذب مهاجر 

دی در برابر امواج و های صیاهای سوزا، مسن و ریگو، ایمنی قایقشکنموج

ها شکنباد و طوفان افزایش یافته، همچنین وجود نگهبان در اکثر موج

های باعث افزایش امنیت شده است. با افزایش امنیت و ایمنی، هزینه

ها کاهش یافته است و همچنین انجام صیادی و تعمیر و نگهداری قایق
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می این عوامل موجب گیرد که تماامور مربوطه با سهولت بیشتری انجام می

ها شده است. لیکن شکنرضایت بیشتر ذینفعان و صیادان از احداث موج

آن  تبعبههای مذکور نتوانسته است در ایجاد اشتاال و شکناحداث موج

  بسزایی داشته باشند. تأثیرجذب مهاجر 
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