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 چکیده

یکی از مخـاطراتی کـه همـواره ایـن      .ای از سرزمین ایران را مناطق کوهستانی فرا گرفته است بخش عمده
هـر سـاله خـسارات زیـادی را بـه       وقوع این پدیده، .ناپایداری های دامنه ای است   می کند،  مناطق را تهدید  

ر ایـن میـان یکـی از مخـاطره آمیزتـرین ایـن       د .اراضی دامنه ای و مورد بهره برداری انـسان وارد مـی کنـد             
در  .هدف بررسی علل وقوع و شیوه های پایدارسازی این فرآیند است           .ناپایداری ها پدیدۀ لغزش می باشد     

لغزش های موجود در حوضۀ  این تحقیق نیز هدف پهنه بندی خطر زمین لغزش به منظور به نقشه در آوردن          
این حوضه در استان مازندران و       .به عنوان مطالعۀ موردی است    ) کرودیکی از زیر حوضه های چال     ( جلیسان

اقلیمـی و نـوع    ژئومرفولـوژیکی،  شرایط خاص زمـین شناسـی و  . در غرب شهرستان تنکابن واقع شده است     
   هـا،  تخریـب جنگـل    .استفاده از زمین سبب شده که این حوضه از مناطق مستعد زمین لغزش به شـمار آیـد                 

هایی هستند که در اثـر وقـوع ایـن     زمین های کشاورزی از جمله خسارت  بین رفتن  از و اه آبادی جاده ها، 
برای بررسی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در این حوضه، ابتدا نقشۀ  .پدیده به طور مکرر مشاهده می گردد

       یر سـپس بـا اسـتفاده از تکنیـک تفـس           .رخداد این پدیـده تهیـه و رقـومی شـده اسـت             عوامل اصلی مؤثر در   
کلیـۀ لغزشـهای موجـود در       )GPS( 1عملیات میدانی  و ETM+2002های هوایی و تصاویر ماهواره ای      عکس

سپس با تلفیق نقشه های عامل با نقشۀ زمین لغزش ها در قالب . حوضه شناسایی و در روی نقشه ثبت شده اند

واحدهای مختلف هر نقشه درصد وقوع لغزش در  مقدار عددی هر یک از عوامل محاسبه و      ،  LNRF 2مدل
در نهایت نقشۀ پهنه بندی خطر زمـین لغـزش بـا همپوشـانی نمـودن الیـه هـای مختلـف                      . بدست آمده است  

کارایی بسیار خوبی برای بررسی داده ها و  LNRF نتایج نشان می دهد که مدل.  اطالعاتی حاصل شده است
  .ی دهدم پهنه بندی زمین لغزش در نواخی مرطوب تا نیمه مرطوب نشان

 حوضـۀ جلیـسان،    ،LNRFمـدل  سیستم اطالعات جغرافیـایی، ژئومورفولـوژی،      زمین لغزش،  : واژه ها  کلید
   .چالکرود

 مقدمه

و رتبه بندی کردن این مناطق براساس درجۀ واقعـی           لغزش شامل تقسیم بندی سطح زمین به مناطق مجزا         پهنه بندی 
شناسـایی و   ). 148 ،1375،شـریعت جعفـری   ( دامنه ها است   یا پتانسیل خطر ناشی از بروز زمین لغزش بر روی شیب          

                                                 
 E-mail: myamani@ut.ac.ir                                                                                               09123197682:  نویسنده مسئول  ∗

1 Global Positioning System. 
2 Landslide Nominical Risk Factor. 
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شمار رفته و نقـش     ه  رات محیطی ب  ططبقه بندی نواحی مستعد لغزش و پهنه بندی خطر آن گامی مهم در ارزیابی خ              

افزایش روند بهـره  . 1) 301 و 300 ،1995 ،ساکار(غیر قابل انکاری را درمدیریت حوضه های آبخیز ایفا می نماید
های اخیر به همان نسبت موجب افـزایش وقـوع پدیـدۀ زمـین               اراضی با اهداف متفاوت به ویژه در سال       برداری از   

 مطالعـه و بررسـی    بنـابراین .لغزش و انـواع خـسارت هـای حاصـله از آن در حوضـۀ مـورد مطالعـه گردیـده اسـت                    
   .ق را تشکیل داده اندمتغیرهای موثر در وقوع لغزش و از سویی تفکیک پهنه های مخاطره آمیز اهداف این تحقی

 و  50° 41′ 13″ تـا    50° 38′ 16″حوضۀ مورد مطالعه در غـرب شهرسـتان تنکـابن و بـین طولهـای جغرافیـایی                  
ایـن   .و یکی از زیـر حوضـه هـای چـالکرود مـی باشـد        قرار دارد36° 47′ 41″  تا 36° 42′ 43″عرض جغرافیایی
          متـر 295و 2782رتفـاع از سـطح دریـا بـه ترتیـب     حـداکثر و حـداقل ا   . هکتـار مـساحت دارد  2887حوضه، حدود

  .می باشد
    و و قطبـی بحـری در دورۀ سـرد سـال،     )CP( آب وهوای این حوضه توسط توده هـای هـوای قـاره ای قطبـی    

و بـا   ).45 - 43 ،1376 ،علیجـانی (در فصل گرم کنتـرل مـی شـود   ) استوایی(توده های هوای شبه قطبی و حاره ای
  ).10 ،1377 ،احمدی(بقه بندی دومارتون اقلیم آن، جزء مناطق بسیار مرطوب می باشدتوجه به روش ط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نقشۀ موقعیت حوزۀ آبخیز جلیسان 1شکل 

  
  ها مواد و روش

در این راستا نقشه های . پهنه بندی وقوع لغزش در حوضۀ تحت بررسی به روش تحلیلی انجام پذیرفته است
 نیز نقشه های خاک و پوشش گیاهی مهمترین ابزارهای فیزیکی این تحقیق را تشکیل توپوگرافی و زمین شناسی و

                                                 
1 Sakar 1995. 

 

  جلیسانحوضه 

  استان مازندران
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با  1380 و 1373های به ترتیب مربوط به سال 1:40000 و 1:20000های هوایی  عالوه بر این از عکس .داده اند

ستقیم برای انتقال به عنوان ابزار مشاهدۀ غیر م  ETM+2002ای سنجندۀ دید استرئوسکوپیک و نیز تصاویر ماهواره
برای بررسی جزئیات و  .موقعیت و وسعت توده های لغزشی و انتقال آنها بر روی نقشه های پایه استفاده شده است

مشاهده و ثبت موقعیت لغزش هایی که در ابزارهای مشاهدۀ غیر مستقیم قابل روئیت نبوده است به انجام کارهای 
اشت محدودۀ زمین لغزش ها و تعیین مساحت تحت پوشش زمین جهت برد .میدانی تفصیلی استناد شده است

داده های ثبت شده از طریق نرم افزارهای  .استفاده گردید GPS لغزش ها از دستگاه سیستم موقعیت یاب جهانی
برای تحلیل آماری متغیرهای موثر،در حین کارهای .کامپیوتری تحلیل،رقومی و به روی نقشه انتقال داده شده اند

برای تجزیه وتحلیل داده های بدست  .ی داده ها در روی پرسشنامه های از قبل تعیین شده ثبت شده استمیدان
به عنوان مهمترین ابزار مفهومی تحقیق  LNRFآمده از طریق کارهای میدانی و نیز بررسی متغیرهای موثر ازمدل

 موثر در قالب سیستم اطالعات تکنیک کار، رقومی کردن و الیه بندی کردن متغیر های .استفاده شده است
جهت شیب  شیب، در این مرحله نقشه های عوامل لیتولوژی،.بوده است ILWIS3.2 و نرم افزار) GIS(جغرافیایی

و  وزن هر واحد محاسبه ،LNRF و نظایرآن با نقشۀ پراکنش زمین لغزش انطباق داده شده و با استفاده از رابطۀ
 جمع جبری نقشه های وزنی نقشۀ پهنه بندی و در نهایت با طبقه بندی نقشۀ و از .نقشه های وزنی ساخته می شود

  .فوق بر اساس نقاط عطف نمودار تجمعی فراوانی وزن واحدها،پهنه بندی انجام پذیرفته است
  

  تجزیه و تحلیل متغیرهای موثر
بنابراین برای  دی نقش دارند،با توجه به مبانی نظری تحقیق از آنجا که در وقوع پدیدۀ لغزش، متغیرهای بسیار زیا

پارامتر  3بین متغیرهای موثر  از و از طرفی محدود نمودن عرصۀ تحقیق، سهولت تجزیه و تحلیل و نیازمندی مدل،
با این وجود تاثیر سایر  .شیب و جهت شیب به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار انتخاب شده است سنگ شناسی،

 مجموعه ای و سلسله مراتبی داشته اند،  و در قالب متغیرهای اصلی که حالت زیرپارامتر ها نادیده انگاشته نشده

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند
  

  زمین شناسی و ژئومرفولوژی 
شامل مناطق حاشیه ای دریای خزر و در واقع شامل آن قسمت از البرز است که در شمال  حوضۀ تحت بررسی،
         روند چین خوردگیها از مجموعۀ البرز تبعیت تکتونیک و ه نظر چینه شناسی،و از نقط.گسل البرز قرار دارد

مشخص کرده اند که محور آن در محل خط  1از نظر ساختمان، البرز مرکزی را یک طاقدیس مرکب .می کند
 سخت  امتداد و انحنای آن، تابع سیستم لبۀ جنوبی کف).1383،10،درویش زاده(الراس فعلی البرز قرار دارد

غربی و تقریبا همه جا با انحناء به سمت جنوب  - محور تغییر شکل ها در مجموع شرقی دریای خزر است،
یعنی مجموعۀ  .علت این انحناء، انعکاس برجستگی لبۀ جنوبی کف دریای خزر است. مشخص می شود

در این  .)13 ،1372،محمودی(ناهمواریها موازی با شکل خارجی لبۀ جنوبی تودۀ سخت خزر بوجود آمده اند
                                                 

1- Continental P olar 
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ی پالئوسن زیرین و کرتاسه قرار دارد رسوب هانواحی سری رسوبی نئوژن به طور پیشرونده و دگرشیب بر روی 

درویش (و این مسئله نشانۀ آن است که پس از کوهزایی کرتاسۀ پایانی بخش شمالی البرز از آب خارج بود است
 و آهک )S(علق به دورۀ پرمین می باشد که از ماسه سنگ قدیمی ترین واحد در این حوضه مت .)10 ،1364 ،زاده

و واحدهای رس و سیلت با  در دورۀ تریاس )Re(واحد دولومیت و سنگ آهک .تشکیل شده است )Pr(و سیلت
لیتولوژی در برای بررسی تاثیر .نیز در دورۀ ژوراسیک ایجاد شده اند )js( زغالشیل و الیه هایی از ماسه سنگ و

 جدولزش در حوضۀ تحت بررسی از طریق داده های نقشۀ زمین شناسی پهنه های لیتولوژیک طبق وقوع پدیدۀ لغ

  .بدست آمده است 1شکل تفکیک و مساحی و پس از رقومی شدن داده ها  1
 

  .لیتولوژی و در صد سطحی هر واحد 1جدول 

  لیتولوژی  ردیف
  وسعت

)ha(  
  وسعت

)KM2(  
  در صد نسبت
  به کل حوضه

1  js 97/695  96/6  11/24  
2  Pdr  82/1609  10/16  77/55  
3  Pr  73/78  79/0  73/2  
4  Re 03/354  54/3  26/12  
5  s  22/148  48/1  13/5  

  .به دست آمده استILW ISداده ها از طریق دیجیتایز کردن نقشۀ زمین شناسی در نرم افزار :ماخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   سنگ شناسی حوضۀ جلیسانواحدهای 2 شکل

  شیب حوضه
در حوضۀ  ).20021دایاولی(رفولوژی دامنه ها تاثیر بسیار زیادی در وقوع پدیدۀ زمین لغزش داردو و مشیب

 درصد از حوضه شیب باالی 1/24 درصد و حدود 15درصد از حوضه شیبی پایین تر از 54/2جلیسان تنها حدود
                                                 

1-F.C.Dai, C.F.Lee,2002  
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 اساس نقاط عطف نمودار تجمعی بر تهیه شده و  ILWISنقشۀ شیب حوضه با استفاده از نرم افزار . درصد دارد50

  .وسعت و درصد طبقات شیب حوضه را نشان می دهد 2جدول شمارۀ  .طبقه بندی گر دیده استفراوانی 
  

  :وسعت و درصد کالس های شیب حوضۀ جلیسان 2 جدول

  درصد شیب  ردیف
  وسعت

 )ha(به 
  وسعت

 KM2به 
  درصد مساحت
  به کل حوضه

  64/0  19/0  39/18  5کمتر از   1
2  15-5  14/51  55/0  90/1  
3  30-15  51/362  71/3  88/12  
4  50-30  61/1459  40/14  07/50  
5  70-50  21/553  54/5  27/19  
  24/5  38/4  14/445  70بیشتر از   6

  
  حوضۀ جلیسان اراضی در شیبپهنه بندی  3شکل

  
  جهت شیب حوضه

نقشۀ جهـت شـیب تهیـه و بـه     (DEM)1  از روی با توجه به محاسبات و طبقه بندی شیب حوضه از طریق نرم افزار
  .طبقه بندی شده و درصد مساحت هر یک از جهات در حوضه محاسبه گردیده است 3جدولشرح 

  
  

  
                                                 

1 Digital Elevation Model 
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  وسعت و در صد کالس های جهت شیب حوضۀ جلیسان: 3 جدول

  جهات  ردیف
  وسعت

  )ha(به 
  وسعت

 KM2به 
  درصد مساحت
   به کل حوضه

1  N 50/429  29/4  75/18  
2  NE 25/889  89/8  49/31  
3  E 633  33/6  42/24  
4  SE 25/176  76/1  24/6  
5  S 106  06/1  75/3  
6  SW  25/55  55/0  96/1  
7  W  50/173  74/1  14/6  
8  NW 261  61/2  24/9  

  

  
   جهت شیب دامنه ها در حوضۀ جلیسان4شکل 

  
 کاربری

 می باشد ناحیهدی خطر آنها در یک بن ها و پهنه های اصلی در مطالعۀ پایداری دامنه  یکی از شاخصزمین کاربری
یندهای ا رفتار آن در مقابل فرتغییردهد و سبب  های سطحی زمین را تحت تأثیر قرار می کاربری زمین ویژگی

 ذاتی زمین از نظر های ویژگی نتــیجه و در شود ــی مفرسایششناسی حاکم بر منطقه از جمله هوازدگی و  زمین
 زمین از از استفاده نوع نقشۀ تهیه جهت .)307 ،1377،ارومیه ای. (دهد خواص مهندسی را نیز تحت تأثیر قرار می

 زمین از سگونه که پ بدین.  استفاده گردیده است2002 به سال مربوط +ETM لندستهای رقومی ماهوارۀ  داده
سازی  های پردازش تصویر جهت آماده  یکی از روشکه مرکب نگیر اقدام به تهیۀ تصاویر تصویر،مرجع نمودن 

 تهیۀ نقشۀ برایای   تصویر ماهواره7 و 4 ،1در این تحقیق از ترکیب باندهای .  گردیدباشد میبندی  برای عمل طبقه
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وسعت و درصدکالس های کاربری اراضی رادر حوضۀ جلیسان نشان می  4دولج.  استشدهلندیوز استفاده 

  .دهد
  

  وسعت و درصد کالس های کاربری اراضی حوضۀ جلیسان 4 ولجد

  کاربری  ردیف
  وسعت

)ha(  
  وسعت

)KM2(  
  در صد نسبت
  به کل حوضه

  95/80  40/23  52/2339 جنگل  1
  57/18  36/5  71/536  مرتع  2
  48/0  14/0  76/13  مسکونی  3

  

  
  نقشۀ کاربری اراضی حوضۀ جلیسان 5 نقشۀ

  بارندگی
 شدت بارش و دوام آن نقش عمده ای در وقوع .رود ها به شمار می  وقوع زمین لغزش از عوامل اصلیبارندگی

زمین لغزش بعهده دارد که البته به عوامل چندی از قبیل شرایط اقلیمی،توپوگرافی و ساختمان زمین شناسی شیب 
های  د از بارندگیها بع  دامنهگسیختگی بیشترین تعداد ).185و177 ،2002،الیدیا(ها و نفوذ پذیری دامنه است

شدت تأثیر عامل بارش در .  صورت می گیردشکافهاسنگین یا ذوب برف در بهار و به علت نفوذ آب در 
پذیری و سایر  ها، نفوذ شناسی دامنه  توپوگرافی منطقه، ساختارهای زمینهوایی،ها به شرایط آب و  ناپایداری دامنه

  ).33 و 32 ،1378 ،زندی( سنگی و خاکی بستگی دارد های تودهخواص 
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 دهد که بیشتر زمین لغزش  نشان میعه در حوضۀ مورد مطالها و نقشه هم باران  لغزشزمین نقشۀ توزیع انطباق

 وسعت و درصد طبقات بارش را 5 جدول. )11جدول (دهند  میلیمتر رخ می1130-1115ها در محدودۀ بارش
  .درحوضۀ جلیسان نشان می دهد

 
  بارش حوضۀ جلیسانو درصد طبقات وسعت  5 جدول

  بارش  ردیف
  وسعت

)ha(  
  وسعت

  )KM2(به
  در صد نسبت
  به کل حوضه

1  1130-115 70/1215  16/12  07/42  
2  1140-1130  30/1674  74/16  93/57  
3  -  2890  9/28  100  

 
  پراکنش لغزش ها

رداشت های و ب ETM+2002  اینیز تصاویر ماهواره و 1 :40000 و 1: 20000های هوایی با استفاده از عکس
  ).4نقشۀ(نقشۀ پراکنش زمین لغزش تهیه گردیده است در حوضۀ مورد مطالعه، GPSمیدانی توسط دستگاه 

 
  .وسعت و درصد لغزش های موجود در حوضۀ جلیسان 6 جدول

  نام زمین لغزش  ردیف
  وسعت

  )ha(به 
  وسعت

 KM2به 

  .05  5,28  جلیسان رود  1
  .06  6,44  1جلیسان رود  2
  0  .11 چشمه سر  3
  0  .04  1چشمه سر  4
  .01  .62 کری دشت بن  5
  .01  1,11 آبشار  6
  0  .21 مازی بن  7
  0  .11 سامان کش چینی  8
  .15  15,39  ولگسر  9

  .01  .96 جلیسان  10
  .01  .55 شیشارسر  11
  0  .44 1شیشارسر  12
  .01  1,08 1کری دشت  13
  0  .20  2کری دشت  14
  .01  1,43 شیشارسر جارچال  15
  .01  1,05 مینگر  16
  0  .11 1لوپوسنگ  17
  0  .09  2لوپوسنگ  18
  0  .41 دیوخانی  19
  0  .01  کری دشت جیر چال  20
  .01  .97 شیشارسرجیرچال  21
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 جلیسان نقشۀ پراکنش زمین لغزش حوضۀ 6 شکل

 
  ارتباط زمین لغزش با فاکتورهای بررسی شدۀ موثردرایجادآن 

شیب و  نقشه های عوامل لیتولوژی،  ILWIS3.2رو نرم افزا) GIS(افیاییبا استفاده از سیستم اطالعات جغر
سپس با . داده شده،مقدار لغزش در هر طبقه بدست آمده است Cross جهت شیب با نقشۀ پراکنش زمین لغزش

 .به صورت معادلۀ زیر وزن هر طبقه ازطبقات عوامل محاسبه شده است  LNRFاستفاده از فرمول

  1رابطۀ 
  داده در یک واحد نقشهلغزش رخ 

  =LNRF  میانگین لغزش رخ داده کل واحد های یک نقشه

  

  2رابطۀ 
LNRF<1                          Weight  =0    

1LNRF<2                          Weight  =<1 

2LNRF>2                          Weight  =  
 

 لوژیکی و محاسبه وزن هر واحدمساحت لغزش رخ داده در واحدهای لیتو 7 جدول

 لیتولوژی ردیف
  وسعت لغزش رخ داده

 )ha(در هرواحد
LNRF وزن 

1 Js 13,75 1,94 1 

2 Pdr 18 2,54 2 

3 Pr 0 0 0 

4 Re 75. 11. 0 

5 S 3 42. 0 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 1386زمستان  ،62 شماره–های جغرافیایی  پژوهش                                                                                           20

  
  .مساحت لغزش رخ داده در واحدهای شیب و محاسبۀ وزن هر واحد 8 جدول

  درصد شیب  ردیف
 وسعت لغزش

 وزن ha)(  LNRFهبه  رخ داد

 0 0 -  5کمتر از   1

2  15-5  0 0 0 

3  30-15  5 84/0 1 

4  50-30  75/17 3 2 

5  70-50  7 18/1 1 

 1 97/0 75/5  70بیشتر از   6

  
  درواحدهای جهت شیب و محاسبۀ وزن هر واحد)هکتار(مساحت لغزش رخ داده  9 جدول

 جهت شیب  ردیف
  وسعت لغزش

 )ha(رخ داده به 
LNRF  وزن  

1  N 9,75 2,20  2  
2  NE  9,75  2,20  2  
3  E 4,75  1,07  1  
4  SE 4,25  96.  0  
5  S     0  
6  SW      0  
7  W  25.  06.  0  
8  NW 6,75  1,52  1  

 
  درواحدهای کاربری اراضی و محاسبۀ وزن هر واحد)هکتار(مساحت لغزش رخ داده  10 جدول

  ردیف
 کاربری

 اراضی

  وسعت لغزش
 )ha( رخ داده به 

LNRF  وزن  

  2  2,20 26 جنگل  1

  1  80/0  50/9  مرتع  2
  0  0  0 مسکونی  3

  
  درواحدهای طبقات بارش و محاسبۀ وزن هر واحد)هکتار(مساحت لغزش رخ داده  11 جدول

 طبقات بارش  ردیف
  وسعت لغزش

 )ha(رخ داده به 
LNRF  وزن  

1  1130-1115 26 72/0  1  

2  1140-1130  50/9  80/0  1  
  -  -  5/35 جمع
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 .دست آمده استه ب 7شکل  سرانجام با توجه به تجزیه و تحلیل انجام گرفته از طریق داده ها و سیستم،

 شود محدودۀ حوضۀ آبخیز جلیسان با استفاده از روش رسم منحنی های تجمعی در مقابل  میهمانگونه که دیده 
پهنۀ پایداربا  این سه پهنه شامل، .به سه پهنۀ کلی تفکیک شده است  GISر محیطفراوانی پیکسل های مربوطه د

 .طبقه بندی شده است 6تا 3و سرانجام پهنۀ ناپایدار با رتبۀ  3 تا 1پهنه با پایداری متوسط با رتبۀ ،1رتبۀ صفر تا 
 .گیری و بررسی است زهی هر سطح با استناد به متغیرهای تحلیل شده قابل انداویژگی هابدیهی است وسعت و 

  
  نتیجه گیری

با مطالعۀ زمین لغزش های موجود در حوضۀ جلیسان و ارتفاعات مشرف بر آن چنین بر می آید که پتانسیل 
 زمین لغزش در این حوضه باالست و بر اساس بررسیهای بعمل آمده بیشترین مقدار لغزش در واحد سنگ شناسی

 11 درجه به میزان 30-50کالس شیب ،)LNRF =54/2(هکتار18حت به مسا Pdr)(سنگهای تقسیم نشدۀ پرمین
به دلیل دریافت رطوبت زیادتر از سوی  NE)( و شمال شرق )N( و در جهت های شیب شمال) LNRF=3(هکتار

  وسعت زیاد این کاربری وبه دلیل و در کاربری جنگل )LNRF=20/2( هکتار 75/9 هر کدام دریای خزر
همچنین  .رخ داده اند میلیمتر1115 -1130در طبقۀ بارش و شکیالت شمشک و روتهقرارگرفتن آن بر روی ت

 962 از حوضه از مناطق پایدار، )درصد92/11( هکتار50/336نقشۀ نهایی نشان می دهد که حدود 

عالوه بر  .مناطق ناپایدار میباشد جزء )درصد54( هکتار1525 و از مناطق با پایداری متوسط) درصد2/34(هکتار
 در فاصله از جاده ها و آبراهه ها و نطایر آن امل ذکر شده عواملی چون فاصله از خطوط گسل های اصلی،عو

جهت  .وقوع پدیدۀ لغزش در حوضۀ تحت بررسی موثر می باشند ولی به نسبت از اهمیت کمتری برخوردارند
ر حوضه الزم است از تغییر کاهش نسبی خطرات و افزایش میزان پایداری دامنه ها با توجه به شرایط حاکم ب

اکوسیستم موجود و کاربری اراضی بویژه تبدیل اراضی جنگلی به مرتع اجتناب نموده و هر گونه سیاست گذاری 
  .طقه انجام پذیردبه منظور احداث سازه ها باید با لحاظ شرایط ژئومورفولوژی و زمین شناسی من
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