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تدوین و اولویت بندی استراتژی های ساخت وساز در جزیره مینو مبتنی 
بر پایداری محیط زیست

 مرتضی ضامنی1 و نیما ولی بیگ2

چکیده: برنامه ریزی استراتژیک وسیله ای جهت برون رفت از بحران های زیست محیطی ناشی از ساخت وساز ناسازگار با محیط زیست طبیعی 
از تغییرات محیطی و  برنامه ریزی هدفمند در درک روشن  این پژوهش ضمن تبیین نقش  انجام  در جزیره مینو به شمار می آید. در صورت 
بهره برداری از فرصت های پیش رو، مفاهیم تأثیر گذار در ساخت وساز جزیره مینو تحلیل می شوند و بدین وسیله ضمن تطابق با نیازهای روز، 
شرایط استفاده از آنها فراهم می گردد و قالبی برای کنترل فعالیت های آتی ارائه می دهد. این پژوهش سعی دارد با جمع آوری داده ها به روش 
کتابخانه ای و میدانی و بر اساس قضاوت خبرگان  مبتنی بر روش گلوله برفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و تحلیل سلسله مراتبی AHP با 
نرم افزار EXPERT CHOICE به تدوین و اولویت بندی استراتژی های ساخت وساز در جزیره مینو مبتنی بر پایداری محیط زیست بپردازد. در 
این راستا پس از شناسایی عوامل درونی و بیرونی و تحلیل سلسله مراتبی، ماتریس های IFE وEFE  تشکیل و نسبت به تعیین استراتژی های 
مناسب براساس ماتریس SWOT  و اولویت بندی آنها با ماتریس QSPM پرداخته خواهد شد. بر اساس ماتریس QSPM درا ین پژوهش اولویت 

دارترین استراتژی"ایجاد شهرک های گردشگری با رویکرد توسعه پایداری زیست محیطي"به دست آمده است.

واژگان کلیدی: استراتژی های ساخت وساز، جزیره مینو،پایداری محیط زیست. 

morteza_zameni@yahoo.com )1 دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد شهرکرد، اصفهان، ایران. )نویسنده مسئول

2 استادیار دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
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1-مقدمه
جزیره مینو با مساحت تقریبی 2000 هکتار حد فاصل دو 
شهر آبادان و خرمشهر واقع شده و با دو رودخانه اروند 

صغیر و کبیر محدود گردیده است. 
برداری  بهره    و  جغرافیایی  شرایط  به واسطه  جزیره  این 
اکولوژیک  ویژگی های  حاصلخیز  خاک  و  فراوان  آب  از 

فراوانی دارد. 
الگوهای معماری گذشته در بافت قدیم این جزیره تطابق 
اقلیمی  ویژگی های  و  بومی  زندگی  ساختار  با  بیشتری 
با  اکنون  هم  اما  است ،  داشته  منطقه  زیست محیطی  و 
افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و افزایش ساخت وساز 
بدون توجه به ویژگی های محیطی در منطقه، سبب شده 
زیست،  محیط  تخریب  و  درختان  قطع  که ضمن  است 
دست  از  را  خود  کارآیی  هم  طبیعی  جویبارهای  حتی 
پساب  و  فاضالب  آوری  محلی جهت جمع  به  و  بدهند 

منازل مبدل گردند. 
زیستگاه های  و  زیست محیطی  شرایط  ترتیب،  این  به 
به  به کلی رو  آبزی منطقه  و  طبیعی گونه های جانوری 

نابودی است و یا از بین رفته. 
در جهت برطرف نمودن این مسأله باید سیاست گذاری ها 
اهداف  به  رسیدن  جهت  در  موجود  ریزی های  برنامه  و 
توسعه پایدار بازنگری شود، تا مسیر توسعه بدون دخل 
ویژگی های  گردد.  هموار  محیط  در  نامناسب  تصرف  و 
اکولوژیک و توان های بالقوه زیست محیطی طبیعی، سبب 
شکل گیری فعالیت های گردشگری در این جزیره شده 
است، اما جنگ تحمیلی و پیامدهای آن موجب شد که 
برخالف تالش های صورت گرفته، فعالیت های گردشگری 
جدید  سیاست گذاری های  گردد.  متوقف  جزیره  این  در 
آبادان و خرمشهر و مینوشهر در  بر اعالم  دولت مبتنی 
زمره مناطق آزاد، ناظر به توسعه فعالیت های گردشگری 
و لزوم احداث جاذبه های معماری مصنوع و انسان ساخت 

در این جزیره است. 
این محیط  ابنیه و دخل و تصرف در  این رو ساخت  از 
و  اکولوژیک  ساختار  به  کامل  توجه  با  باید  طبیعی 
ویژگی های بومی، اقلیمی و زیست محیطی صورت گیرد. 
برای این منظور، باید مفاهیم تأثیر گذار در ساخت وساز 
منطقه بازشناسی شود و ضمن تطبیق آنها با مقتضیات 
روش های  و  نوین  مصالح  از  استفاده  زمانی،  مکانی، 
جهت  راه کارهایی  و  سیاست گذاری ها  ساخت،  پیشرفته 

بهره برداری از ویژگی های اقلیمی و زیست محیطی بدون 
کمترین مداخله ارایه گردد. 

در صورتی که این پژوهش انجام نشود، ضمن فراموشی 
به  دست یابی  جهت  در  استراتژیک  ریزی  برنامه  نقش 
اهداف پژوهش با رویکرد پایداری زیست محیطی، مسائل 
فعلی معماری در جزیره مینو به قوت خود باقی می ماند. 
ارائه  آتی  مسائل  رفع  جهت  هم  راهی  نقشه  حتی، 

نمی گردد. 
انجام شده  این منطقه  تا کنون در  در پژوهش هایی که 
و  اقلیمی  ویژگی های  توصیفی  بررسی  به  تنها  است، 
اما  شده،  پرداخته  اقلیم  با  همساز  ساخت وساز  اصول 
اولویت بندی سیاست هایی که بتوان بر اساس آن مسائل 
نشده  ارایه  نمود،  حل  را  جزیره  زیست محیطی  جاری 
است. مقاله پیش رو با تجزیه و تحلیل داده ها از طریق 
 EXPERT نرم افزار  کمک  به  مراتبی  سلسله  تحلیل 
دارد  را  این پرسش  به  دادن  پاسخ  به  CHOICE تالش 

که: از نظر خبرگان استراتژی های ساخت وساز مبتنی بر 
پایداری محیط زیست در جزیره مینو کدامند و کدامیک 

از آنها از بیشترین اهمیت برخوردار است؟
در این راستا پس از شناسایی عوامل درونی وبیرونی  و 
تعیین نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای موجود 
و تحلیل سلسله مراتبی و وزن دهی به عوامل داخلی و 
خارجی،  ماتریس های IFE وEFE  تشکیل و نسبت به 
تعیین استراتژی های مناسب بر اساس ماتریسSWOT  و 
اولویت بندی آنها با ماتریس QSPM پرداخته خواهد شد.

1-1 -پیشینه پژوهش
پژوهشگران گوناگونی در گستره معماری اقلیمی، پایداری 
زیست محیطی و توسعه پایدار شهری در محدوده مورد 
مطالعه به تحقیق پرداخته اند در این میان، تعدادی نظیر 
)مردانی،1390( در مقاله راهکارهای محیط زیست شهری 
)نمونه  نفت خیز  پایدار شهرهای  توسعه  آن در  نقش  و 
موردی شهرستان آبادان( به نقش محیط زیست شهری 
در توسعه پایدار و بررسی اقدامات الزم،)کبری شجاعی 
زاده ،1391( در مقاله ارزیابی شرایط اقلیم آسایش شهر 
آبادان در جهت توسعه گردشگری به ارزیابی شرایط اقلیم 
آسایشی آبادان در دوره آماری 16 ساله، )آذین صالحی 
مقاله  در  رشیدی،1393(  سحر  منتظمیان،  الهه  نژاد، 
توسعه  با  رابطه  آبادان در  اقلیمی شهر  تغییرات  بررسی 
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مرتبط  اقلیمی  تغییرات  بررسی  به  منطقه ای   و  شهری 
)اکبر  ساله،   55 دوره  در  منطقه ای  و  شهری  توسعه  با 
موسی ئی جو و سمانه سربندی،1395( در مقاله  ارتقا و 
توسعه گردشگری در شبه جزیره آبادان مبنی بر شناسایی 
مؤلفه،های مؤثر بر گردشگری به ارایه پیشنهاد در جهت 
مؤلفه های  تأثیر  راستای   در  آبادان  گردشگری  توسعه 
در  کفاشی،1385(  سارا  و  یاوری  )ماندانا  و  آن   بر  مؤثر 
درجه  و  زیست محیطی  ارزش گذاری  و  مدیریت  مقاله 
  IUCNمعیارهای اساس  بر  مینو  جزیره  حفاظتی  بندی 
به شناسایی ارزش حفاظتی جزیره مینو و میزان انطباق 

آن با معیارهای جهانی پرداخته اند. 
تعدادی دیگر نظیر )امید رهایی و زهره داودی ،1392(  
بناهای  ساختار  در  پایدار  معماری  "مصادیق  مقاله  در 
"شناسایی مصادیق معماری  آبادان  و سنتی شهر  بومی 
جریان  پذیر،  تجدید  انرژی های  از  استفاده  نظیر  پایدار 
)امین شری  و  آبادان   ابنیه سنتی  را در    ... و  نور  هوا، 
پایدار  "طراحی ساختمان مسکونی  درمقاله  زاده،1393( 
آبادان"  شهر  موردی  نمونه   - گرم ومرطوب  اقلیم  در 
مورد  را  آبادان  گرم ومرطوب  اقلیم  در  پایداری  تأثیرات 
بررسی قرار داده اند  و برخی دیگر مانند )فروزان فرخیان 
استراتژی های  تدوین  مقاله   در  زمانیان،1393(  آرش  و 
مناسب برای سیستم مدیریت پسماند شهری با استفاده 
از مدل تحلیلی SWOT به ارایه راهبرد و استراتژی های 
آبادان  در  پسماند  دفع  و  آوری  جمع  مدیریت  مناسب 
تا کنون مشاهده نشده است که تدوین  اما  پرداخته اند، 
بر   مبتنی  ساخت وساز  استراتژی های  بندی  اولویت  و 
و  بررسی  مورد  مینو  جزیره  در  زیست  محیط  پایداری 

تحلیل مستقیم قرار بگیرد. 

1-2- چهارچوب نظری
پایداری به مفهوم بر آوردن نیازهای فعلی بدون از بین 
نیازهای  تأمین  در  آینده  نسل های  قابلیت های  بردن 
خود است )بحرینی ،1380( و توسعه پایدار به توسعه ای 
اقتصاد، فرهنگ  اصل  بر سه  و هماهنگ مبتنی  متوازن 
پایدار  توسعه  اهداف  از  اطالق می شود  زیست  محیط  و 
می توان به کاهش اتالف و پخش انرژی در محیط، کاهش 
تولید آالینده ها، استفاده از مواد و مصالح قابل بازیافت به 
چرخه طبیعت و بهره گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر 
مانند انرژی باد ،انرژی خورشیدی و انرژی زمین گرمایی 

اشاره کرد )محمودی ،1391(. 
در ایران حدود 40 درصد انرژی کشور در حوزه ساختمان 
و معماری مصرف می شود )حیدری ،1388(. خطر اتمام 
از  فراوان  زیست محیطی  معضالت  و  تجدیدناپذیر  منابع 
جمله گرمای زمین، سوراخ شدن الیه ازن، آلودگی هوا 
و غیره باعث شگل گیری جنبش هایی در جهت پایداری 

زیست محیطی شده است )پور مختار،1391(. 
به  باقی گذاشتن زمین  پایداری محیطی  ایده  از  منظور 
بهترین شکل برای نسل آینده است. با این تعریف فعالیت 
انسان تنها از نظر محیطی پایدار است که، بتواند بدون 
شود  اجرا  طبیعی  محیط  تنزل  یا  طبیعی  منابع  تقلیل 

)احمدی ،1393(. 
آب وهوا،  نظیر  محل  اکولوژیک  محدودیت های  به  توجه 
در  جویی  صرفه  طبیعت،  با  سازگار  و  متناسب  توسعه 
روش های  ابداع  بومی،  مصالح  و  مواد  از  استفاده  منابع، 
مناسب برای ادامه حیات نظیر قنات و بادگیر و استفاده 
فضاهای  در  مطبوع  هوا  تهویه  هدف  با  گیاه  و  گل  از 
عمومی و اطراف شهرها همگی نمونه هایی از عوامل مؤثر 

در این پایداری است )بحرینی، 1376(.
رعایت  گرو  در  را  زیست محیطی  پایداری  فیشر  توماس 

موارد زیر می داند:
اقدامات  کارگیری همه  به  با  داخلی سالم:  الف- محیط 
ممکن، این اطمینان حاصل شود که مصالح، سیستم های 
فضای  به  آالینده  و  سمی  گازهای  مواد،  ساختمانی، 
داخلی منتشر نمی شود و اقدامات مضاعفی جهت تمیز و 
تازه کردن هوای داخلی به وسیله فیلتراسیون و کاشت 

گیاه به انجام شود. 
همه  کارگیری  به  با  انرژی:  وری  بهره  و  کارآیی  ب- 
مصرف  که  شود  حاصل  اطمینان  این  ممکن،  اقدامات 
باشد.  خود  حد  ترین  پایین  در  ساختمان  انرژی 
و  روش ها  روشنایی،  و  سرمایش  گرمایش،  سیستم های 
محصوالتی را استفاده کنند که سبب ذخیره انرژی شود 
یا از روش های به کار رفته در ساختمان های پایدار کم 

انرژی استفاده شود. 
ج- مصالح بی خطر اکولوژیکی: تمام تمهیدات ممکن به 
کار رود، تا از آن دسته مصالح و فرآورده های ساختمانی 
استفاده شود که تخریب و ویرانی محیط زیست جهانی را 
کاهش دهد. چوب، براساس اصول جنگل داری به عنوان 

مصالح غیر مخرب انتخاب شده است. 
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میزان  براساس  بایستی،  نیز  فرآورده ها  و  مصالح  سایر 
ضایعات سمی و تولید آلودگی آن ها مورد توجه باشد. 

تا  پذیرد  ممکن صورت  اقدامات  کلیه  محیطی:  فرم  د- 
فرم و پالن طراحی با سایت، اقلیم و منطقه مرتبط باشد. 
بایستی تمهیداتی جهت بهبود و ارتقاء اکولوژی سایت به 

کار گرفته شود. 
مقتضیاتی  بایستی  انرژی  سازی  بهینه  و  بازیافت  جهت 
اقداماتی  بایستی  فراهم گردد و در مورد فرم ساختمان 
لحاظ گردد که ارتباط موزون و هماهنگی میان ساکنین 

و طبیعت برقرار شود. 
 ه- طراحی خوب: کلیه اقدامات ممکن باید برای دست یابی 
رفته،  کار  به  فضاهای  مناسب  ارتباط  دوام،  کارآیی،  به 
مکانیکی  سیستم های  ساختمان،  فرم  کالسیون،  سیر 
در   )Fisher,1992( شود  انجام  ساختمان  تکنولوژی  و 
یکسان  فرهنگ  دارای  مالک  و  سازنده  سنتی  معماری 
فرهنگ  این  با  می دادند،  ارایه  که  طرح هایی  و  بوده اند 

مرتبط بوده است. 
بدین طریق ساختارهایی را پدید آورده اند که به انسان و 

 .)Baran,2011(  محیط احترام می گذاشته است
توسعه فیزیکی شتابان با صدمات زیست محیطی متعدد 
همراه است، اختالل در محیط های طبیعی و انسان ساخت 
زاده،1386(.  )محمد  است  منفی  تأثیرات  این  جمله  از 
نیز  و  شهرنشینی  رشد  و  شهر  فیزیکی  توسعه  پی  در 
به  رو  روند  شاهد  آن،  از  ناشی  برنامه های  و  سیاست ها 
رشد تخریب و نابودی محیط زیست در الیه های مختلف 
شهر، از تجاوز به حریم اراضی کشاورزی و رودخانه، رشد 
ناهمگون حمل ونقل شهری، آلودگی های صدا، هوا، آب، 
خاک و.. هستیم که با توسعه پایدار محیط زیست شهری 
به  توجه  با  انسان  دادگر،1391(  )کیوانلو،  دارد  مغایرت 
نیازها، ارزش ها و اهداف خود محیط را دگرگون می کند 
قرار  تأثیر محیط دگرگون شده  به طور متقابل تحت  و 

می گیرد. 
به ویژه فن آوری پیشرفته سبب می شود، تأثیر انسان بر 
محیط شدت و سرعت یابد. برخی این دگرگونی سریع 
محیط را مخرب و موجب انحالل در نظام زیست محیطی 
تأکید دارند که  امر  این  بر  و  "انسان -محیط" می دانند 
هر نوع دگرگونی عمیق در محیط طبیعی باید با توجه 
به تأثیر بلند مدت آن بر انسان و پیش بینی نتایج مثبت 
لذا  انجام گیرد )دانشپور و همکاران،1388(  و منفی آن 

منطقه  اقلیم  و  بوم  به  توجه  با  که  تدوین سیاست هایی 
از  حاصل  سوء  تأثیرات  و  مخاطرات  کاهش  در  سعی 

ساخت وساز دارند اهمیت به سزایی دارد.

2- روش تحقیق
کاربردی  پژوهش  یک  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 
محسوب می شود. همچنین بر اساس چیستی و ماهیت، 
تجربی،  غیر  شیوه  اساس  بر  و  -کمی(  )کیفی  آمیزه ای 
توصیفی  و پیمایشی مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و نیز 

روش های میدانی نظیر توزیع پرسش نامه است. 
در این پژوهش با توجه به اینکه در سطح یک اهداف و در 
سطح دوم معیارها و در سطح سوم آلترناتیوهای پژوهش 
  IFE , EFE ماتریس های  تشکیل  منظور  به  و  قراردارد 

نیاز به وزن معیارها وجود دارد. 
برای شناسایی روابط و تعیین وزن معیارهای این تحقیق 
 AHP مدل  و  چندمعیاره  گیری  تصمیم  مدل های  از 
تکنیک  استراتژی،  تدوین  برای  و  است  شده  استفاده 
ماتریس  استراتژی ها،  اولویت بندی  برای  و   SWOT

QSPM  به کار رفته است.

آمده  به دست  داده های  تجزیه وتحلیل  برای  همچنین 
تکنیک  مسائل،  حل  برای  و  اکسل  آماری  نرم افزار  از 
نرم افزار  از  فرایند تحلیل سلسله مراتبی،  و  چند معیاره 
EXPERT CHOICE استفاده شده است. جامعه آماری 

و  معماری  حوزه  کارشناسان  و  مدیران  تحقیق  این 
شهرسازی درگیر با موضوعات مدیریت شهری در جزیره 

مینو است. 
در فاز نخست پس از تدوین معیارها، زیر معیارهای مرتبط 
اساس میزان  بر    5 تا   1 امتیازدهی  با  اهداف تحقیق  با 
گردید،  غربالگری  خبره  کارشناس   10 توسط  اهمیت 
پرسشنامه  تنظیم  مالک  غربالگری  این  نتیجه  سپس 

زوجی قرار گرفت. 
از  برای مباحث تصمیم گیری چند معیاره،  فاز دوم  در 
تکنیک گلوله برفی برای نمونه گیری استفاده شد. یکی 
یا متواتر  از رویکردهای متداول در نمونه گیری متوالی 

نمونه گیری گلوله برفی است. 
است  احتمالی  غیر  روش  یک  گیری  نمونه  نوع  این  
زمانی  روش  این  دارد.  نیز  تصادفی  انتخاب  حالت  که 
راحتی  به  یا جامعه  گروه  اعضای یک  که  است  مناسب 
قابل مشخص شدن نباشند، در این روش پژوهشگر ابتدا 
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افرادی را شناسایی می کند و پس از دریافت اطالعات از 
آنها می خواهد که فرد یا افراد دیگری را به وی معرفی 
نمایند )بابی ،2002( این روش همچنین برای شناسایی 
افراد متخصص در یک زمینه خاص نیز مورد استفاده قرار 

می گیرد )مکنی و مک کیب ،2008(. 
سلسه مراتبی  تحلیل  فرایند  تکنیک  از  مطالعه  این  در 
گزینه  انتخاب  و  اصلی  زیرمعیارهای  اولویت بندی  برای 

بهینه استفاده شده است. 
خبرگان  از  نفر   10 تعداد  است  معتقد   )2002، )ساعتی 
در  است.  کافی  مقایسه زوجی  بر  مبتنی  مطالعات  برای 
نتیجه تعداد 10 نفر از کارشناسان خبره به عنوان نمونه 
جهت وزن دهی به زیرمعیارها به کار گرفته شده اند. در 
تمامی  مقایسه زوجی  بر  پرسشنامه خبرگان که مبتنی 
عناصر با یکدیگر است، احتمال اینکه یک متغیر در نظر 

گرفته نشود صفر است. 
مورد  سنجش  این  در  زیرمعیارها  تمامی  چون  بنابراین 
گیری  جهت  به  قادر  طراح  و  است  گرفته  قرار  توجه 
خاصی در طراحی سوأالت نیست، بنابراین پرسشنامه های 
مبتنی بر مقایسه زوجی خودبه خود روایی دارد )قدسی 
با  نیز   AHP خبرگان  پرسشنامه  پایایی   .)1381، پور 
محاسبه شاخص سازگاری دارد از طرفی با توجه به اینکه 
پرسشنامه بر اساس تحلیل سلسله مراتبی و از نوع مقیاس 
ساعتی است، لذا برای بررسی پرسشنامه از شاخصی به 

نام شاخص سازگاری استفاده می گردد. 
ناسازگاری  میزان  اگر  که  می کند  بیان  شاخص ها  این 
در  است  بهتر  باشد،   0.1 از  بیشتر  زوجی  مقایسات 

مقایسات تجدید نظر گردد. 
به دلیل اینکه در پرسشنامه تمامی عوامل مدل در نظر 
تمام  لذا  می گردند،  مقایسه  یکدیگر  با  و  شده  گرفته 
بین  از  متغیر  یک  نگرفتن  نظر  در  با  مرتبط  احتماالت 

خواهد رفت. 
از سویی چون پرسشنامه تمامی زیرمعیارها را به صورت دو 
به دو مقایسه و سنجش می کند، لذا حداکثر پرسش های 
ممکن با ساختاری مطلوب از مخاطب پرسیده می شود. 
چون تمامی زیرمعیارها در این سنجش مورد توجه قرار 
در  خاصی  گیری  جهت  به  قادر  طراح  و  است  گرفته 
پایایی وجود  نیازی به سنجش  طراحی سوأالت نیست، 
نخواهد داشت )مهرگان، 1383(. پس از وزن دهی، نقاط 
 10 همان  توسط  مجددا  تهدید  و  فرصت  ضعف،  قوت، 

به  توجه  با  آنها  از  به هر کدام  و  بررسی شد  کارشناس 
4 داده شد که مالک  تا   1 از  ای  نمره  وضعیت موجود، 

تدوین استراتژی ها و اولویت بندی آنها قرار گرفت. 
نمره 1 بیانگر ضعف اساسی، نمره 2 ضعف کم، نمره 3 
قوت و نمره 4 نشان دهنده قوت بسیار باالی عامل است.

3- نتایج و بحث

3-1-گام اول: شناسایی عوامل داخلی و خارجی

در گام نخست عوامل داخلی و عوامل خارجی شناسایی 
و انتخاب گردید. 

عوامل  و  داخلی  عوامل  یعنی  مطالعه  اصلی  معیارهای 
نقاط  قوت،  نقاط  زیرمعیار  چهار  به  خود  خارجی 
برای  می شود.  دسته بندی  تهدیدها  و  فرصت ها  ضعف، 
زیرمعیارهای تحقیق نیز بیست و چهار شاخص شناسایی 
شده است. هریک از معیارها و زیرمعیارهای مربوطه در 

جدول 1- ارائه شده است. 
در  نمادهایی  زیرمعیار  و  معیار  هر  برای  همچنین 
مطالب  ارائه  و  مدل  طراحی  تا  است  شده  گرفته  نظر 
تعیین وزن معیارها  براي  این پژوهش  تسهیل شود. در 
سلسه مراتبي  تحلیل  تکنیک  از  مدل،  شاخص هاي  و 

)AHP( استفاده شده است. 

همچنین معیارها و زیرمعیارهاي تحقیق با اندیس عددی 
تا در جریان تحقیق به سادگي قابل  نامگذاري شده اند، 

ردیابي و مطالعه باشد.

3-2- گام دوم- ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

نقاط   )IFE( داخلي  عوامل  ارزیابي  ماتریس  تهیه  برای 
قوت و نقاط ضعف لیست شده است و ضریب وزنی هر 

عامل با استفاده از تکنیک AHP درج شده است. 
خوشه  هر  در  نیز  هرمعیار  وزن  است،  توضیح  به  الزم 

)داخلی-خارجی( نرمال شده است. 
دیدگاه  از  عامل  هر  موجود  وضعیت  امتیاز  همچنین 

خبرگان درج شده است. 
هرعامل  ضریب  هرعامل،  نهایي  نمره  تعیین  براي 
هر  نهایي  نمرات  مجموع  و   شده  ضرب  آن  درنمره  را 
شود.  مشخص  نهایي  نمره  تا  است  شده  محاسبه  عامل 
نیز   )EFE( خارجی  عوامل  ارزیابي  ماتریس  تهیه  برای 

همین گونه عمل می شود.
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وزن نهایینمادزیرمعیارهامعیارهانماد
S

ت
نقاط قو

S10.135وجود رودخانه و انهار دائمي 

S20.041وجود برخی الگوهای معماری سازگار با بوم و اقلیم در منطقه

S30.039وجود زیستگاه جانوران و آبزیان و تنوع ژنتیکی)بانک ژنتیک(

S40.019وجود پوشش طبیعي گیاهان ازجمله نخلستان

S50.016دسترسی آسان به گونه های گیاهی ارزان با قابلیت رشد باال نظیر نی

W

ف
نقاط ضع

W10.008نفوذ جریان آب دریا )هنگام مد( در انهار و خاک  منطقه

W20.017کمبود زیرساخت های گردشگری سازگار با محیط زیست در جزیره

W30.018از بین رفتن بخشي از محیط زیست جزیره بر اثر جنگ تحمیلي هشت ساله

W40.019تخلیه زباله هاي ساختماني در محیط زیست

W50.02نبود سیستم دفع پسماندهاي خانگي و شهري و ورود فاضالب خانگي و شهري به رودخانه و انهار

W60.02مالحظات امنیتی مرزی

W70.02از بین رفتن گونه های معماری ارزشمند

W80.021عدم توسعه باغات و اراضي کشاورزي پس از جنگ 

ــگ  ــیمیایي از جن ــواد ش ــده م ــار باقیمان ــي و آث ــش گیاه ــن پوش ــن رفت ــي از بی ــه دلیل ــاک ب ــایش خ فرس
ــي تحمیل

W90.021

W100.026عدم الیروبی رودخانه 

W110.06ساخت و سازهاي بي رویه و تخریب محیط زیست

O

ت ها
فرص

O10.008هدف گذاري جزیره جهت گردشگري طبیعي در سطح ملی و بین المللی

O20.023امکان استفاده از گیاه پاالیی

امکان استفاده از مصالح نوین و روشهای پیشرفته ساخت همساز با بوم و اقلیم نظیر )نما دوپوسته و متحرک 
و ...(

O30.025

O40.029امکان استفاده از مصالح طبیعی دوستدار محیط زیست 

O50.03امکان استفاده از فناوریهای بازیافت

O60.04امکان استفاده از تکنولوژی های معماری سبز نظیر) بام و جداره سبزو...(

O70.044نیاز و گرایش اجتماعي به ساخت جاذبه های مصنوع و تفرجگاه هاي سازگار با محیط زیست 

O80.052امکان استفاده از انرژی های تجدید پذیر

T

تهدیدها

T10.122آلودگي آب و خاک به دلیل پساب هاي صنعتي و خانگی 

T20.05همجواري با مراکز صنعتي بزرگ و وجود آلودگي هاي هوا و آب

T30.041برنامه هاي توسعه و آباداني و آسیب پذیري محیط زیست از ساخت و سازهاي کنترل نشده

T40.037آلودگي هوا به واسطه ریز دانه هاي معلق از کشورهاي عراق و عربستان

جدول 1- معیارها، زیرمعیارها و نماد های مورد استفاده
Tab. 1-Measure, Index &Symbol used in research
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3-3- گام سوم- تجزیه وتحلیل ماتریس داخلی و خارجی 
از  حاصل  نمرات  باید  سازمان،  موقعیت  تعیین  برای 
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل 
خارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار داد تا، جایگاه 
برای  را  مناسبی  استراتژی های  بتوان  و  گردد  مشخص 
ماتریس  بر  منطبق  که  ماتریس  این  نمود.  مشخص  آن 
SWOT است و استراتژی های مناسب را مشخص می کند 

در شکل 1 ارائه شده است.
و  داخلی  عوامل  ارزیابی  ماتریس  از  آمده  به دست  نتایج 
خارجی بیانگر آن است که وضعیت، در حالت تهاجمی 
قراردارد و این وضعیت ناشی غلبه نقاط قوت داخلی بر 
نقاط ضعف داخلی و فرصت های محیطی بر تهدیدهاست. 
نقاط  از  استفاده  با  باید  مناسب  استراتژی های  بنابراین 
محیطی  فرصت های  از  بهره برداری  به  داخلی  قوت 

بپردازد. همان گونه که از نمودار باال پیداست شرایط برای 
استفاده از استراتژی های تهاجمی آماده است.

برنامه ریزی  کمی  ماتریس  چهارم-تشکیل  3-4-گام 

)QSPM( استراتژیک
خارجی،  و  داخلی  عوامل  ارزیابی  ماتریس  به  توجه  با 
گیرند  قرار  توجه  مورد  باید  که  استراتژی هایی 
استراتژی های استفاده از نقاط قوت سازمان برای استفاده 

از فرصت ها )SO( است. 
به عالوه از تحلیل کمی برنامه ریزی استراتژیک نیز برای 
چهارگانه  استراتژی های  از  هریک  جذابیت  شناسایی 

استفاده شده است. 
استراتژیک  برنامه ریزی  کمی  ماتریس  تشکیل  با 
)QSPM( استراتژی های چهارگانه موجود، اولویت بندی 
شده است. خالصه نتایج مربوط به امتیازات هر استراتژی 

ارائه شده است. 
بنابراین در راستای اجرای این استراتژی  4سناریو ارائه 

جدول شماره 2- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

Tab. 2-nternal Factors Evaluation Matrix

عوامل 
وزنزیرمعیارهاداخلی

امتیاز 
وضع 
موجود

امتیاز 
وزن دار

نقاط قوت

S10. 2741.08

S20.08240.328

S30.07830.234

S40.03830.114

S50.03230.096

نقاط ضعف

W10.01620.032

W20.03410.034

W30.03620.072

W40.03820.076

W50.0420.08

W60.0410.04

W70.0420.08

W80.04220.084

W90.04210.042

W100.05220.104

W110.1210.12

12.616جمع کل

جدول شماره 3- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

Tab. 3-External  Factors Evaluation Matrix

عوامل 
امتیاز وضع وزنزیرمعیارهاخارجی

موجود
امتیاز 
وزن دار

ت ها
فرص

O10.01640.064

O20.04640.184

O30.05030.150

O40.05830.174

O50.06040.240

O60.08030.240

O70.08830.263

O80.10430.311

تهدیدها
T10.24420.487

T20.10020.200

T30.08210.082

T40.07420.148

جمع 
کل

10002.541

- عدد 2.541 به دست آمده از ماتریس EFE بیانگر غلبه 
فرصت ها بر تهدیدهای محیط است.

- عدد 2.616 به دست آمده از ماتریس IFE بیانگر غلبه 
نقاط قوت بر نقاط ضعف است.
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شده است:
رویکرد  با   گردشگری  های  شهرک  ایجاد   :1 سناریوی 

)SO1(توسعه پایداری زیست محیطي
نخل  درخت  برگ  و  تنه  نی،  از  استفاده   :2 سناریوی 
در  زیست  محیط  دوست دار  طبیعی  مصالح  به عنوان 

)SO2(ساخت وساز
جهت  ولتاییک  فتو  سلول های  از  استفاده   :3 سناریوی 
)SO3(تأمین برق ساختمان ها و تولید آب گرم مصرفی

در   جاری  آب های  پتانسیل  از  استفاده   :4 سناریوی 
)SO4( طراحی سایت های گردشگری

از  هریک  جذابیت  شناسایی  و  اولویت بندی  برای 
برنامه ریزی  کمی  تحلیل  از  شده  طراحی  سناریوهای 

استراتژیک )QSPM( استفاده شده است. 
استراتژیک،  برنامه ریزی  کمی  ماتریس  تشکیل  با 
است.  شده  اولویت بندی  موجود،  چهارگانه  سناریوهای 
شده  ارائه  سناریو  هر  امتیازات  به  مربوط  نتایج  خالصه 

است.

استراتژیک  برنامه ریزی  کمی  ماتریس  تحلیل  براساس 
)QSPM( اولویت انتخاب استراتژی ها به شرح زیر است:

1- سناریوی شماره 1 با امتیاز 2.932 

2- سناریوی شماره 3 با امتیاز 2.888

3- سناریوی شماره 2 با امتیاز2.799 

4- سناریوی شماره 4 با امتیاز 2.436

شکل 1- تجزیه و تحلیل ماتریس داخلی و خارجی

Fig. 1-Analyze(IFE , EFE),Swot Model
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جدول 4- ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک 

Tab. 3-QSPM Matrix

SWOTامتیاز وزن دارSO1SO2SO3SO4

S10.13540.5440.5430.40510.135
S20.04120.08230.12340.16440.164
S30.03920.07820.07840.15640.156
S40.01910.01930.05740.07640.076
S50.01620.03230.04840.06440.064
W10.00830.02430.02430.02440.032
W20.01740.06820.03430.05140.068
W30.01830.05420.03630.05440.072
W40.01930.05730.05730.05740.076
W50.0220.0430.0630.0640.08
W60.0220.0430.0610.0210.02
W70.0230.0630.0620.0420.04
W80.02120.04230.06320.04220.042
W90.02120.04220.04230.06320.042

W100.02620.05230.07830.07820.052
W110.0630.1830.1830.1830.18
O10.00820.01630.02430.02430.024
O20.02330.06930.06930.06920.046
O30.02520.0520.0530.07540.1
O40.02930.08730.08730.08720.058
O50.0330.0930.0920.0630.09
O60.0430.1240.1640.1610.04
O70.04420.08810.04420.08820.088
O80.05240.20820/10430/15620.104
T10.12240.48830.36630.36620.244
T20.0530.1530.1530.1530.15
T30.04120.08210.04120.08220.082
T40.03720.07420.07410.03730.111

2.436 2.888 2.799 2.932 1جمع کل
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4- نتیجه گیری
براساس جدول شماره  4استراتژی های "ایجاد شهرک های 
زیست محیطي،  پایداری  توسعه  رویکرد  با  گردشگری 
برق  تأمین  جهت  ولتاییک  فتو  سلول های  از  استفاده 
ساختمان ها و تولید آب گرم مصرفی، استفاده از نی، تنه 
دوست دار  طبیعی  مصالح  به عنوان  نخل  درخت  برگ  و 
پتانسیل  از  استفاده  و  ساخت وساز  در  زیست  محیط 
گردشگری"به  سایت های  طراحی  در   جاری  آب های 
در  ساخت وساز  سناریوهای  دارترین  اولویت  ترتیب 
خبرگان  نظر  از  زیست   محیط  بر  مبتنی  مینو  جزیره 
به  توجه  با  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج  است. 
ویژگی های اکولوژیک جزیره مینو، سیاست گذاری متکی 
بدون  اقلیم،  و  از محیط زیست  برداری مطلوب  بهره  بر 
می تواند  طبیعی،  زیست  محیط  در  بی ضابطه  مداخله 
رفع  و  زیست محیطی  پایداری  اهداف  به  نیل  جهت  در 
مشکالت فعلی این جزیره مؤثر واقع شود. چنانچه تدوین 
برنامه های عملیاتی و اقدامات اجرایی برای هر سیاست 
قرار  دیگر  پژوهشگران  تحقیق  مورد  می تواند  گذاری 

بگیرد.
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