
           

  
  
  
  
  

   88بهار ، یک، شماره یازدهممحیط زیست ، دوره  تکنولوژیعلوم و 
  
  

  GISبرنامه ریزی محیط زیست با روش فرآیند برنامه ریزی و 
  دهستان کهک: مطالعه موردی

  
   1 علی اصغر آل شیخ

  )مسئول مکاتبات(2 سعید مطهری
   3 هاشم خوشنام
  3لیال گنجعلی
  4عاتکه پهلوان

  
                             17/4/87:تاریخ پذیرش                            20/1/87:دریافت تاریخ              

  چكيده 
زیستی های محیطمحیطی جهت استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات سرزمین و پیشگیری از بحران توجه به برنامه ریزی زیست  

در مطالعه حاضر، از مدل تلفیقی . یر مورد توجه مدیران دولتی قرار گرفته استاخ سال هایمحتمل، یکی از موضوعات جدیدی است که در 
محیطی  زیست مسایلریزی استفاده از سرزمین با  گیری از تجزیه و تحلیل سیستمی جهت دستیابی به تلفیق برنامه و مدیریت و با بهرهریزی  برنامه

- راستا منابع زیست محیطی در دو دسته شامل منابع اکولوژیک و اقتصادی در همین .سعه همه جانبه کمک گرفته شده استو در نتیجه تو
، داده سپس های مختلف تهیه گردید سازمان از  1:250000تا  1:50000های  در مقیاس مورد مطالعه های منطقه اجتماعی شناسایی شده و نقشه

برنامه ریزی دهستان کهک مورد تجزیه و تحلیل و  همچنین لوژیک و جهت ارزیابی توان اکو) GIS(ها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 
توان اکولوژیک منطقه مشخص   GISدر این راستا با استفاده از مدل مخدوم و هم پوشانی الیه های اطالعاتی در محیط . طبقه بندی قرار گرفتند

مطرح گردید که هر یک از  کلیایده  6و متناسب با آن  شد بندیاولویت  و دسته بندی بخش هامربوط به هر یک از  محدودیت هایو امکانات و 
 )GAM(سپس با استفاده از ماتریس حصول به اهداف   .به دست آمدی مختلفی حل هاجداگانه و به اشکال مختلف ترکیب شد و راه  ایده هااین 

  .ی مختلف راه حل مناسب انتخاب گردید حل ها از بین راه
  

  GISریزی، کهک، کاربری اراضی، محیط زیست،  برنامه :واژه های کلیدی

                                                 
  ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیGISاستادیار گروه مهندسی  -1
   عضو هیات علمی گروه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن -2
  دیریت محیط زیست دانشگاه تهرانارشد برنامه ریزی و م کارشناس -3
 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات -4
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  مقدمه

های توسعه اجتماعی و اقتصادی  در اهداف کالن برنامه
کشور، بهره وری صحیح و پایدار از منابع طبیعی موجود جهت 

آینده مورد تاکید  نسل هایاعتالی کیفیت زندگی نسل حاضر و 
ی ایجاد برای این منظور برنامه ریزی برا .)1(قرار گرفته است

 کانون هایزیست مناطق و تجهیز  تعادل و توازن در محیط
بنایی و تولیدی محیط  زیر ظرفیت هایتوسعه از طریق گسترش 

، شرایط و مالحظات زیست محیطی به قابلیت هابا توجه به 
عنوان یکی از خط مشی های مهم توسعه اقتصادی مناطق 

ی رویه متأسفانه توسعه ب. مختلف کشور، توصیه شده است
اقتصادی انسان، افزایش جمعیت و اتکای بی  فعالیت های

واسطه قشر کثیری از مردم به بهربرداری از طبیعت، روز به روز 
یعت و منابع و تنگناهای بیشتری برای بقای طب محدودیت ها

در میان عوامل متعددی که نابودی این . دزنده به وجود می آور
تبدیل رویشگاه ها و زیستگاه  منابع را فراهم می کنند، تخریب و

  .)1( عنوان فرآیند اصلی به شمار می آیدها به 

با توجه به این تخریب روز افزون منابع در کشور، ایران نیز 
به مانند سایر کشورهای جهان در صدد حفاظت پهنه های 
طبیعت خود که دست نخورده و یا کمتر دست خورده اند برآمده 

ناطق در بستر آمایش سرزمین نبوده، اگر چه انتخاب این م. است
اما تالش آگاهانه ای برای حمایت از آخرین بازمانده های تنوع 

) اجتماعی در مرزبندی مناطق- با لحاظ موانع اقتصادی( زیستی 
وجود داشته تا کم و بیش در روند توسعه ناپایدار کنونی، ویژگی 

 طرحهدف از انجام این  )2(. های طبیعی خود را حفظ کند
برنامه ریزی برای سازمان دادن به فعالیت، عناصر خدماتی و 

انجام این امر با . توزیع جمعیت در پهنه دهستان کهک است
اگر عناصر . عنصر انسان، فضا و فعالیت است سهایجاد تعادل بین 

طور متعادل و هماهنگ در برنامه ریزی با سه گانه مزبور به 
اسایی سازوکارهای ایجاد یکدیگر تلفیق گردند، در آن صورت شن

سرعت تحوالت را در  ها می تواند کننده تعادل و تقویت آن
عنصر انسان، سه ایجاد تعادل بین  .دهستان کهک افزایش دهد

از طرف دیگر به . فضا و فعالیت، بیان دیگری از توسعه پایدار است
 کاربری هایهای سرزمین و  دلیل حجم زیاد داده در برنامه ریزی

مختلف مرتبط با زمین، نظیر  نظام هاین اطالعات در روزافزو
از یک سو و ماهیت ... منابع طبیعی، محیط زیست، بوم و خاک 

از جمله منابع  نظام هاها در بعضی از  پویایی و تغییرپذیری آن
و ، ضرورت استفاده از ابزارهای مکانیزه طبیعی و محیط زیست

همین منظور در این به  .)3( استنوین را مطرح ساخته  روش های
این . اطالعات جغرافیای کمک گرفته شده استاز سامانه  طرح

های مربوط به موقعیت مکانی پدیده  تا داده استسامانه قادر 
و  نگه داردها به طور یکپارچه  را به همراه اطالعات توصیفی آن ها

ی و حل مشکالت مورد به طور همزمان جهت طراحی، برنامه ریز
  )3(. قرار گیردبهره برداری 

گام  سهفرآیند برنامه ریزی در این تحقیق شامل 
مهم . اصلی شناخت، تجزیه و تحلیل و سنتز و ترکیب می باشد

 توان هایو  قابلیت هاشناخت  قسمت این فرآیند، ترین
توان . محدوده بوده که با مطالعه وضع موجود تحقق یافته است

 )ل پهنه دهستانعضو تا ک کوچک تریناز (و قابلیت هر فضا 
  :متأثر از توان و قابلیت عوامل ذیل است

  طبیعی و اکولوژیک ویژگی های -1
 خصوصیات اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، اقتصادی -2

 شبکه دسترسی، شبکه تاسیسات و تجهیزات منطقه ای -3

 فضایی –کاربری اراضی و سایر عوامل کالبدی -4

 خصوصیت منظر و محیط -5

 توان هایداری از هر جز از کل دهستان به تبع برخور
فعالیت هایی جهت گسترش  عوامل فوق، دارای امکانات و زمینه

 توان هایقوت و ضعف هر یک از .  اقتصادی و اجتماعی است های
ی خواهد شد که فعالیت هایعوامل فوق موجب تقویت و تضعیف 

مثالً اگر ناحیه ای از کل دهستان . به آن امکانات متکی هستند
ویت ــد، تقـباالی محیطی و طبیعی باشدارای استعدادهای 

از . کشاورزی و وابسته به آن در اولویت قرار می گیرد فعالیت های
جایی که برنامه ریزی منطقه ای منجر به تقسیم کار منطقه ای  آن

فوق از اهمیت خاصی برخوردار  توان هایمی شود توجه جدی به 
  . است
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  روش تحقیق 

ی محیط زیستی، اجرای هدف از تدوین یک برنامه ریز
فعالیت های هدفمندی در رسیدن به کاربری های مطلوب 

در این تحقیق، در راستای نیل به . اراضی در آینده می باشد
رایج  های فن آوریاهداف کلی ابتدا با بررسی و ارزیابی ابزار و 

برنامه ریزی، ابزار و مدل تلفیقی برنامه ریزی و مدیریت که بر 
ی مکتب اکولوژی سرزمین و بر پایه تجزیه و مبنای نظریه ها

 .زیر، طراحی و اجرا شد مراحلتحلیل سیستمی قرار دارد 
  )4و3(

محدوده مورد مطالعه  ستیز طیمحبرای برنامه ریزی 
  . تبعیت گردید) 1نمودار (از فرآیند 

شامل  مرحلهاین : ، شناخت وضعیت موجوداول مرحله
ی اطالعات مرتبط با شناسایی منابع اکولوژیکی و جمع آور

که . اجتماعی و انسان ساخت می باشد –محیط های اقتصادی 
در آن سعی گردید با جمع آوری و به روز رسانی داده های 

  .مرتبط با محدوده مطالعاتی وضعیت موجود شناسایی گردد
حاصـل  : و امکانـات  مسـایل تجزیه و تحلیـل  مرحله دوم، 

و  مســایلکیــف  آگـاهی از کــم و  و مطالعـات مرحلــه شــناخت 
، لــمسایدوم  مرحلهدر . امکانات منطقه مورد مطالعه می باشد

دسـته   بخش هامربوط به هر یک از  محدودیت هایامکانات و 
 مسـایل ریشه  این کهو با توجه به . بندی و اولویت بندی گردید

در  مسـایل موجود مربوط به گذشته بوده و شکی نیست که ایـن  
واهند کـرد بنـابراین در بررسـی زمینـه     آینده ابعاد دیگری پیدا خ

مختلف همواره سه بعد زمانی گذشته،حال و آینـده مـورد    های
  .توجه قرار گرفته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ()فرآیند برنامه ریزی محیط زیست  -1نمودار 
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شامل ترسیم  مرحلهاین : تدوین برنامه ،سوم مرحله
، 3عملیاتی ، تعیین مقاصد2، تدوین اهداف کلی1چشم انداز

و تدوین  5، ارزیابی و انتخاب راه حل بهینه4حل هاپیشنهاد راه 
  . می باشد 6راییــوابط اجــض

ابزار  از به منظور عملیاتی کردن فرآیند تشریح شده،
و کلیه  ) 8، 7، 6، 5(استفاده شد  7سیستم اطالعات جغرافیایی

منابع موجود در دهستان کهک در دو بخش اکولوژیک و 
 1:250000تا  1:50000اجتماعی در مقیاس های  -دیاقتصا

رقومی و  R2Vافزار  و توسط نرم مورد شناسایی قرار گرفتند
فهرست داده های اکولوژیک، انسان ساخت . زمین مرجع شدند

اجتماعی مورد بررسی در این تحقیق به شرح ذیل -و اقتصادی
  : است

و  موقعیت جغرافیایی طبیعی، هوا: داده های اکولوژیک
اقلیم منطقه، جریان های منطقه ای و تأثیر آن بر وزش باد، 
طبقه بندی اقلیمی، منطقه در سیستم دومارتن اصالح شده، 

 ها، آب های سطحی، کیفیت شیمیایی آب منابع آب شامل آب
...) جهت ارتفاع و شامل شیب، (های زیرزمینی، فیزیوگرافی 

سی شامل ، زمین شنا)شامل عمق و بافت خاک( خاک شناسی
و  اـــسنگ هحساسیت سنگ ها نسبت به فرسایش، جنس 

گسل ها، پوشش گیاهی، تیپ بندی پوشش گیاهی شامل تراکم 
پوشش گیاهی، مناطق حفاظتی و حیات وحش و کاربری 

  .)11، 10، 9(اراضی

موقعیت جغرافیایی : اجتماعی- داده های اقتصادی
کم سیاسی، حجم وتحوالت جمعیت، پیش بینی جمعیت، ترا

نسبی جمعیت، وضعیت فعالیت، میزان بیکاری، تراکم آبادی ها 
ی بخش هادر واحد سطح، مهاجرت، توزیع اشتغال بر حسب 

  )12و  11( .عمده اقتصادی

                                                 
1 Vision 
2 .Goals 
3 .Objectives 
4 .Targets 
5 .Optimum choice 
6 .Implementation 
7 .Geographic Information System (GIS) 

سلسله (راه های دسترسی : داده های انسان ساخت
، شبکه تأسیسات، )مراتب عملکردی راه ها، الگوی کلی راه ها
 ،دمات آموزشیخ(تجهیزات و خدمات منطقه ای 

  ). تجاری، ارتباطات،بهداشتی

با استفاده از داده های باال، وضعیت موجود محدوده 
مطالعاتی شناسایی گردید و  در ادامه ارزیابی توان اکولوژیک بر 

توان بالقوه محدوده مورد مطالعه  )3و 4(، اساس مدل مخدوم
 در تعیین مقاصد عملیاتی به کار 1شناسایی و مطابق نمودار 

  ) .4و  3، 2، 1نقشه (رفت 

بعد از شناسایی وضع موجود و توان بالقوه محیط 
مربوط به هر یک از  محدودیت های، امکانات و مسایل ،زیست

سپس با ترسیم . دسته بندی و اولویت بندی گردید بخش ها
چشم انداز، تدوین اهداف کلی، تعیین مقاصد عملیاتی، پیشنهاد 

با استفاده از ماتریس حصول (رزیابی ، راه حل بهینه احل هاراه 
  .و انتخاب گردید و ضوابط اجرایی تدوین شد) 8به اهداف

جهت عملیاتی کردن فرآیند مذکور، منابع اکولوژیک، 
دارای قابلیت تبدیل شدن (اجتماعی –انسان ساخت و اقتصادی

به صورت نقشه های رقومی درآمده ) GISبه نقشه در محیط 
بانک اطالعات  ، و استفادۀ زبان پرس وجو تا توانایی هم پوشانی

و جدول برای به کارگیری مدل اکولوژیکی و در نهایت برنامه 
  .ریزی برای دهستان را داشته باشند

  
  محدوده مطالعاتی

دهستان کهک از توابع بخش نوفل لوشاتو از شهرستان قم در 
استان قم با وسعتی ). 7 و6 نقشه(استان قم واقع شده است 

و  در مرکز کشور ایران واقع شده کیلومتر مربع 11500 معادل
ستان تهران و استان قم از شمال به ا .)1(شهر قم است مرکز آن

از جنوب به  استان مرکزی،و  شهرهای ورامین و ری
های محالت و دلیجان از استان مرکزی و شهر کاشان   شهرستان
رستان شرق به استان سمنان و شه اصفهان و از غرب و از استان

آخرین تقسیمات  بر اساس .آشتیان و تفرش محدود است

                                                 
8. Goals Achievement Metrics (GAM) 
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 4، این استان دارای یک شهرستان، 1375کشوری در سال 
  .)13و 10(آبادی بوده است 363دهستان و  9 بخش، یک شهر،

کیلومتر مربع وجمعیتی  597دهستان کهک با وسعتی حدود
از شرق، جنوب و جنوب  1375نفر در سال  12837بالغ بر
به ارتفاعات محدود شده و از شمال، غرب و شمال غربی  شرقی

در  سکونت گاه هانحوه نظام استقرار . با دشت همجوار است

دهستان کهک به صورت پراکنده می باشد و جاده و رودخانه 
عوامل استقرار بوده و موقعیت استقرار بیشتر شامل  مهم ترین

 های قسمتدر  به طوری کهدشت، کوهپایه و دره می باشد 
 و15، 14(. شمالی دشت، مرکزی کوهپایه و جنوبی دره است

16(.  

  

  
  

 وژیک مرتع داریتوان اکول  -2نقشه  توان اکولولوژیک تفرج-1 نقشه

توان اکولوژیک توسعه شهری -3نقشه توان اکولوژیک حفاظت  - 4نقشه 
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  )17(کهک موقعیت دهستان  - 5نقشه 
  
  

  
  
  
  
  

  )15(تقسیمات کشوری استان قم به تفکیک دهستان  -  6نقشه 
  

  نتایج
دهی به نظام انسان، مکان، فعالیت و بهره  با هدف سامان

زیست  از امکانات منابع و حفظ محیطبرداری منطقی و بهینه 
بر اساس مدل تلفیقی  طرحاول  مرحلهدهستان کهک 

های مکتب اکولوژی  ریزی و مدیریت که بر مبنای نظریه برنامه
سرزمین و بر پایه تجزیه و تحلیل سیستمی می باشد، با نام 

  . مرحله شناخت اجرا گردید

های  بر اساس بررسی های صورت گرفته و توان
گروه از نظر موقعیت  4د، روستاهای دهستان کهک به موجو

ای،  طبیعی تقسیم شدند که عبارتند از روستاهای جلگه

که از لحاظ  یکوهستانی، و روستاهای–کوهستانی، جلگه ای
  ) 1جدول . (مورد قبلی نمی باشد سهموقعیت طبیعی شبیه 
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  تقسیم بندی روستاهای کهک بر اساس موقعیت طبیعی – 1جدول
موقعیت نوع 

  طبیعی 
  درصد جمعیت  مجموع جمعیت  نام روستا

صلوات -صرم- حصار سرخ- جیک بال- بید یونجه-ال چشمه-ابفین  جلگه ای
-ونارج-ورجان-مزرعه قربانی- مزرعه آقا محمود-قدس العلی-آباد

  هرمز آباد

3865  1/30  

  8/25  3113  کهک-قباد بزن -ابرجس  کوهستانی
شاهزاده _سرو - ساق آبا د - خور آباد -حالج آباد–بیدهند   کوهستانی-جلگه ای

  8مرغداری تعاونی -کرمجگان - ابراهیم
5620  8/43  

  3/0  38  معدن منگنز -قره خانبیگی  -رضاآباد   -تکیه  سایر

تراکم جمعیت  این کهاز حیث جمعیتی نیز، با توجه به 
نمی تواند شاخص مناسبی برای توزیع جمعیت باشد، از شاخص 

در این شاخص به جای استفاده  . ت شناسی استفاده شدریختراکم 
زیر کشت  زمین هایاز کل مساحت دهستان فقط از مساحت 

دهستان  ریخت شناسیکه بر این اساس تراکم  ه استاستفاده شد
شد، در صورتی که تراکم  محاسبهنفر در هر کیلومتر مربع  624

ع می نفر در هر کیلومتر مرب 21حسابی محاسبه شده دهستان 
  .باشد

کاربری اراضی در این دهستان، محدود به اراضی کشاورزی، 
  . بایر و مراتع می باشد زمین هایباغات میوه، سطوح مسکونی و 

صورت گرفته، روستاهای موجود در  بررسی هایبعد از 
با توجه به برخورداری از خدمات آموزشی و بهداشتی  دهستان

  : )8نقشه (سطح تقسیم شدند   4به 
روستاهایی که از خدمات دبیرستان و درمانگاه و :  1ح سط

دیگر خدمات برخوردارند که در این دهستان فقط کهک به 
  . شناخته شد 1عنوان مرکز خدمات سطح 

شاخص این سطح مدرسه راهنمایی می باشد که :  2سطح
روستای خور آباد، صرم و کرمجگان به عنوان مراکز سطوح  3

  .دشناخته شدن 2خدمات سطح 
روستا  5شاخص این سطح دبستان می باشد که :  3سطح 

  . سطح قرار گرفتند این در
تعداد بسیار  این سطح شامل روستاهای پراکنده با:  4سطح 

روستا در این سطح قرار  20د که پایین جمعیت می باش
  . گرفتند

در این تحقیق به منظور سطح بندی فضایی، سه  
 ریخت شناسیخدماتی و  ها، سلسله مراتب عامل شبکه راه

بر این اساس دهستان را . زمین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
منظومه تقسیم بندی کرد، که عبارتند  3ناحیه و  1می توان به 

از منظومه شمالی به مرکزیت صرم و منظومه میانی یا مرکزی 
به مرکزیت کهک و منظومه جنوبی به مرکزیت کرمجگان و یک 

کهک که مرز آن با مرز دهستان کهک  ناحیه به مرکزیت
  . مطابقت دارد

موجود  امکاناتبررسی های صورت گرفته در خصوص 
در منطقه از لحاظ منظر و محیط مشخص کرد که هر چند 
استان قم به علت همسایگی با کویر لوت ازهوای بیابانی 
برخوردار است اما روستاهای بخش کهک و تعدادی از 

آب وهوای سرد  ل برخورداری ازروستاهای مرکزی به دلی
 گردشگران ن وارــرای جلب مسافـل مناسبی بـوکوهستانی مح

  . باشد  خارجی و مکان خوبی جهت گذراندن فصل تابستان می

 تفاوت جغرافیایی موجود درسطح استان قم و
های گیاهی وجانوری  هماهنگی ظریف ودقیق طبیعت باگونه

و این دهستان به همین  همتفاوتی را پدید آورد بوم هایزیست 
  . دلیل مناظر متنوعی از کویر تا کوهستان را داراست

پس از شناسایی منابع اکولوژیکی، اقتصادی و 
اجتماعی دهستان کهک، بر اساس رهیافت سامانه ای، تجزیه و 

الیه  13ها با تلفیق و ترکیب بیش از  تحلیل و جمع بندی آن
مگن زیست محیطی، اطالعاتی، به منظور تعیین واحدهای ه

ها با مدل  سپس با استخراج واحدها و سنجش آن. گرفتانجام 
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اعی دهستان، ــو معیارها ویژه اکولوژیکی، اقتصادی و اجتم
در نهایت با استفاده از . ها و تنگناهای بالقوه برآورد گردید توان

و با ملحوظ داشتن ) 2جدول (ماتریس حصول به اهداف 
دی و اجتماعی خاص دهستان و ویژگی های طبیعی، اقتصا

 ،ی مختلفحل هااز بین راه  و امکانات موجود مسایلشناسایی 
و برنامه ریزی شامل نقشه نهایی و  راه حل مناسب انتخاب

  . )10نقشه(گردید ارایههای پیشنهادی معرفی و  دستورالعمل

  

ماتریس حصول به اهداف  -2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

اهداف 
 کلی

  
 راه حل ها

  
 اهداف عملیاتی

راه 
 1حل

راه 
 2حل

راه  
 3حل 

راه 
 4حل

راه 
5حل

راه 
6حل

تاسیسات و 
 خدمات

درمانی مثل درمانگاه، خانه  -توسعه خدمات بهداشتی 
زمان فضایی در منظومه های روستایی سا …بهداشت و 

 دهستان

1 3 3 1 1 3 

 - راهنمایی -دبستان(توسعه سطوح آموزشی مختلف  
در منظومه های روستایی سازمان فضایی ) دبیرستان
 دهستان

1 3 3 1 1 3 

بهبود شبکه مخابراتی و پست در دهستان در منظومه های 
 روستایی سازمان فضایی دهستان

1 3 3 1 1 3 

دمات در روستاهای کم جمعیت افزایش سطح امکانات و خ
 جهت جلوگیری از مهاجرت

1 3 3 1 1 3 

قرار گرفتن کاربری ها در مکان های مناسب  با توجه به  کاربری
 توان انجام شده سازگاری  آن ها با توجه به ارزیابی

1 1 2 2 3 3 

توسعه و تشویق ساکنان جهت اشتغال در بخش صنعت 
 )صنایع کوچک(

1 1 2 2 3 3 

هی دادن به مردم جهت استفاده گردشگری از  رودخانه آگا
 و باغات

2 2 2 2 2 2 

تشویق الگوی کشت یکپارچه تا بتوان از آبیاری مدرن در 
 این اراضی استفاده کرد

1 1 2 2 3 3 

 3 3 3 3 3 3 تقویت شبکه دسترسی و افزایش سلسله مراتب دسترسی دسترسی
 3 3 3 3 3 3 روستایی درصد شبکه راه های 70تکمیل حداقل 

 3 3 3 3 3 3 های دسترسی بهبود کیفیت راه
 32 26 21 29 26 18 مجموع امتیازات

مطلوب-3تقریبا مطلوب -2نا مطلوب -1
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 بحث و نتیجه گیری

به طور کلی می توان اظهار داشت که یکی از نقاط قوت این 
تحقیق، توانایی آن در کمی کردن اطالعات منابع اکولوژیک و 

ها برای برنامه ریزی است،  تلفیق آن اجتماعی و در نهایت - اقتصادی
مشکلی که در بیشتر طرح های مربوط به برنامه ریزی های منطقه 

در این بین نقش شناسایی، تجزیه . به چشم می خورد به وضوحای 
و تحلیل، جمع بندی و در نهایت طبقه بندی تمامی اطالعات با 

ی های توجه به هدف مطالعه، که برنامه ریزی برای تعیین کاربر
استفاده از . شود نباید از یاد برده ،متناسب با شرایط منطقه است

اطالعات جغرافیایی در تمامی مراحل کار این تحقیق  ابزار سیستم
با استفاده از این ابزار، نه تنها . از نقاط قوت دیگر این تحقیق است

روش انجام، کنترل مراحل کاری و تصمیم گیری ساده و راحت تر 
نتایج و نقشه های حاصل نیز از توانایی استناد باالتری  شده، بلکه

 سرانجام می توان گفت که. استنسبت به روش دستی برخوردار 
کاربردی داشته، نوعی - پس از انجام این تحقیق که جنبه تجربی

ی ـزی و مکان یابــبرنامه ریزی و یا نظریه در زمینه برنامه ری
دوین گردیده که از این متناسب با شرایط منطقه ت کاربری های
وان در ــی تــری و عملی آن مـــول و مبانی نظـــپس از اص

  .برنامه ریزی های منطقه ای در سایر نقاط استفاده کرد

  پیشنهادها

جهت برنامه ریزی مطلوب و بهینه از جنبه های 
مربوط به کاربری ها  مسایلمحیط زیستی و همچنین از لحاظ 

بررسی های انجام شده،  و با توجه به کلیه مطالعات
 :می گردد ارایهذیل  به شرح پیشنهادهایی

انجام مطالعات و برنامه ریزی آمایش سرزمین به  •
در حد ( بزرگ ترصورت دقیق تر، و با مقیاس 

1:25000(. 

قابل (ادامه روند این تحقیق تا تعیین ظرفیت برد  •
 کاربری هایپهنه های شناسایی شده برای ) تحمل
 .مختلف

تبعی ناشی از  مسایلدر خور و شایسته به  توجه •
گوناگون از دیدگاه زیست محیطی،  کاربری های

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

آمده از این طرح با اهداف و  به دستمقایسه نتایج  •
نتایج طرح های باال دستی مصوب به صورت دقیق 
تر، برای هماهنگی و همسو کردن همه اهداف توسعه 

 .انیاستانی و فرا است

بخش انجام برنامه ریزی های منطقه ای برای دیگر  •
و دهستان های استان قم و حتی بسط آن به  ها

با تأکید بیشتر بر نواحی مرزی، با  استان هادیگر 
احتمال تأثیر مشخصه های  این کهتوجه به 

اجتماعی استان بر  -اقتصادی به خصوصاکولوژیک و 
 .هم وجود دارد
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 سازمان فضایی موجود در دهستان کهک   -8نقشه  طبقات ارتفاعی دهستان کهک -7نقشه 

 خدمات موجود در دهستان کهک -9نقشه  برنامه پیشنهادی دهستان کهک -10نقشه 
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