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ایران در ایران
نگرانی از کشتار بیش از حد مجاز دام سنگین
در خراسان رضوی

مشهد  -معاون امور بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
گفت :در چهار ماه نخست امسال از جمع  ۳۵۴هزار و  ۷۰۳رأس گاو استان معادل
 ۴۰.۹۵درصد کشــتار شــده در حالی که میزان مجاز کشــتار  ۳۰درصد است و کشتار
بیش از حد مجاز دام سنگین در این استان بسیار نگرانکننده است.
بهگــزارش ایلنا ،حســن جعفــری در این بــاره افــزود :ادامه وضعیت موجــود عالوه
بر ضربه زدن به موجودی دام ســنگین اســتان ،تهدیدی برای تأمین گوشت قرمز و
مواد لبنی تولیدی در این بخش اســت.وی ادامه داد :طی چهار ماه نخســت امسال
در کشتارگاه صنعتی مشهد ۲۱ ،هزار و  ۷۵رأس گاو نر و  ۳۱هزار و  ۸۹۴رأس گاو ماده
کشتار شده است و در همین مدت کشتار دام سبک به تعداد  ۵۰۹هزار و  ۴۵۵رأس
گوسفند نر و ۹۳هزار و ۹۹۳رأس گوسفند ماده بوده است.معاون امور بهبود تولیدات
دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت :در این مدت از  ۶میلیون و ۹۵۷
هزار و ۷۳۱رأس گوسفند استان ،معادل ۳۵.۸۹درصد آن کشتار شده است.جعفری
با بیان اینکه کشتار دام سبک نیز حدود چهار درصد بیشتر از حد مجاز است ،ادامه
داد :کشتار دام معموالً در نیمه اول سال بیشتر است اما روند فزاینده کشتار موجب
نگرانی جدی برای تداوم کشتار در نیمه دوم سالجاری شده است.
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ارادهای برای حفظ خاطره سبز قزوین وجود ندارد

پنبهزارهای مازندران هر سال آب میرود

ساری -مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران گفت :به دلیل خشکسالی بخشی
از سطح کشت پنبه شامل  ۱۷۰هکتار از چرخه تولید خارج شده است.
به گزارش مهر ،خلیل حقیقی با بیان اینکه ســطح کشــت پنبه نســبت به ســال
قبل در استان رشد نداشته است ،دلیل آن را ناشی از آسیب خشکسالی به مزارع
دانست و گفت :بخشی از پنبهزارها به دلیل خشکسالی از چرخه تولید خارج شده
است .وی با بیان اینکه کشت پنبه در  ۸۰۰هکتار از مزارع استان انجام شد ،گفت:
به دلیل خشکســالی  ۱۷۰هکتار از مزارع از چرخه خارج شــد و سطح کشت باقی
مانده  ۶۳۰هکتار اســت.وی با عنوان اینکه  ۹۵درصد پنبه در اســتان بهشهر و ۱۰
درصد در گلوگاه کشت میشود ،افزود :سال قبل سطح کشت پنبه در استان ۶۴۵
هکتار بود و امسال به دلیل خشکسالی شاهد کاهش سطح کشت نیز هستیم.
حقیقی با اشــاره به برداشت پنبه از دیمزارهای استان گفت :پیشبینی میشود
میــزان تولید بین هزار و  ۵۰۰تا هزار و  600تن وش برداشــت شــود .مدیر زراعت
جهاد کشاورزی مازندران سهمیه ابالغی از سوی وزارتخانه را برای کشت پنبه در
استان  ۸۰۰هکتار بیان کرد و گفت :به دلیل وقوع خشکسالی و محدودیت منابع
آبی ،بخشی از مزارع دچار آسیب شدند زیرا باران مناسبی نداشتیم.
افزایش مراکز خرید ،به صرفه بودن و تناوب قرار گرفتن با غالت ،استفاده از شیوه
پرورش نشا و رفع موانع سبب میشود تا کشت پنبه در مازندران رونق گیرد و به
سالهای اوج آن در دهههای قبل از  ۸۰برگردد.
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باغستان تاریخی قزوین روی شیب نابودی

قزوین  -کوروس ســلیمانی :باغســتان قزوین
کــه تا چند دهه پیــش نزدیک به  ۵هزار هکتار
وســعت داشــت هماکنــون نیمــی از آن نابود
شــده و نیم باقیمانده نیــز در معرض نابودی
قرار دارد .شکوه کرمانشاهانی مؤسس انجمن
توســعه حیات شــهر و باغستان ســنتی قزوین
دربــاره رونــد نابــودی باغســتان و عوامل این
نابــودی بــه خبرنــگار «ایــران» گفــت :رونــد
تخریــب باغســتان از دهــه  ۳۰شمســی و بــا
ط آهــن و ایســتگاه آن در دل
مکانگزینــی خــ 
باغســتان آغاز شــد .در دهه چهل نیز تأسیس
کارخانــه شیشــه و آلومتــک در باغســتان
صدماتی به آن وارد کرد.
ëëآتش به باغستان با عبور لوله گاز
اما مهمترین زخمی که بر پیکر باغســتان وارد
شــد ،عبور خط لوله گاز از باغستان در دهه ۶۰
بود که منجر به معبر نســیم شمال شد .معبر
نسیم شمال روی خط لوله گاز احداث شد و تا
ســالها خاکی بود .آســفالت شدن غیرقانونی
ایــن معبــر خاکــی ،آن را بــه گذرگاهــی بــرای
ماشــینهای سنگین و عبوری تبدیل کرد که تا
هماکنون هم ادامه دارد.
بــا این همه باغســتان هیــچگاه به انــدازه یک
دهــه گذشــته در معــرض دســتاندازی و
تخریــب قــرار نداشــته اســت .پل قــدس ،پل
امــام علی ،میدان خلیج فارس ،پل امام رضا
و اکنــون کمربنــد شــرق بخشهایــی از رینگ
تنــدراه تعریــف شــده بــه دور شــهر هســتند.
ایــن رینــگ کــه بخشهایــی از آن بــا تــاش
تشــکلهای مردمنهــاد حــذف شــد یــا اندکی
اصــاح مســیر پیدا کــرد ،قســمتهای مهم و
آبادی از باغستان را نابود کرده و میکند.
از دیگــر آســیبهای جــدی ایــن ســالها بــر
باغســتان ،دســتاندازی بــر رودخانههــای
فصلی اســت که تماماً حقابه باغستان هستند.
احــداث دریاچههای تفریحی و مخــازن تأمین
آب مجموعــه گردشــگری باراجیــن (از جملــه
ســافاری پارک و دهکده طبیعت) و ویالســازی
باالدســت نمونههایــی از ایــن دســتاندازیها
هســتند .در حال حاضر نیز پروژه کمربند شرق
بخشــی از بســتر رودخانه ارنجــک (باراجین) را

بهطــور کلی محو کــرده و تبدیل به جــاده کرده
است .عالوه بر این ،پروژه احداث سد الستیکی
جهت دریاچه تفریحــی روی رودخانه ارنجک،
علیرغــم اعتــراض باغــداران و تشــکلها ،هنوز
کامالً از دســتور کار خارج نشــده است .مجموع
ایــن مداخــات در رودخانــه ۹۰۰ ،هکتــار از
باغســتان را خشک خواهد کرد و سفره آبهای
زیرزمینی را فقیرتر از امروز.
ط زیستی
ëëاجرای پروژهها بدون پیوست محی 
وی در ادامــه اظهــار کــرد :در مــورد حقابــه
باغســتان بایــد تأکیــد کنیــم کــه از طرفــی در
باغســتان،چاه آب شــرب زده میشــود و این
بدان معناســت که شــهر به آبی که باغســتان
ذخیــره میکنــد ،نیــاز حیاتــی دارد .از طــرف
دیگــر با انواع طرحها و پروژهها در باالدســت،
حقابــه باغســتان از آن دریــغ میشــود .قطعاً
در ایــن مــورد مهمتریــن مســئولیت متوجــه
شــرکت آب منطقهای بــه نمایندگی از وزارت
نیرو اســت .ســازمان حفاظتمحیط زیســت،
نهــاد دیگــری اســت که بایــد مانع انجــام این
دو پــروژه غیرمحیط زیســتی شــود .هیچکدام
از این پروژهها پیوســت محیط زیســتی ندارند
و توجیه هم ندارند .از طرفی با توجه به اینکه
باغســتان به ثبت ملی رســیده است ،سازمان
میــراث فرهنگــی ،چــه در مــورد رودخانــه که
بخشــی از منظر باغســتان اســت و چــه حقابه
باغــداران مســئول اســت و بایــد ایســتادگی
کند .همچنین براســاس قانــون حفظ کاربری
اراضی کشــاورزی ،ســازمان جهاد کشــاورزی و
ســازمان امور اراضی موظف هســتند از حقابه
باغداران صیانت کنند.
آفــت دیگــر کــه بــر جــان باغســتان افتــاده
اســت ،برهم ریختن سیســتم مدیریت بومی
در اثــر مداخــات پراکنــده ،بیبرنامــه و گاه
غیرخیرخواهانــه نهادهــای دولتــی اســت.
اگــر سیســتم اجتماعی-مدیریتــی باغســتان
فروبریــزد ،قطعــاً باغســتان بهعنــوان یــک
موجودیــت منســجم ،از بیــن خواهــد رفــت.
اقتصــاد زمیــن شــهری و میــل مجموعــه
مدیریــت شــهری و اســتانی به تغییــر کاربری
در باغســتان ،مشــکل مهــم دیگری اســت که

باغستان با آن روبهرواست .طرحهای توسعه
در دل باغســتان ،باغــدار را بیانگیزه میکند.
با ورود جادهها و دیگر تأسیسات به باغستان،
امنیــت باغدار به خطــر میافتد ،شــبکه انهار
باغســتان صدمــه میبینــد و القــای تغییــر
کاربــری قریبالوقوع اتفــاق میافتد .طبیعی
است که در این شــرایط انگیز ه برای باغداران
حاشیه جادهها بسیار تضعیف میشود.
همین ســال گذشــته بود کــه فرخــزاد معاون
عمرانــی اســتاندار قزویــن در مصاحبــه بــا
خبرنگار«ایــران» گفت که در نجات باغســتان
به بنبست رسیدهاند ،کرمانشاهانی در پاسخ
به این سؤال که آیا واقعاً راهکاری برای نجات
باغســتان وجــود نــدارد ،گفــت :راهحلهــای
مشــکالت باغستان از اســاس آغاز نشدهاند تا
امروز به بنبســت رســیده باشــند .برای تمام
مشــکالت باغســتان راهکار وجــود دارد .ما بر
مبنــای رصــد و مطالعــات علمــی و مطالعه
میدانــی و آنچه از باغــداران خبره دریافتهایم
بــا اطمینــان اعــام میداریــم کــه باغســتان
بــرای بقا کمبــود طــرح و راهکار نــدارد .آنچه
که نیســت اراده مدیریتی در استان است .این
گفتــه را طــرح شارســتان و گزارشهــای مرکز
مطالعــات اســتراتژیک ریاســت جمهوری در
دو نوبت صحه گذاشتهاند.
ëëمخالفت میراث فرهنگی با اجرای پروژهها در
حریمباغ
در همیــن ارتبــاط علیرضــا خزائلــی رئیــس
ســازمان میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی
و گردشــگری اســتان قزویــن کــه یکــی از
ســازمانهای متولــی باغســتان اســت دربــاره
اقدامــات این ســازمان برای نجات باغســتان
بــه خبرنگار«ایــران» گفــت :میــراث فرهنگی
در راســتای وظایــف خــود در ســال  ۹۳عرصه
باغســتان را ثبــت ملی کــرد و پرونــده جهانی
آن نیــز در دســتور کار قــرار دارد تــا در نوبــت
خــود مــورد بررســی قــرار گیــرد .ایــن بــاغ
خصوصیتهایی دارد که آن را از ســایر باغها
متمایــز میکنــد و صرفــاً نبایــد آن را یک باغ
بــا یک محصول مشــخص قلمداد کــرد ،جدا
از محصوالتــی همچــون پســته ،بــادام ،گــردو

مهمترین زخمی که بر پیکر باغستان وارد شد ،عبور خط
لوله گاز از باغستان در دهه  ۶۰بود که منجر به معبر نسیم
شمال شد .معبر نسیم شمال بر روی خط لول ه گاز احداث
شد و تا سالها خاکی بود .آسفالت شدن غیرقانونی این
معبر خاکی ،آن را به گذرگاهی برای ماشینهای سنگین و
عبوری تبدیل کرد که تا هم اکنون هم ادامه دارد.
با این همه باغستان هیچگاه به اندازه یک ده ه گذشته در
معرض دست اندازی و تخریب قرار نداشته است
و انگــور بلکــه شــیوههای کاشــت ،داشــت و
برداشــت و شــیوه آبیــاری و مالکیــت ،بــدون
حصــار بودن از جملــه ویژگیهای منحصر به
فرد باغستان است که نه در کشور بلکه در دنیا
نظیر آن وجود ندارد.
امیدواریــم مالــکان و باغــداران ایــن عرصــه
بــا همــان نهادهــای اجتماعــی ســنتی ماننــد
نماینــدگان رودخانههــا ،دخوهــا و نگهبانها و
کارگــران بتوانند شــرایط مناســبی را برای تولید
محصول فراهــم کنند .همین ویژگی اســت که
سالها شــرایط اقتصادی خوبی را برای قزوین
فراهم کرده است.
وی درباره آسیبهایی که در این سالها توسط
ســازمانهای دولتــی بــه باغســتان وارد شــده و
نقــش و رویکرد میراث فرهنگــی در این ارتباط
گفــت :بشــدت مخالف ایــن تعرضها بــوده و
هستیم .در شورای عالی معماری و شهرسازی
که در اواخر ســال  ۹۸تشــکیل شد حضور جدی
داشــتیم و در نتیجــه آن رینــگ کمربنــدی کــه
از عرصــه باغســتان عبــور میکــرد در محدوده

واکسیناسیون ۴۱درصد جمعیت واجد شرایط مازندران

ســاری  ۴۱ -درصــد جمعیــت واجــد
شرایط اســتان مازندران ،تا کنون واکسن
کرونا دریافت کردند.اســتاندار مازندران
در جلســه ســتاد اســتانی مقابله با کرونا
گفت :حــدود ۴۱درصد جمعیــت واجد
شرایط استان واکسینه شدند و این درصد
در دوز اول و دوم متفاوت است.
حســین زادگان افزود :ورود واکسن به
داخل کشــور تســریع شــد و در مازندران
روزانه امکان واکسیناســیون  ۱۰۰هزار نفر
وجود دارد و رکورد  ۵۰هزار نفر را داشتیم.
او تصریــح کــرد :موضوع پیــاده روی
اربعیــن بــه عــراق ،منــوط بــه شــرایط
واکسیناســیون بــوده و عوامــل اجرایــی،
موکــب داران و افــرادی کــه میخواهنــد
در این مراسم شرکت کنند باید واکسینه
شــده باشند.اســتاندار مازنــدران با بیان
اینکــه تصمیمگیــری بــرای بازگشــایی
مــدارس بهصــورت حضــوری ،هنــوز به
نتیجه قطعــی و نهایی نرســیده اســت،
گفــت :درصــد باالیــی از فرهنگیــان
واکسینه شــدند و موضوع واکسیناسیون
دانشآموزان ،خانوادههای آنها و عوامل
مرتبط با آنها مانند حملونقل بر مبنای
واکسیناســیون اســت تا تصمیم نهایی و
قطعی در جلسه بعدی گرفته شود.
 ëëدریافت ۲۰۰هزار دوز واکســن جدید در
مازندران
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی

مازندران نیز در این جلســه با بیان اینکه
وضعیت واکسیناسیون بهتر و واردات آن
تسریع شده است گفت :در هفته گذشته
۲۰۰هزار دوز واکســن جدید بــرای مردم
مازندران دریافــت کردیم و در این هفته
هم واکسنهای بیشتری از نوع سینوفارم
و آســترازنکا دریافــت میکنیم.دکتــر
موســوی افــزود :ســرعت واکسیناســیون
در مازندران به نســبت جمعیت بســیار
باالتر از دیگر اســتانهای کشور است و با
این روند در اســتان ،به عدد تزریق روزانه
۱۰۰هزار دوز واکسن هم خواهیم رسید.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
مازنــدران ادامــه داد :رونــد کاهشــی
مبتالیــان به کرونــا در مازنــدران ادامه
دارد و اکنــون فقــط شهرســتان رامســر
در وضعیــت قرمــز قــرار دارد و بقیــه
شــهرهایی کــه قرمــز بودنــد نارنجــی و
برخــی شــهرها هــم زرد شــدند.دکتر
موســوی گفت :آمار مازنــدران از لحاظ
تعداد خام بیماران زیاد است و در این
زمینه نســبت به بســیاری از استانهای
کشور باالتر هستیم.
او با بیان اینکه روند کاهشی مبتالیان،
رنگبنــدی کرونایــی را تغییــر میدهــد
ادامــه داد :تغییر رنگبندی به این معنا
نیست که اوضاع خوب است و اگر اصول
بهداشتی رعایت نشود ،قطعاً پیکهای
بعدی را هم تجربه میکنیم.

جنــوب و شــرق قزویــن منتفــی و تأکید شــد در
موضوعات عمرانی و ترافیکی شهر قرار نگیرد.
ورود پل امام رضا به باغستان ممنوع شد .مقرر
شــد پل ابوترابی با اصالحــات واریانس عرض
گذر در مســیر قرار بگیرد تا آســیبی به باغستان
نزنــد .اتصال میــدان شــورا به پل قــدس تا پل
والیت و در ادامه به پل ابوترابی با تغییر عرض
گذر قرار گرفت.
وی در پایان افزود :نظر ما درباره دستدرازیها
و تصــرف و جادهســازی کــه در حریــم رودخانه
ارنجک صورت میگیرد این است که این پروژه
تهدید و هشــداری جدی برای باغســتان اســت
چــون خطــر ســیالب در شــهر قزویــن را فراهم
میکنــد و معتقدیم باید جلوی این قبیل کارها
گرفتــه شــود .معتــرض هرگونــه دســتاندازی
در ارتفاعات شــمال شــهر قزوین که سرچشمه
رودخانههایی است سالها جزو حقابه باغستان
محسوب میشوند هستیم و قطعاً پروندههای
قضایی برای متعرضین تشکیل خواهیم داد و
اجازه نخواهیم داد.

رهاورد سفر وزیر بهداشت و درمان به آذربایجانغربی

ارومیه  -بهرام عیناللهی وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی روز جمعه
در ســفر چند ســاعته به آذربایجان غربی ،ضمن بازدید از روند درمان بیماران
کرونایی در ارومیه ،وضعیت دانشــگاه علوم پزشــکی را بررسی کرد؛ در این سفر
خبرهای خوشــی نیز از روند واکسیناســیون بهعنوان مهمترین خواسته مردم از
دولت مردمی ارائه شد.
بــه گزارش ایرنا ،وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ،نخســتین وزیر
دولــت ســیزدهم بهعنــوان دولــت مردمــی بــود کــه بــه آذربایجــان غربی
ســفر کرد؛ در این ســفر کــه پس از حضــور و بازدید عیناللهــی در اردبیل و
تبریــز صورت گرفت ،وزیر بهداشــت از نزدیک با وضعیت دانشــگاه علوم
پزشــکی و اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن اســتان آشــنا شــد.در حالی که
مهمترین خواســته مردم از مســئوالن در شــرایط کنونی ،سرعت بخشیدن
بــه واکسیناســیون و مصــون کردن اقشــار مختلف در مقابل بیمــاری کووید
 ۱۹اســت ،در ایــن ســفر نیز اخبــار خوبی بویــژه در خصوص واکسیناســیون
در کشــور و آذربایجان غربی ارائه شــد که میتواند بــرای روزها و هفتههای
آتــی امیدوارکننــده باشــد.عین اللهی بالفاصله پــس از ورود بــه ارومیه به
مرکــز واکسیناســیون تجمیعــی و خودرویــی در ارومیــه رفــت و در آنجــا بــا
توگو
دست اندرکاران و افرادی که برای دریافت واکسن آمده بودند ،به گف 
پرداخت.ایــن حضــور ســریع پرچمــدار حــوزه بهداشــت و درمــان در ارومیه و
آذربایجان غربی ،نشــان دهنده توجه به بهبود وضعیت بویژه در حوزه مقابله
بــا کروناســت؛ امری کــه در دولت مردمی ســیزدهم امری قابل توجه به شــمار
میرود.وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد :براساس توانمندی
استانها در تزریق ،واکسن مورد نیاز در اختیار استانهای مختلف قرار میگیرد
ولی اجازه ذخیره واکســن نمیدهیم.بهرام عین اللهی افزود :روند بسیار سریع
ورود واکسن به کشور آغاز شده و تا روز یکشنبه حدود  ۱۵میلیون دوز واکسن وارد
خواهد شد .وی اضافه کرد :با این روند سریع ورود ،سرعت واکسیناسیون نیز باید
افزایش یابد تا بتوانیم تعداد بیشتری را علیه کرونا واکسینه کنیم.
وزیــر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی بیــان کرد :واکسیناســیون نباید فقط
توسط نیروهای بهداشتی درمانی انجام گیرد بلکه میتوانیم از ظرفیت مردمی
نیز در این خصوص بهره ببریم.

تهدید حیات در شرق فارس با گسترش فروچالهها

شیراز«-دشــت ایــج در اســتهبان فــارس همچنــان
فرومینشــیند ».این یکی از پیامدهای تخریب و از دست
دادن محیط زیستی است که حتی شرایط را برای ساکنان
ی در حوالــی روســتای
غیرقابــل ســکونت میکند.مکانــ 
چاهدراز به سمت ایج وجود دارد که با شکافی وحشتناک
چهــره خــود را نمایان کرده اســت و از پیامد فرونشســت
زمیــن در ایــن محــدوده و امتــداد این شــکاف به ســمت
جاده آســفالت اســت و بزودی به آن میرسد.این شکاف
به معنای پایان ادامه زندگی در شرق فارس است و ادامه
آن به مناطق مسکونی نیز رسیده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری فارس ،رســولحاجــیباقری
فعال زیســت محیطی حــوزه اســتهبان در این خصوص
میگویــد :فروچالــه مهدیآبــاد در ایــج اســتهبان یکی از
بزرگترین فروچالههای کشور است و این فروچاله زخمی
اســت بر پیکر زمیــن با حدود ۶۰متر عمــق و ۸۰متر قطر
که چندین سال قبل مانند گلولهای سهمگین ،دل زمین
منطقه را شکافت و رد خود را به جا گذاشت.
بــه گفتــه وی در همــان ســالها کمــی بعــد از وقــوع
ایــن فاجعــه ،به راحتی مجــوز حفر چاه بــا عمق۱۳۰متر
در فاصلــه چنــد صــد متــری ایــن فروچالــه صادر شــد و
اعتــراض و پیگیریها نتیجهای نداشــت.باقری با اشــاره
بــه اینکه الیــه آبرفتی این محدوده تقریباً ۸۰متر اســت و

صــدور مجــوز ،ورود بــه بافتهای آهکی و افزایش فشــار
بــر منابع آبی را منجر میشــود ،ابراز میکند :نشــانههای
نابودی اکوسیســتمهای کشور در ایجاد این فرونشستها
و فروچالههــا ،حــذف تاالبهــا از پیکــره کشــور ،خشــکی
رودخانههــا ،بــروز ریزگردها ،نابودی حیاتوحــش و ...به
یبینیم.
وضوحم 
ëëبحراننزدیکاست
بــه گفتــه ســیروس زارع ،از فعــاالن زیســت محیطی
هــر فعالیتی روی زمیــن نیازمند مصــرف آب به صورت
مستقیم یا آب مجازی است و جوانب هر اقدامی باید به
درستی مطالعه و ارزیابی شود.
زارع میگوید :رعایت چارت کلیشــهای اداری راه حل
برون رفت از بحران نیســت و فــرو نرفتن در ورطه بحران
نیازمند رعایت الزامات زیســتی در اجــرا بوده و قبل از آن
بایسته بود آمایش سرزمینی در اولویت قرار میگرفت .به
گفته وی امروز بحرانزایی مستمر دستاورد جوامع است
که یکی از آنها بحران فرونشست است.
زارع خاطر نشان میکند که دلیل عمده فرو نشستها
ایجــاد خأل در زیر بســتر اســت و فعالیتهــای تکنوتیکی
زمین دامنه این آسیب را گستردهتر میکند.
این فعال زیســت محیطی خاطرنشــان میکند آنچه
امروزه عموماً در مناطق مختلف با شدت و ضعف تحت

عنوان شــکاف ،شــیارهای عمیق ،نیمه عمیق و سطحی
و یــا حفرههای بــزرگ مانند آنچه در حوالــی ،مهدیآباد
استهبان فارس یا در بستر دریاچه مهارلوی و سایر مناطق
مشــاهده میکنیــم بــه دلیــل ایجــاد خالهایــی اســت که
زمینه ســاز شکست در سطح زمین شده و این شکستها
در صورت بروز حوادث طبیعی مانند زمین لرزه منجر به
وارد آمدن خسارتهای غیر قابل جبران خواهد شد.زارع
ادامه میدهد :مهمتر آنکه ،خلل و فرجهای زیر سطحی
یا همان آبخوانها که طی هزارهها فعالیت زمین ساختی
در پوســته شکل گرفته اســت با شکستهای فرونشستی
پتانسیل ذخیره آب خود را از دست خواهند داد ،کما اینکه
آبخوانهــا طی هزارهها به ثبات پوســته کمــک کردهاند و
تعادل حرکتی الیههای زمین را تسهیل و روان کردهاند.

