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گردشگري ساحلیپایدار توسعهالگوهاي راهبردي ارائه 
جزیره قشم)موردي(مطالعه

3محمدحسین جانبابانژاد،2علی اصغر هدایتی، 1دکتر صادق برزگر

چکیده
گردشگري به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی جهان و به عنوان یک نیاز بـراي جامعـه امـروزي، مـورد     

گـذاران توسـعه، از   ریـزان و سیاسـت  امـروزه، بسـیاري از برنامـه   گرفته اسـت.  ها قرار توجه بسیاري از دولت
ي توسـعه  هـا اند تا  با شناسایی قابلیـت کنند و در تالشمیگردشگري به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد 

گردشگري مناطق و رفع موانع آن سهم بیشتري از عایدات این بخش را نصیب خـود سـازند. در ایـن راسـتا     
ریـزي اصـولی و مناسـب و    تواند با برنامهمیآید، مییره قشم که از مقاصد مهم گردشگري کشور به شمار جز

ي گردشگري آن، نقش مؤثري در توسعه این منطقه و در نتیجه توسعه ملـی  هاها و محدودیتشناسایی توان
و راهکارهـاي  هاا، سیاستو تنوع بخشی به اقتصاد ملی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه راهبرده

باشـد کـه از دو   مـی اجرایی منطبق با اهداف مطروحه در جهت توسعه گردشگري پایدار ساحلی جزیره قشم 
ي هاارزیابی توانایی و قابلیتروش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. در این راستا ضمن بیان، شناخت و

ریزي توسعه پایدار گردشگري اساسی در جهت برنامهیجزیره قشم در زمینه گردشگري، الگوهاي استراتژیک
ارائـه شـده   تحلیل آن با استفاده از تکنیکهاي میدانی واي، بررسیساحلی، با استفاده از مطالعات کتابخانه

ي بخـش گردشـگري و نیـز سـایر     هـا و سیاسـت گـذاري  هاگیرينتایج آن قابل استفاده در تصمیماست که
دهد که جزیره قشم از مناطق مسـتعد و مناسـب جهـت بهـره     میبدست آمده نشان باشد. نتایجمیهابخش

هاآید؛ اما عالرغم وجود پتانسلمیي مختلف سیاحتی، گردشگري و تفرج گاهی به شمار هابرداري در زمینه
ي گردشگري فراوان در این جزیره، نتوانسته به عنوان قطـب و کـانون جـذب گردشـگري منطقـه      هاو جاذبه

ح گردد. لذا در راستاي دستیابی به توسعه پایدار گردشگري و جایگاه واقعی جزیره الزم است تمهیـداتی  مطر
اندیشیده شود.

گردشگري، توسعه پایدار، گردشگري ساحلی، تدوین استراتژي، جزیره قشم:کلیديواژگان

یزي شهري دانشگاه پیام نوررو برنامهاستادیار گروه جغرافیا-1
عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی- 2
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه تهران-2
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قدمهم
پایـدار در توسـعه مهمـی نقـش کـه استحاضرعصراقتصادييهافعالیتپویاترینازیکیگردشگري

منـافع و خـارجی،  داخلـی منـابع همزمـان بکـارگیري وترکیـب طریـق ازصـنعت اینکند.میایفا محلی
رونـدي و.)107، 1388دارد(ابراهیم زاده، دنبالبهرازیاديفرهنگیومحیطیزیستاقتصادي،اجتماعی،

درآنچنـان وداشـته وجـود انسـانی جوامـع درمتفـاوت هـاي شکلباطوالنیهايزمانازکهاست
عنـوان بـه آنازاقتصـاددانان کـه استبودهگذاراثرکشورهافرهنگیواجتماعیاقتصادي،توسعه

ریـزي برنامهاگر بااز اینرو گردشگري. )Kostas E. Sillignakis,2010(اندبردهنامنامرئیصادرات
ارتقـاء اقتصـادي، توسعههايشاخصاشتغال،جملهازپایدارتوسعههايشاخصتمامیهمراه باشد

حفاظـت وطبیعـی فرهنگـی، تاریخی،میراثازحفاظتفرهنگی،مبادالتطریقازفرهنگیسطح
Ainhoaبخشـد( مـی بهبودسنگینگذاريسرمایهبهنیازبدونراجوامعزیستمحیط Urtasun,

Isabel Gutiérrez ,2006حروم و خصوصاً در سـطح نـواحی   ). گردشگري پایدار بویژه در نواحی م
ي اخیر به عنوان یکی از مناطق گردشـگري از رونـد   هاکوچک مانند روستاها و روستاشهرها در دهه
).   2: 2015، 2؛ کیم و جمال218: 2014، 1رو به رشدي برخوردار بوده است(اسناي اسکا

شـدن امـور اجتمـاعی،    رونـد اقتصـادي  ریزي و توسعه گردشـگري بـه عنـوان عامـل مهمـی در     برنامه
ختلـف دربـاره   هـاي م فرهنگی، و نگرش ابزاري و کاربردي و کاالیی به طبیعت و فرهنگ، توجـه بـه دیـدگاه   

معموال از توریسم به عنوان ابزاري براي تحریک اقتصادهاي بحرانـی و تقویـت   سازد.گردشگري را ضروري می
ب بدسـت آمـده از   شـود. بـه هرحـال تجـار    ه میفاداي از طریق ایجاد مشاغل و درآمد استي توسعههافعالیت

ي گوناگون بکارگرفته شـود و از طـرف   هاتواند به شکلباشد چرا که از طرفی توریسم میتوریسم متفاوت می
(رحیمی و همکـاران،  ي هر محل براي جذب توریست و نیز رفع نیازهـاي آنهـا متفـاوت اسـت    هادیگر قابلیت

1392 :1.(
هـاي عظـیم   پربـارترین و پویـاترین منـابع اکولـوژیکی و بسـتر فعالیـت      ازنیـز  ساحلی مناطق

روند. منابع ارزشمند اکولوژیکی، تنـوع زیسـتی و ذخـایر    شمار میاقتصادي و اجتماعی در جهان به
تـرین و  ایـن منـاطق را بـه یکـی از حسـاس     ،هـاي عظـیم اقتصـادي   سرشار نفـت و گـاز و فعالیـت   

.)3: 1392(برقی وهمکاران، یل نموده استارزشمندترین مناطق در جهان تبد

1 -Snieška
2 - Kim and Jamal
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برداري نامناسب و بیش از ظرفیت از منـابع طبیعـی، تخریـب و    ایران، بهرهجنوبیدر سواحل 
رویـه از منـابع زیرزمینـی و    بـرداري بـی  بهـره تغییر کاربري اراضی، ،هاي طبیعیتغییر اکوسیستم

گی روزافزون منابع آب سـطحی، آلـودگی   هاي شیرین و آلودهاي شور به داخل آبخوانپیشروي آب
استخراج و انتقال ذخایر نفت، ،هاي اکتشاففعالیت،محیطی ناشی از دفع نامناسب فاضالبزیست

ها و نواحی صنعتی، پایین بـودن سـطح   یابی نامناسب شهركهاي شغلی، مکانمحدود بودن فرصت
هـا از  ایی در نظام خدماتی و نظیر آنخدمات برتر در شهرهاي میانی و متوسط و نابرابري شدید فض

هاي ممتاز جغرافیایی، در سراسر ایـن منطقـه   هایی است که به رغم وجود قابلیتترین چالشعمده
.  خوردچشم میبه

ترین جزایـر ایـران اسـت، ایـن جزیـره در      ره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس پرجمعیتجزی
یت بسزایی کسب کـرده و در حـد خـود از رونـق و     گذشته چون جزایر معروف هرمز و بحرین، اهم

شکوفایی چشمگیري برخوردار شد. جزیره قشم به دلیل قرار گرفتن در تنگه هرمز وگلوگـاه خلـیج   
فارس از موقعیت استراتژیک بسیار حساسی برخوردار است که این امر تحـوالت سیاسـی مهمـی را    

).1391:76براي این جزیره رقم زده است(رحمانی و همکاران، 
ي حرا و گردشـگري  هاگردي مانند جنگله به دارابودن مناطق ممتاز طبیعتجزیره قشم باتوج
ي زیباي ساحلی و تاریخ کهـن و میـراث فرهنگـی کـم نظیـر و همچنـین       هامنحصر به فرد و کرانه

ي بسیار زیـادي بـراي جـذب گردشـگر اسـت کـه در مجمـوع        هافرهنگ خاص مردم بومی، قابلیت
دم تـوجهی و عـ  هه اي داشـته باشـد. امـا بـه علـت بـی      اقتصاد منطقه تأثیر قابل توجتواند رويمی

ر با هدف طبیعت گردي و تبـع آن  ي جذب گردشگهاترین ردهمدیریت صحیح گردشگري در پایین
تـوان یکـی از راه   مـی رونقی اقتصادي در منطقه است. در این راستا  توسعه پایدار گردشگري را بی

قابله با مسائل و مشکالت موجود در سطح  منطقه مطالعاتی مورد توجـه قـرار   ي ممکن در مهاحل
داد.

با توجه به اهمیت مسئله و جایگاه نامناسـبی کـه بـا وجـود پتانسـیل بـالقوه در منطقـه مـورد         
و راهکارهـاي  هـا ارائه راهبردها، سیاستوو تحلیلبررسیدرصددحاضريپژوهش قرار دارد مقاله

باشد.میا اهداف مطروحه در جهت توسعه توریسم پایدار ساحلی جزیره قشم اجرایی منطبق ب

پایدار  توسعه
در محافـل علمـی   1992ال پایدار بعـد از کنفـرانس ریـودوژانیرو در سـ    به کار بردن واژه توسعه

گـردد. مـدل   می). این اصطالح به آگانداي سیاسی بر 102: 1389(پاپلی یزدي و سقایی، فراگیر شد
). 62: 1388دي نوینی است که در دوران جهانی شدن ظاهر شـده اسـت (تقـوایی و اکبـري،     اقتصا
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ست که نیازهاي فعلی اي ارنت لند است. توسعه پایدار توسعهیکی از این تعاریف، تعریف کمیسیون ب
دار کردن به توانایی نسل آینده برآورده سـاخته، نیازهـاي خـود را نیـز پاسـخ گویـد       را بدون خدشه

). پایداري مستلزم رفع فقر، کاهش باروري، به کارگیري سرمایه 103: 1389لی یزدي و سقایی، (پاپ
اي زیسـت و عرضـه  جـود تقاضـاي مـؤثر بـراي کیفیـت محـیط      انسـانی بـه جـاي منـابع طبیعـی، و     

ها و منابع طبیعـی و انسـانی را   پاسخگوست. توسعه پایدار نوعی راهبرد توسعه است که تمام دارایی
کنـد. توسـعه پایـدار    مـی منابع فیزیکی و مالی براي افزایش ثروت در بلند مـدت مـدیریت   به خوبی 

ي بعدي را به خطر بیاندازد. روبـرت  هامخالف هر سیاست یا عملکردي است که به نوعی منافع نسل
گوید: توسعه پایدار توسعه اي است که در آن می1980آلن در کتاب چگونگی نجات جهان در سال 

تمر نیازها و رضایتمندي افراد با افزایش کیفیت زندگی انسان مدنظر قرار گیرد (کـاظمی،  تأمین مس
1387 :126.(

اي که نیازهاي کنونی نسل حاضـر را بـدون بـه مخـاطره انـداختن توانـایی       توسعهتوسعه پایدار
). یـا فراینـدي از تغییـر کـه    WCED,1987کنـد( میي آینده در تامین نیازهایشان برطرف هانسل

ي بعدي، کیفیـت زنـدگی مـردم را بهبـود     هاضمن حفاظت از منابع طبیعی و انسانی مورد نیاز نسل
ي تغییر و سازگاري کـه در آن  پایدار، فرایند مداوم و پیوستهتوسعه).UNCSD.1999:43ببخشد(

دي در ژیکی و تغییرات نهاوي توسعه فنی و تکنولهاها، محورگذاريوري از منابع، جهت سرمایهبهره
ي آینـده را در برخـورداري از نیازهایشـان و    هـا هماهنگی با هم بوده و توانایی نسل کنـونی و نسـل  

).Estes,1993:1بخشد(مییشان ارتقا هاها و آرزودستیابی به آرمان

گردشگري پایدار 
کیفیـت محـیط، حفـظ محـیط     گردشگري پایدار اصطالحی است که هدفش حفاظـت تنـوع و  

اي که آثار ناخواسته به حداقل رسـیده و آثـار مثبـت    یش درآمد و غیره است به گونهاکولوژیک، افزا
گردشگري تقویت شود. گردشگري پایدار بر ضرورت استفاده و توسعه منابع گردشـگري در یـک راه   

ي آینـده  هـا کند که منابع براي استفاده ي نسلمیکند و همزمان تمهدیداتی فراهم میسالم تأکید 
پایـدار  اي وجود دارد. گردشگري عه پایدار رابطه متقابل و دوسویه. میان گردشگري و توسباقی بماند

: 1388(تقوایی و اکبـري،  بخشـد مـی اطمینان بیشتري هاي منافع و هزینهبه توزیع عادالنه و بهینه
ي ملی و طبیعـی، گردشـگري پایـدار را شـامل تمـام اشـکال توسـعه        ها). فدارسیون پارك63و 64

-داند که منجر به حفـظ، انسـجام و تقویـت منـابع محیطـی     مییی هاري، مدیریت و فعالیتگردشگ
). هدف اصلی در بسـط  128: 1387شود (کاظمی، هااقتصادي و فرهنگی و ماندگاري آن-اجتماعی

گیري از منابع طبیعی و انسانی و ممانعـت  ي منطقی در بهرههامعنایی گردشگري پایدار، ارائه روش
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حفاظـت از  -1داراي سـه جنبـه:  گیري غیر علمی این منابع است. توسعه پایـدار گردشـگري  از بکار
حرمت و احترام به جوامـع، اسـت (پـاپلی یـزدي     -3حفظ منابع و میراث فرهنگی،-2زیست،محیط

).108: 1389وسقایی، 
یننـو هـاي سیاستورویکردهااز طریقگردشگريتوسعهدرتوازنایجادبرپایدارگردشگري

نحـوي بـه پایـدار . گردشـگري )Dodds,2000:28دارد(تأکیـد آیندهدردولتیوخصوصیبخش
منفـی اثـر میزبـان يجامعـه فرهنـگ واقتصـاد زیسـت، محـیط برکهشودمیاجراوریزيبرنامه
بهموجودمنابعازاستفادهباگردشگريتوسعۀاین دیدگاهدرواقع). در661: 2000، 1ویور(نگذارد

حفظراستايدرحاضر،حالدرگردشگراننیازهاي مختلفبهپاسخ دهیضمنکهاستايهگون
نیـز آنـان يهـا ارزشوفرهنـگ حفـظ بامحلی همراهمردمرفاهواقتصاديتعادلزیست،محیط
درپایـدار گردشـگري کـه داردبـاور جهانی گردشگري). سازمان1991، 2شود(اینسکیپمیتالش
بـدون گردشـگري صـنعت رشـد بلندمـدت  خواهـان کـه اسـت جـامعی یافـت رهامـروزي، دنیاي

توسـعۀ قالـب درکـه داردنکته تأکیداینبرواستطبیعیيهازیست بومبرمخربتأثیرگذاري
یاتعدیلمنفییامثبتدر جهترامحیطازمشخصیجوانبکهبودخواهدقادربشرگردشگري،

).51: 1381ي، مرادنژادشریفزاده و(کندکاريدست
فهـم ودركوبیشـتر يهـا آگـاهی افزایشاز:استعبارتپایدارگردشگرياهدافکل،در
وعـدالت سـازد، تـرویج  فراهممحیطواقتصادبرايتواندمیگردشگريکهشایستهيهاهمکاري
بـراي بـاالي تجربـه  کیفیـت آوردنفـراهم میزبـان، جامعهزندگیکیفیپیشرفتتوسعه،تساوي

اسـت(موحد،  وابسـته موضـوعات بـر مقدمکهمحیطازکیفیتباکردننگهداريبازدیدکنندگان،
1386:171.(

اصول گردشگري پایدار
توان در موارد زیر خالصه نمود :میاصول گردشگري پایدار را -
بهره برداري از منابع با روشی پایدار-
هاکاهش اتالف منابع و مصرف بیش از حد آن-
حفظ تنوع-

1 - Weaver
2 - Inskeep
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انجام برنامه ریزي با هدف تکامل صنعت گردشگري-
محلیاقتصادازحمایت-
اجراییکارهايدرمحلیجوامعمشارکت-
برپایی جلسات مشاوره و مذاکره میان مردم، مسئولین و سرمایه گذاران بخـش  -

گردشگري
آموزش افراد شاغل در بخش گردشگري-
بازار گردشگري معتبر، مطمئن و متعهد-
).  44: 1385(اوالدي قادیکالیی، مرتبط با بخش گردشگريتانجام تحقیقا-

گردشگري ساحلی
چنانچه براي اننجام فعالیت گردشگري، نواحی ساحلی و محیط دریایی مد نظر قـرار گیـرد، آن   

). گردشگري ساحلی مستلزم مسافرت از یک محل اقامت 1378نامند(سرابی، میرا توریسم ساحلی 
ــر محــیط ــایی اســتي درهــاو تمرکــز ب ــرین Sharpley,1998(ی ). گردشــگري ســاحلی از بزرگت

ي جهان است که با رشد شـتابنده خـود بـه فعـالیتی چنـدمنظوره مبـدل گشـته اسـت.         هافعالیت
بطوریکه توسعه توریسم و تفریحات مربوطه از عوامل موثر در شـکل دهـی الگـوي توسـعه نـواحی      

تقیم اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و محیطـی  ساحلی بوده و تأمین کننده مزایاي مستقیم و غیرمس
و هـا بسیاري براي میزبان است. اما از طرفی دیگر، چنـین رویکـردي موجـب پدیـد آمـدن نگرانـی      

یی از تهدید و تخریب هویت، محیط و میـراث طبیعـی، تـاریخی و فرهنگـی سـاکنان محلـی       هابیم
و هـا سم کنترل نشده، نیازمند روشسواحل گشته است. بطوریکه مقابله با اثرات ناشی از رشد توری

ریـزي شـهري،  برنامـه دیدگاهي صحیح برنامه ریزي، طراحی و مدیریت این مکانهاست. ازهاشیوه
زیسـت وکالبـدي فرهنگـی، اجتماعی،اقتصادي،متفاوتآثارساحلینواحیدرگردشگريتوسعۀ

توسـعه ایـن ازراوانـی فتـأثیرات نیـز گردشـگري محـیط آن،تبـع بـه وپـی دارد دررامحیطـی 
).1384پذیرد(دیناري، می

روش تحقیق  
-ي توصـیفی هـا به لحاظ هدف، کاربردي و از نظر روش و ماهیت جـزء پـژوهش  پژوهش حاضر

اي و هم چنـین  ي مورد نیاز از مطالعات کتابخانههاآوري اطالعات و دادهباشد. براي جمعمیتحلیلی 
نامه استفاده شده است و با توجه به اطالعـات بدسـت   پرسشوي میدانی از قبیل مصاحبه هابررسی

مـورد  SWOT، اطالعات طبقـه بنـدي و بـه کمـک مـدل تحلیلـی       هاآمده و تلفیق و ترکیب یافته
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و هـا اند. بدین منظور فهرستی از نقاط قوت و ضـعف و فرصـت  دازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفتهپر
پایـدار  توسـعه الگـوي SWOTوجه بـه عوامـل چهارگانـه    تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفت و با ت

گردشـگران و  ایـن پـژوهش   جامعه آماري مورد مطالعه درگردشگري ساحلی جزیره قشم ارائه شد. 
.. اینک با توجه به مباحث مطرح شده و با توجه به موضـوع پـژوهش، اهـداف    دنباشمیمسئوالن امر 

تحقیق عبارتند از :
ي قدرت، ضعف، فرصت و تهدید موثر بر توسـعه پایـدار گردشـگري    اهشناخت عوامل و زمینه-

جزیره قشم
تبیین الگویی مناسب جهت توسعه پایدار گردشگري ساحلی جزیره قشم-
به منظور توسعه گردشگري جزیره قشمهااولویت بندي استراتژي-

معرفی محدوده مورد مطالعه
خمیر و قسمتى از شهرستان بندر لنگه، از جزیره قشم از شمال به شهر بندرعباس، مرکز بخش

ى هنگـام و از جنـوب   ى الرك، از جنوب به جزیـره ى هرمز، از شرق به جزیرهشرقى به جزیرهشمال
ى قشـم (از بنـدر   گـردد. فاصـله جزیـره   غربى به جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسى محدود مـى 

کیلومتر)، جزیـره الرك  18مایل (72/9هرمز کیلومتر)، تا بندر 20مایل (8/10قشم) تا بندرعباس 
کیلومتر) و 163مایل (01/88کیلومتر)، تا جزیره ابوموسى 9مایل (85/4(تا مرکز دهستان الرك) 

شـامل قشمشهرمرکزیتبهم قششهرستانکیلومتر) است.  114مایل (55/61جزیره تنب بزرگ 
مـدخل وفـارس خلـیج يهاآبدرمحاطو) هرمزوالركهنگام،قشم،(بزرگوکوچکجزیره4

مساحتباشهرستاناین. داردقرار) بندرعباس(استانمرکزکیلومتري23فاصلهدروهرمزتنگه
13وسکنهدارايآبادي65ي(آباد78ودهستان7،شهر4بخش،2داراي،مربعکیلومتر1626
جمعیـت درصد از 7.5و خاکیمساحتلکدرصد2.2حدودباشد که می)سکنهازخالینیزآبادي
برابـر بـا   1390طبـق سرشـماري سـال    این شهرسـتان جمعیت .دهدمیتشکیلراهرمزگاناستان

.   باشدنفر مى117744
طـول شـرقی (از   5616شهر قشم مرکز شهرستان قشم می باشد که بین مختصـات جغرافیـایی  

. شهر قشم در شمال خاوري جزیره قشم عرض شرقی واقع شده است2657نصف النهار گرینویچ) و 
متر است. نزدیکترین نقطه ي شـهر  10کیلومتر و ارتفاع آن از سطح دریا 3واقع شده و وسعت آن 

1353کیلومتر) راه آبی، و فاصـله بـا تهـران    22میل (12به شهر قشم بندرعباس (مرکز استان) با 
اه آسـفالته بنـدرعباس ـ تهـران محاسـبه      میل آن راه آبـی و بقیـه از طریـق ر   12کیلومتر است که 

نفر سکنه شهري داشته اسـت.   28602) 1390گردیده است. این شهر بر اساس آخرین سرشماري(
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ساکنین جزیره مردمانی متدین، میهمان نواز، زحمتکش و پایبنـد بـه آداب و رسـوم سـنتی زیبـاي      
ي هـا و گویش محلی از جلـوه خود هستند. لباس سنتی زنان و مردان، موسیقی بومی، صنایع دستی

یی چون دیرستان رمکان، درگهان، سوزا، رمچـاه،  هافرهنگی ویژه این جزیره مرزي است. گزینش نام
دوالب، کانی و... براي شهرها و روسـتاها همـه یـادآور عالقـه و توجـه عمیـق مـردم ایـن بخـش از          

همه مسلمانند.کشورمان به فرهنگ و تمدن دیرپاي ایران زمین است. مردم جزیره قشم
گیـرد و ایـن در   هاي گرم و مرطوب قرار مـی قشم در گروه سرزمینمیاز لحاظ شرایط اقلی

بـار  میلـی 1018تـا  1015حالی است که رطوبت نسبی هوا در قشم باالست. فشار هوا در قشم بین 
رسـد. دمـاي   بار میمیلی1000است که در تابستان به دلیل گرماي زیاد، فشار هوا به کمتر از جیوه

گراد، با متوسط حداکثر و حداقل دماي روزانه به درجه سانتی26متوسط سالیانه جزیره قشم حدود 
گراد است. اختالف درجه حرارت فصلی این جزیره بسیار زیـاد اسـت.   درجه سانتی18و 33ترتیب 

. در جزیره قشم حـداکثر  ها دي و بهمن استشهریور و سردترین ماه10تیر تا 10ها ترین زمانگرم
.استگراد به ثبت رسیدهدرجه سانتی16و 46و حداقل دماي مطلق 

مشـاهده  هـاي حـرا  جنگلترین جامعه گیاهی جزیره در اولین و مهماز لحاظ پوشش گیاهی 
به نام ابوعلی سـینا، دانشـمند پـرآوازه    (Avicennia marinaاي از مانگروها به نامشود که گونهمی

اند. کیلومتر مربع از مساحت جزیره را به خود اختصاص داده2000اي بیش از ایران) است و گستره
خواه بوده و نیاز به رطوبت زیاد در تابستان دارنـد و بیشـتر بـه    ن قشم خشکی پسند و حرارتگیاها

تـوان بـه   مـی بیابانی کوتاه قد قابل مشاهده هسـتند. از ایـن جملـه درختـان     هاي نیمشکل درختچه
ي جـر نیـز در   هـا نام برد. که بیشتر آنها کهور وچت هستند. بوتـه کنارت، کرت، و درختان کهور، چِ

ي هـا در این جزیره تنهـا در بـاغ  هادهند. نخلمیکنار این درختان پوشش گیاهی جزیره را تشکیل 
.تر شده استمبود آب و کمبود بارندگی کم رونقتوان یافت که به دلیل کمینخل 

ي گردشگري، از توان باالیی برخـوردار  هاو ظرفیتهالحاظ دارا بودن پتانسیلجزیره قشم به
زیارتگـاه  ،مدرسه تاریخی کمالیه،هادره ستاره، غارهاي خربس، هاقلعه پرتقالی،  برکه بی بیاست. 

غارهـاي  ، قلعـه نـادري  ،ي طـال هـا چـاه ، سد تاریخی پی پشت، قنات تاریخی زینبی،پیر تم سنتی
و مسـجد قبـا  ، جزایـر نـاز  ، تپه تاریخی کولقان، تنگه چاهکوه، سد تاریخی گوران، نگل حراج، نمک

تنهـا  اسـکله الفـت   و اسکله بهمـن ، حوضچه ماهون، پارك شهر، پارك ساحلیمانند مراکز تفریحی
آیند.میي گردشگري جزیره قشم به شمار هابخشی از جاذبه
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دوده مورد مطالعه: موقعیت مح1نقشه شماره

: موقعیت سیاسی جزیره قشم2نقشه شماره
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ي پژوهشهایافته
بررسی و امکان سنجی گردشگري جزیره قشم

ي توسعه پایدار جزیره قشم از طریق گردشـگري پایـدار در   هابه منظور ارائه راهکارها و سیاست
هـا و فرصـت هـا و تهدیدها و بهبود قـوت هااین جزیره شناخت عوامل چهارگانه در جهت رفع ضعف

گردد. بر این مبنا راهکار توسعه این جزیره با فهرست نمودن مهمتـرین  میناپذیر تلقی امري اجتناب
ي هـا ي تهاجمی مبتنی بر بهـره گیـري از برتـري   هابه منظور طرح استراتژيهانقاط قوت و فرصت

به منظور رفع نقـاط ضـعف درون ناحیـه اي، از    ي پیش رو هاترین فرصترقابتی جزیره، تبیین مهم
ي درون هـا ترین قـوت هاي بازنگري به منظور تخصیص مجدد منابع، طرح مهمطریق ارائه استراتژي

ي تنوع بخشی در جهـت  هاناحیه اي به منظور رفع تهدیدهاي برون ناحیه اي، با تأکید بر استراتژي
ي تدافعی به منظور رفع آسیب پذیري جزیره هاژيي جزیره قشم و نیز طرح استراتهارفع نیازمندي

شود. میبه مرحله اجرا گذاشته 
به منظور ارائه الگوي جامع پایداري گردشگري براي منطقه مورد مطالعه، از شـناخت عوامـل   

گـردد.  مـی ها استفاده ها و فرصتو تهدیدها و بهبود قوتهادر جهت رفع ضعفSWOTچهارگانه
این مرحله بررسی محیط داخلی منطقه مورد مطالعه جهت شناسایی نقـاط ضـعف و   از اینرو، هدف

ي هـا یی که در راه دستیابی به اهداف توسعه پایدار گردشگري و اجـراي تکلیـف  هاقوت، یعنی جنبه
باشد. و همچنین کندوکاو آثار محیط خارجی در منطقه بـه منظـور   میآن مساعد یا بازدارنده است، 

و تهدیدهایی است که منطقه مورد مطالعه در ارتباط با پایداري گردشگري با آن اهشناسایی فرصت
ي موجود، عملکردهـا و منـابع   هامواجه است. الزم به ذکر است که در این قسمت سه مقوله ظرفیت

توسعه گردشگري مورد توجه و بررسی قرار گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف و بررسـی  
و تهدیـدهایی موجـود و   هـا حیط پیرامون منطقه مورد مطالعه تحت عنوان فرصتمجموعه عوامل م

2و 1ي شـماره  هاموثر بر منطقه مورد مطالعه در چارچوب توسعه پایدار گردشگري به شرح جدول
فهرست شده است. 

نقطـه  9دهد که در منطقه مـورد مطالعـه تعـداد    ) نشان می2و1نتایج به دست آمده(جداول
تهدیـد خـارجی   7فرصـت خـارجی در برابـر    8نقطه ضعف داخلی و تعداد 10قوت داخلی در برابر 

مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است. 
هاکه در باالي جداول زیر بیان گردید، به عنوان مزیتSWOTمجموعه عوامل و معیارهاي

هـا از طریـق پرسشـنامه  هـا ي عمده منطقه جهت تعیین و اولویـت بنـدي اسـتراتژي   هاو محدودیت
طراحی شده و در بین مسئولین گردشگران، وزن دهی شد تا عالوه بر مشارکتی نمـودن ایـن روش   

تري بدست آورد. بنابراین با توجه به نظـرات ارائـه   تر و اصولیمودن آن، نتایج منطقیبتوان با کمی ن
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ت انجام شده بر روي این نظرات به منظور اولویت بندي آنها اقدام به تشکیل جـدول  شده و محاسبا
گردیـد کـه بیـانگر    )IFE() و ماتریس ارزیابی عوامـل داخلـی  EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی(

نمره اهمیت، ضریب اهمیت و رتبه و امتیاز نهایی هر یک از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها از 
ي هـا ي گردآوري شـده بـر حسـب مجمـوع وزن    هااطالعات و دادهباشد. میخ دهندگان دیدگاه پاس

ها، ضریب اهمیت آنها محاسبه گردید و سپس ضریب اهمیـت  بدست آمده و میانگین رتبه این وزن
به دست آمد و در نهایـت مجمـوع   هاي آنها ضرب شده و امتیاز نهایی این عواملهاهر عامل در رتبه

راي عوامل داخلی و عوامل خارجی به دست آمده است.بهااین رتبه

)EFE: تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(1جدول شماره 

امتیازو موانعهاضعفردیف
اولیه

ضریب
امتیاز  رتبهاهمیت

نهایی

W12.080.0610.12گردشگريبخشدرگذاريسرمایهبرايمنطقهساکنینتمایلعدم
W23.670.1180.40گردشگرانبرايسکونتیهايمکانیاهااقامتگاهبودننامناسبوکمبود

W34.010.1290.48توریسمراهنمايجهتمنطقهبومیدیدهآموزشنیرويوجودعدم
W43.660.170.36ارتباطاتونقلوحملنظامنامناسبکیفیت
W54.240.1190.47وخدماتیپزشکیتجهیزاتوامکاناتبودننامناسبیاوکمبود
W63.750.1170.37خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی

W73.230.09540.30گردشگري در  سطح جزیرهمناسبيهازیرساختکیفیتبودنپایین

W83.210.1160.35شهريعمرانمناسبتجهیزاتوامکاناتکمبودوتاسیساتضعف

W93.010.150.30گردشگرانجذبجهتدرمنطقهگردشگرييهاجاذبهمعرفیعدم
W
2.890.08530.24جزیرهسطحدرمناسبرفاهیوعمومیخدماتوجودضعف10

هاقوت
T13.320.1160.36تماعی مناسب در سطح جزیرهوجود امنیت اج
T24.360.1490.61دید مناسب به دریا
T34.010.1370.52هاي وحشی و سواحلنوع و بومی مانند جنگل حرا، بوتههاي متوجود گونه
T42.120.0840.17ي باالي اشتغال و درآمد زایی مرتبط با گردشگريهاوجود فرصت
T54.20.1270.51ي باالي طبیعت گردي در جزیرههاد جاذبهوجو
T63.860.1370.50داشتن فرهنگ و آدام رسوم خاص منطقه و جذاب بودن آن براي گردشگران

T74.140.1480.58وجود آثار به جاي مانده از بناهاي تاریخی مربوط به دوران باستان

T8 2.650.08550.22هاي دریایی و هواییبه جزیره هم از طریق راهامکانات کافی براي مسافرت
T92.310.0740.16توجه خاص منطقه آزاد به بخش گردشگري جزیره
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)EFE: تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(2جدول

امتیازهافرصتردیف
اولیه

ضریب
امتیاز   رتبهاهمیت

نهایی

O1
دشگري بویژه گردشگري داخلی و خارجی در محافل اهمیت یافتن در بخش گر

2.540.100.25سیاسی و تصمیم گیري کشور

O22.780.1150.30گردشگري در جزیرهدر بخشگذاريسرمایهوریزيبرنامهبهدولتتوجهافزایش
O33.010.1260.36وجود انگیزه در بخش خصوصی جهت سرمایه گذاري توسعه گردشگري در جزیره
O44.120.16580.65ي دولتی و خصوصیهاتوان بالقوه بخش گردشگري براي سرمایه گذاري
O52.800.1150.30ي شغلیهاکاهش میزان مهاجرت از منطقه به دلیل وجود فرصت
O64.390.1890.70واقع بودن جزیره در منطقه خاص جغرافیایی

O7
ي کارآفرینانه بویژه در بخش صنابع دستی و اهي شغلی و فعالیتهاتوسعه فرصت

2.110.0840.16بومی

O8
و مسابقات ورزشی و هاي مصنوعی مانند برگزاري جشنهاامکان ایجاد جاذبه

3.130.1370.40هنري

هاتهدید
T13.410.14660.49ي طبیعی جزیرههاتخریب زیستگاهها و اکوسیستم
T22.040.08730.17جزیرهتخریب ساخت سنتی

T3
ي آبی، مراتع و جنگلهاي هابهره برداري نامناسب و بیش از ظرفیت زیست بوم

3.140.1350.40جزیره

T43.680.1670.58هوايباالرطوبتی، و نیرزمیزيهاآبسطحبودنباال
T54.150.1890.74ردشگري جزیرهي گهاعدم تخصیص بودجه و اعتبارات الزم براي ساماندهی جاذبه
T62.690.1140.29ایدرآبيشرویپخطر

T74.110.1780.69جزیره کیشمانندبیرقتوریستیمناطقدرخدماتوامکاناتافزایش

شود دید مناسب به دریا، وجود آثار به جاي مانـده  می) مشاهده 2و1ي(هاهمانطور که در جدول
ي بـاالي  هـا خی مربوط به دوران مادهـا و ساسـانیان و دوران صـفویه و وجـود جاذبـه     از بناهاي تاری

باشـد و از طرفـی   مـی ترین نقاط قوت در جـذب گردشـگري   طبیعت گردي در جزیره از جمله مهم
اقامتگـاه بودننامناسبووخدماتی و کمبودپزشکیتجهیزاتوامکاناتبودننامناسبیاوکمبود

تـرین نقـاط ضـعف داخلـی حـائز اهمیـت       گردشگران، از جمله مهـم برايسکونتیهايمکانیاها
باشد. از سویی دیگر واقع بودن جزیره در منطقه خاص جغرافیایی و توان بالقوه بخش گردشگري می

آیند میبه شمار ي خارجی منطقههاترین فرصتي دولتی و خصوصی از مهمهابراي سرمایه گذاري
ي گردشـگري جزیـره و افـزایش   هـا و عدم تخصیص بودجه و اعتبارات الزم براي سـاماندهی جاذبـه  

جزیره کیش به عنوان عوامل تهدیـد خـارجی بـه    مانندرقبتوریستیمناطقدرخدماتوامکانات
آیند.میشمار 
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هاتدوین اهداف، راهبردها و سیاست
تر شدن هرچه بیشتر محصول آن دنظر بوده که در واقع بینانههایی مدر تهیه این پژوهش روش

اي را مـدنظر دارد کـه از   یاري رساند. بدین منظور، در تدوین اهداف و راهبردهاي خود فرآیند ویژه
گیرد. در این میان اهـداف کـالن و خـرد موقعیـت     تا واقعیات مشخص و جزئی را دربر میهاآرمان

در جهـت گیـري بـه سـوي     هـا که با توجه به امکانـات و محـدودیت  بهینه، یعنی بهترین شرایطی 
کننـد. راهبردهـا بـا بیـان سـمت و سـوي کلـی حرکـت و         مطلوب قابلیت تحقق دارند را بیان مـی 

-را روشـن مـی  هـا با بیان وجوه مشخص آن، مسیرهاي رسیدن به اهداف از دل گـرایش هاسیاست
دارد:می) اهداف کالن و خرد را بیان 3سازند. جدول (

اهداف کالن و خرد:3شماره جدول 
اهداف خرداهداف کالن

استراتژي تقویت و توسعه خدمات گردشگري
فراهم ساختن محیطی مناسب براي گذران اوقات فراغت
جزیرهساختزیرونقلوحملتوسعهجهتمناسببستريایجاد
ارائه تسهیالت و سیاستهاي تشویقی براي جذب سرمایه گذاران
ازاجتماعی-اقتصاديپایدارتوسعهجهتالزميهازمینهساختنراهمف

جزیرهيهاظرفیتازمناسببرداريبهرهطریق
فراهم ساختن تسهیالتی مناسب براي گذران اوقات فراغت

ي خصوصیهاجذب سرمایه گذاران بخش
شهروندانرفاهجهتزیرساختیتسهیالتایجاد
امکان تفرج
گذرانیوقتوآسودنامکان
منطقهاجتماعیاقتصاديسطحارتقاي
نقلوحملشبکهارتقايوتوسعه
 توسعه خدمات عمومی و زیربنایی در در سطح

جزیره

)SWOTي ناشی از تحلیل استراتژیک (هاراهبردها و سیاست
) آمده است. ایـن راهبردهـا تـالش    4در جدول (swotي ناشی از جدول هاراهبردها و سیاست

که منابع موجود را به شکلی تخصیص دهند که به طور همزمـان هـم باعـث محـدود کـردن      دارند
ها و موانع درونی توسعه پدیده گردد و هم از میزان تهدیدها و خطرهاي موجود در محـیط  نارسایی

بیرونی کاسته شود.
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بیانیه راهبردي پژوهش: 4شماره جدول 
)POLITICS(سیاست)STRATEGYراهبرد()OBJECTS(هدف

زیرساختیتسهیالتایجاد-
شهروندانرفاهجهت

بهبودوساماندهیوتوسعه-
آبرسانیشبکهمدیریت

شبکهساماندهیوتوسعه-
سطحیآیهايآوريجمع

ژيانرکاربردوضعیتبهبود-

آن.هزینهوآبمصرفکنترلبرايتشویقیبرنامه-
آب.کیفیوضعیتبهبودهتجموجوددانشگرفتناختیاردر-
مصرفازجلوگیريسیاستاعمالوبازیافتیآبازاستفاده-

خامفاضالب
مناسب.يهامحلدرنیازموردخانهتصفیهاحداث-
آبمنابعکیفیحریمدرسازهاوساختازپیشگیريوساماندهی-

زیرزمینی.وسطحی
بهاي سطحی.توجه به اقلیم جهت ایجاد سیستم مناسب دفع آ-
انرژي.ازاستفادهبرايمقرراتوضوابطایجاد-
خدماتارائهدرمربوطهيهاسازمانمیانهماهنگیایجاد-

آب، گاز و . . .)(زیرساختی

جذب سرمایه گذاران 
ي خصوصیهابخش

ازمالیاتیارائه معافیتهاي-
قانونیمراجعسوي

و تقویت زیرساختهاي             ایجاد-
الزم و ضروري

ي کم بهره به سرمایه گذاران هاي دولتی یا وامهاارائه یارانه-
خصوصی

برايقانونیمراجعسويازمالیاتیمعافیتهاياخذبرايتالش-
در راستاي جذب آنگذارانسرمایه

نیازموردمختلفمجوزهايصدوردراداريبوروکراسیکاهش-
رگذاسرمایه

ازاعمضروريو تقویت زیرساختهايپیگیري در راستاي ایجاد-
افزارينرموافزاريسخت

برقراريجهتدربازاریانآموزشجهتدرمناسبگذاريسرمایه-
گردشگرانشایسته باومناسبارتباط

توسعه خدمات عمومی و 
زیربنایی در در سطح منطقه

ارتقاي-
زیرساختی-کالبدييهاشاخص

ایش ارائه افز-
خدمات عمومی

درمانی-بهداشتیيهابخشتقویتوتوانمندسازي-
شبکهشهري،مبلمانبهبودفرسوده،بافتهاياصالح-

عمومیمعابر
وفیزیکیکیفیتارتقاجهتدرروهاپیادهگسترش-

منطقه؛شهرهايمنظر
خدماتوعمرانیالزمزیرساختهايساماندهی-

شهري
افزایشبویژهزیرساختی-کالبدييهاشاخصارتقاي-

شهري؛خدماتسرانه
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بیانیه راهبردي پژوهش: 4شماره ادامه جدول 
)POLITICSسیاست()STRATEGYراهبرد(OBJECTS(هدف

امکان تفرج-

امکان پرسـه زدن و پیـاده   -
روي

امکــان اســتفاده از فضــا در -
طول شبانه روز

فراهم ساختن تسـهیالت و  -
ي مناسب براي گـذران  فضاها

اوقات فراغت

روي و مبلمان مناسب براي توقف یا نشستنایجاد مسیرهایی مناسب براي پیاده-
هاي انتظامی در راستاي افزایش امنیت گردشگرانایجاد پاسگاه-
زدن در تمام فضاي سـاحل و منحصـر نشـدن قـدم زدن بـه مسـیرهاي       قدمامکان -

رويپیاده
ي تفریحیهاکناره و ساحل در نقاط ویژه و همچنین احداث اسکلهنورپردازي آب و -
هاي درازمدت، به صورت جمعیفراهم بودن بستر کالبدي مناسب براي توقف-
هاي سالم سازي در فواصل مناسب و ایجاد مراکز درمانی در اطراف آنهاایجاد طرح-
دیگررزشیوهايفعالیتیاسواريدوچرخهبرايالزمامکاناتایجاد-
وروديمحلدرآننصبوپالژهاگذارينرخ-
مسافرانبرايمناسبقیمتباسراهازائروهاکمپینگاحداث-
دریاسواحلدربرادرانوخواهرانازاعمشنامحدودهگسترش-
کودکانبازيبرايمناسبفضايوتسهیالتایجاد-
رانگردشگبازدیدبرايبومیيهانمایشگاهطراحی-
گردشگري-صیاديرفاهی و ایجاد فضاهاي–خدماتیيهامجتمعاحداث-
روستاییتوریسمجذببرايمحدودهدرموجودروستاهايبازسازيوحفظ-

وآسودنامکان-
گذرانیوقت

بــــرايفضــــاییایجــــاد-
استراحت

آسودنمخلعواملفقدان-

نیکپیکبرايخشکنسبتاًوصافسطوحایجاد-
هااسکلهرويبریالبهدرآبکردننظارهونشستنبرايمکانهاییایجاد-
کرداستراحتآنهادربتوانجمعییافرديصورتبهکهدنجنسبتاًمکانهايایجاد-
لبهازآنهاکردندورباخودروهاصدايوسرازکاستن-
آسودنهايمحلنزدیکیدرجمعیتازدحامازپرهیز-
آبلبهدرصدازاوسرهايفعالیتوکاربریهاازباجتنا-

ارتقايوتوسعه-
نقلوحملشبکه

ــهتوجــه- ــبسلســلهب مرات
هاراهنقش

وحمـل يهـا مسـیر ایجاد-
جدیدنقل
ــود- پوشــشوضــعیتبهب

معابر

.دسترسیمراتبسلسلهبرقراريبرايساحلیمحورایجاد-
رتباطی.ايهاشبکهو مرمتتجهیزتوسعه،-
رفاهی.خدماتیعملکردباساحلیمحورایجاد-
ساحلی.شهرهايارتباطسهولتبه منظوردریایینقلوحملخطوطایجاد-
استفاده از مصالح مناسب براي پوشش کف معابر در راستاي هماهنگی با اقلیم-

سطحارتقاي-
اجتماعیاقتصادي

منطقه

اقتصـــاديکفـــاییخـــود-
منطقه

کشاورزيتوریسموسعهت-
روستاییتوریسمتوسعه-

زمینبازيبورسوخواريرانتازجلوگیري-
منطقهدرگذاريسرمایهو تسهیل شرایطايزنجیرهيهافروشگاهایجاد-
هاهزینهرسیدنحداقلبهبراياجراییومدیریتیسطوحتمامبینهماهنگیایجاد-
جزیرهبومیفرهنگترویجواقتصاديعهبراي توسبومینمایشگاهاحداث-
منطقهکشاورزانبرايتوریسمفرهنگیبسترساختنفراهم-
مدرسـه درکشـاورزي بخـش درگردشـگران اطالعاتافزایشوگردشگرانآموزش-

مزرعه
بـه آناجـاره ومسـکونی واحـد احـداث بـراي روسـتاییان بـه بهـره کمواماعطاي-

گردشگران
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گیرينتیجه
مروزه گردشگري بعنوان یک صنعت پاك، اشتغالزا، پـر درآمـد و ارز آور مـورد توجـه اسـت. در      ا

کشورهاي تک محصولی و جهان سوم با توجه به کمبود سرمایه در جهت توسعه اقتصادي از طریـق  
ترین راه براي مساله اشـتغال،  تواند مناسبمیي کالن دارند گردشگري هاصنایعی که نیاز به سرمایه

توان از گردشگري بـه عنـوان یکـی از بهتـرین     بنابراین بر این اساس میسعه اقتصادي و ... باشد.تو
هاي ممکن براي جایگزینی درآمدهاي حاصل از نفت، کاهش وابستگی شدید به اقتصـاد تـک   گزینه

اخیـراً کهراهبردهاییازاساس، یکیهمینمحصولی و حرکت به سمت توسعه مطلوب نام برد. بر
دارايومحرومدرنواحیتوریسمو گسترشتوسعهقرارگرفته،توجهموردجهانکشورهاياغلبدر

می باشد. اما نکتـه اي کـه در ایـن راسـتا بایـد همیشـه       گردشگريگسترشبرايالزمپتانسیلهاي
هاي هر منطقه از کشور است که بـه واسـطه   نظر قرا گیرد، شناخت دقیق و علمی قابلیت و تنگنامد

ریزي منسجم و مدیریت کارآمد به هدف مورد نظر نائل شد.بتوان با اتخاذ برنامهآن 
ي مختلـف سـیاحتی،   هـا جزیره قشم از مناطق مستعد و مناسب جهت بهرهبـرداري در زمینـه  

ي تـاریخی،  هـا ي گردشـگري و ارزش هـا آید. به دلیـل وجـود جاذبـه   میگردشگري و تفرج به شمار 
تواند سـالیانه پـذیراي جمـع کثیـري از گردشـگران داخلـی و       میم، انسانی و طبیعی در جزیره قش

ي منحصر به فـردي وجـود دارد کـه امکـان توسـعه      هاخارجی باشد. از طرفی درسطح جزیره جاذبه
ي الزم بـراي  هـا ي گردشگري جزیره را دارد. به عبارتی چنانچه زیرساختهاپایدار تحت تإثیر جاذبه

د امکان اشتغال و کسب درامد فراوانی بـراي سـاکنین جزیـره فـراهم     استفاده از این جاذبه فراهم آی
ي گردشـگري فـراوان در جزیـره قشـم، ایـن جزیـره       هـا و جاذبههاآید. اما عالرغم وجود پتانسلمی

نتوانسته به عنوان قطب و کانون جذب گردشگري منطقه مطرح گردد. لذا در راستاي توسعه پایـدار  
گردد:میه واقعی جزیره عالوه برموارد مطرح شده پیشنهاداتی ارائه گردشگري و دستیابی به جایگا

 رح جامع صنعت در سطح ي توریستی از طریق طهامطالعه و توسعه قطبضرورت
اي ملی و منطقه

شهريمبلمانبهسازي
زیستمحیطتخریبکاهشجهتدرمتولیهايدستگاهکنترلونظارت
ي ارتباطی(زمینی، هوایی، دریاییاهتوسعه، تجهیز مرمت شبکه(
استفاده بهینه از امکانات موجود در طول چهار فصل.
ي ویژه به اشکال گوناگون از جهانگردانهااعمال مالیات.
ایجاد مراکز درمانی در اطراف طرح سالم سازي دریاها.
ایجاد روشنایی مورد نیاز در سواحل دریا
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کشـاورزي و  -ه مورد مطالعه (صنایع دسـتی هاي اقتصادي ناحیاستفاده از ظرفیت
باغی) به منظور جذب توریسم؛

هاي انتظامی و نظارت نیروهاي امنیتـی در راسـتاي افـزایش امنیـت     ایجاد پاسگاه
گردشگران و کاهش جرم خیزي در سطح جزیره

ي زنجیره اي با تاکید براي ایجاد اشتغال (در سواحل دریاهاایجاد فروشگاه(
ي ورزشی، تفریحی و سینما جهت تفریحات سالماهایجاد سالن.
ي سنتی در نقاط گردشگريهاایجاد بازارچه
ملی کردن طرح دریا
   هماهنگی با صدا و سیما و بهره برداري از توانایی و منابع این سازمان بـراي بـرون
مرزها
     نظارت کافی و وافی مسئوالن در جهت کاهش تغییـرات کـاربري اراضـی تخریـب

؛هازیست بوم
ریزي جهت بهره گیـري از بخـش خصوصـی و افـزایش مشـارکت مـردم در       برنامه

بهداشـتی و اقـامتی در جزیـره بـه منظـور توسـعه       –راستاي تجهیـز امکانـات خـدماتی    
گردشگري؛
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