
اســتان فارس چند ســالی اســت که 
رکورد دار بیشــترین میزان فرونشســت 
زمیــن در کشــور اســت، بــه طــوری کــه 
70درصــد از دشــت هایش در معرض 
ایــن پدیــده قــرار گرفتــه اســت. مرکــز 
اعــام  کشــور  جنــوب  زمین شناســی 
کــرده کــه ایــن اســتان در 5 شهرســتان 
و  مرودشــت  ریــز،  نــی  فســا،  داراب، 
استهبان دچار فرونشســت های نگران  
کننده اســت. البته بیشتر شــکاف ها در 
مســیر گســل های کنترل  کننده حوزه ها 
مشاهده شــده اســت. فروچاله ها یکی 
پــس از دیگری دهان بــاز کرده و برخی 
مشــکات  دچــار  را  فــارس  اراضــی  از 
کرده اند. مســئوالن زمین شناسی بارها 
نســبت به مشــکات این حوزه هشدار 
داده و تأکیــد کرده انــد کــه ایــن پدیــده 
بــه  یکــی از مخاطــرات مهــم فــارس 
شمار می رود که ناشی از برداشت های 
بی رویه آب و همچنین خشکسالی های 

مستمر است.
ë »پدیده»گسیختگی زمین« یا »فرونشست

»طهمورث یوسفی«، مدیرکل مرکز 
زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی 
جنوب کشور )مرکز شیراز( درخصوص 
ایــن فرونشســت ها بــه »ایــران« گفت: 
دشــت های  در  اخیــر  ســال های  در 
مختلف کشــور بویــژه در فارس شــاهد 
وقــوع پدیــده گســیختگی زمیــن یــا به 
تعبیــری همــان فرونشســت بوده ایم. 
باالتریــن افت ســطح ایســتایی آب در 
کشور مربوط به دشــت های این استان 
اســت و در راستای گزارش های متعدد 
کارشناسان سازمان زمین شناسی مرکز 
شــیراز از فروچاله هــا و درز وشــکاف ها، 
از  یکــی  را  فرونشســت  ســازمان  ایــن 
کشــور  و  اســتان  در  مهــم  مخاطــرات 
می دانــد. در ایــن راســتا بــا اســتفاده از 
مطالعــات ژئوفیزیکــی و رادار و نصب 

ابــزار دقیــق، رفتارســنجی و مطالعات 
آب - زمیــن شناســی و زمیــن شناســی 
بررســی  و  ژئوتکنیــک  و  مهندســی 
فرونشست امکان پذیر است. مدیرکل 
اکتشــافات  و  شناســی  زمیــن  مرکــز 
معدنی جنوب کشور)شــیراز( با اشــاره 
از  برخــی  در  فرونشســت  ایجــاد  بــه 
روســتاهای فارس، اظهار داشــت: طی 
چنــد ســال گذشــته شــاهد ایجــاد این 
پدیده در برخی از روســتاها و شهرهای 
اســتان از جملــه »دیندارلــو« و »ایــج« 
بودیم که این مســأله مشکاتی را برای 
مــردم به وجــود آورده بود. وی با تأکید 
بر اینکــه فــارس از جمله اســتان هایی 
اســت که با ایــن پدیده بشــدت روبه  رو 
اســت، بیان کــرد: در ایــن رابطه بخش 
مطالعات تصاویر رادار متشکل از یک 
تیم 4 نفــره برای انجام مطالعات و به 
دســت آوردن میــزان نرخ فرونشســت 
در سطح استان در مرکز زمین شناسی 

شیراز راه اندازی شده است.
ë فرونشست های نگران  کننده

یوسفی در خصوص شهرستان هایی 
که با این پدیده روبه  رو هستند، تصریح 
کــرد: داراب، فســا، نــی ریــز، مرودشــت 
از جملــه شهرســتان هایی  اســتهبان  و 
هســتند کــه پدیــده فرونشســت در آنها 
نگران کننــده اســت و بایــد مطالعــات 
دقیقــی پیرامــون آن انجام شــود. وی با 
اظهــار نگرانــی از اینکــه فرونشســت در 
برخــی از ایــن شهرســتان ها زیرزمینــی 
و پنهان اســت، گفــت: در برخــی از این 
مناطق از جمله اســتهبان و مرودشــت 
شکســتگی های زیرزمینــی ایجاد شــده 
گســیخته  تونل هــای  صــورت  بــه  کــه 
بــوده و نگران کننده اســت. مدیــر مرکز 
معدنــی  اکتشــافات  و  زمین شناســی 
جنوب کشــور)مرکز شیراز( در خصوص 
تخــت  اطــراف  در  فرونشســت  ایجــاد 
جمشــید نیــز اظهار داشــت: طــی چند 
ســال گذشــته به دلیل برداشت بی رویه 

فرونشســت هایی  ایجــاد  شــاهد  آب 
در دشــت مرودشــت و اطــراف تخــت 
بــرای  کار  بودیــم. نخســتین  جمشــید 
جلوگیری از فرونشســت پرکردن آنها و 
انحراف آب های سطحی و ممانعت از 
ورود آب به درون این شکاف هاست، از 
این رو باید بعد از انجام مطالعات دقیق 

نسبت به پر کردن آنها اقدام شود.
ë دیندارلو« قربانی فرونشست«

وی بــه پدیده فرونشســت زمین در 
روســتای »دیندارلــو« از توابــع بخــش 
»ششــده« و »قره باغ« شهرســتان فسا 

در شــرق فــارس، اشــاره کــرد و افــزود: 
بــروز این فرونشســت ها و شــکاف های 
ایجاد شــده در این روســتا نگرانی هایی 
را بــرای ســاکنان روســتا و مســئوالن به 
دنبال داشــته اســت. به گفتــه مدیرکل 
اکتشــافات  و  شناســی  زمیــن  مرکــز 
طــول  کشور)شــیراز(  جنــوب  معدنــی 
یکی از این شکاف ها اکنون به 250 متر، 
عرض تا 2 متــر وعمق آن نیز به 3 متر 
رســیده اســت. با مطالعات ژئوفیزیک 
ونصب»جی پی اس«های دوفرکانسه 
رادار  تصاویــر  مطالعــه  و  دقیــق 

ومطالعات زمین شناسی به این نتیجه 
رســیده ایم کــه این شــکاف ها از روســتا 
عبور می کند. براین اســاس نوار پرخطر 
در این روستا شناســایی شده تا ساخت 
و ســازی در آن انجام نشود. وی در مورد 
ضــرورت جابه جایی ســاکنان روســتای 
دیندارلــو نیــز گفت: نیاز بــه جابه جایی 
کل روستا نبوده، زیرا برخی از خانه ها که 
در مســیر شــکاف قرار دارند باید تخلیه 
و پــس از تخریــب، آواربــرداری شــوند. 
یوســفی این مشــکل را تنهــا محدود به 
روستای دیندارلو ندانست و خاطرنشان 

کــرد: شــکاف ها در »تنگه ایــج« و دیگر 
مناطق حوضه آبریز این منطقه موجود 
و نگران کننده است و ما نیز بررسی های 
خــود را ادامــه می دهیــم تــا منطقه ای 
بی خطر در فاصله ای مناسب با شکاف، 

شناسایی و معرفی شود.
ë  احتمال ایجاد فروچاله دیگر 

در منطقه  »ایج«
مدیــر کل زمیــن شناســی منطقــه 
جنــوب بــه فروچالــه ای کــه در منطقه  
اســتهبان  شهرســتان  ازتوابــع  »ایــج« 
ایجاد شده اشــاره کرد و گفت: احتمال 
ایجــاد فروچاله دیگر مانند فروچاله ای 
شــده  ایجــاد  »ایــج«  منطقــه   در  کــه 
محتمل اســت و در این راستا باید روی 
برداشت آب کنترل بیشتری شود، زیرا 
بــا بهینه کردن مصــرف آب می توان از 
وقوع چنیــن حوادثی جلوگیــری کرد و 
با توجــه بــه برداشــت های فصلی آب 
در این منطقه احتمــال تکرار این گونه 
فروچاله ها دور از انتظار نیست. یوسفی 
دربــاره فرونشســت هایی کــه در فســا و 
مرودشــت به سطح زمین رســیده اند، 
گفــت: ایــن فرونشســت ها نســبت بــه 
نداشــته اند.  انــدازه  در  تغییــری  قبــل 
شــکاف هایی که در مسیر ســیاب قرار 
می گیرند، عمیق تر می شوند. بنابراین 
را  موانعــی  بایــد  مربوطــه  مســئوالن 
ایجــاد کنند تا حتی آب های کشــاورزی 
هم نتوانــد به این شــکاف ها نفوذ کند. 
هم اکنون بیشترین شکاف ها در دشت 
و  اســتهبان  فســا،  داراب،  مرودشــت، 
شــیراز ایجاد شده که به  دلیل برداشت 
از  آهکــی  وآب هــای  زیرزمینــی  آب 
ســنگ های ســخت اتفاق می افتد. وی 
یادآور شد: برداشــت آب های آهکی از 
ســنگ های سخت در ششــده و منطقه 
ایج بیشتر است. در ایج عمق فروچاله 
قبًا 120 متر بود، اما اکنون به 30 متر و 
قطر آن از 20 متر به 55 متر رســیده که 

اتفاق خوشایندی نیست.

تاکنــون قــرارداد ســاخت یک هــزار و 100 مدرســه با 
پذیــرش  و  درس  کاس  و 850  هــزار  ظرفیــت 5 
145هزار دانش آموز از ســوی بنیاد برکت وابســته به 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( امضا شده که 
از این تعداد مدرســه، 800 واحد با ظرفیت 4 هــزار و 400 کاس بهره برداری 

شده است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، »عارف نوروزی«، مدیرعامل این بنیاد 
در ششمین نشست شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های آموزشی 
و پرورشــی در مناطق محروم و کمتر توســعه  یافته  کشور که به میزبانی ستاد 
اجرایــی فرمــان حضرت امــام)ره( برگزار شــد، در این باره افــزود: این تعداد 
مدرسه، یک هزار و 550 روستا را تحت پوشش خود قرار داده و اعتباری بالغ 
بــر 4 هــزار و 500 میلیارد ریال ســرمایه گذاری برای ســاخت آنها انجام  شــده 

است.
نوروزی با اشاره به اتمام قریب الوقوع ساخت یک هزار مدرسه  برکت توسط 
این بنیاد، تصریح کرد: تاش داریم تا پایان ســال 99، تعداد مدارس ساخته  
شــده  بنیاد برکت را به 2 هزار واحد برســانیم. به منظور اجرای 25 هزار و 55 
طــرح  محرومیت زدایــی و توانمندســازی اقتصــادی و اجتماعــی در مناطــق 
محروم کشور، تا پایان خرداد ماه امسال 76 هزار و 820 میلیارد ریال از سوی 

بنیاد برکت در این مناطق سرمایه گذاری انجام  شده  است.
وی اقــدام دیگــر این بنیاد را بهبود و توســعه  3 برابری شــاخص های فضای 
آموزشی در 4 استان آذربایجان غربی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و البرز 
عنــوان کــرد و گفت: در چارچوب این طرح در سیســتان و بلوچســتان از 9 ماه 

پیش تاکنون، از 77 مدرسه به 111 مدرسه رسیده ایم.

استان کرمان در تولید گندم رکورد  زد
تولید گندم دراستان کرمان در حالی که هنوز برداشت ادامه دارد، 

از مرز 209 هزار تن گذشت و رکورد سال قبل را شکست.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، »مجید نژاد بیگلری« مدیرکل 
 غله و امور بازرگانی استان کرمان گفت: در سال 95 نیز 205 هزار تن

 گندم در اســتان تولید شــد و امســال در شــرایطی که کار برداشت 
تا شــهریورماه ادامه دارد بیــش از 209 هزار تن گندم از کشــاورزان 
خریداری شــده است. پیش بینی شــده تا پایان فصل برداشت در 

استان نزدیک به 220 هزار تن گندم روانه سیلوها شود.

برخورداری 553 روستای استان کرمانشاه از گاز طبیعی
از ســال 92 تا پایان سال گذشــته 553 روستای استان کرمانشاه از گاز طبیعی 
برخوردار شــده و این در حالی اســت که تا ســال 92 فقط 213 روســتای استان 

گاز داشت.
به گزارش ایرنا، »ســیروس شهبازی« مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه 
افزود: ضریب نفوذ گازرســانی به روســتاهای اســتان در دولت تدبیر و امید از 
29درصد)42 هزار خانوار( در سال 92 به 53 درصد )77 هزار خانوار( در پایان 
ســال 95 رســیده اســت. وی تعداد کل روستاهای استان کرمانشــاه را 2 هزار و 
490 روســتا بیان کرد و گفت: تا ســال 97 پرونده گازرسانی به روستاهای باالی 

20 خانوار استان بسته خواهد شد.
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»فارس« رکورد دار فرونشست زمین در کشور
کوتاه از 

ایران

 ساخت 1000 مدرسه
در مناطق محروم کشور

راهکارهای مقابله با فروچاله
مدیر کل زمین شناسی منطقه جنوب، مدیریت و فرهنگ سازی در برداشت آب و همچنین مانع شدن 
ازجابه جایی چاه های کشاورزی را از جمله راهکارهای مقابله با ایجاد فروچاله ها بیان کرد و گفت: وقتی که 
آب چاه های کشاورزی تمام می شود، برخی از کشاورزان اقدام به جابه جایی چاه ها می کنند که کار درستی 
نیست. از طرفی، سوراخ شدن سقف غارهای آهکی و فراوانی این حفاری ها موجب ریزش سقف غارها و 
ایجاد فروچاله می شــود. رئیس مرکز زمین شناســی منطقه جنوب، کشت برخی ازمحصوالت آب بر مثل 
برنج در فارس را ممنوع بیان کرد و گفت: در مناطقی مانند ممسنی و دیگر نقاط استان که گرمسیرتر است 
کشــت برنج ممنوع شــده، زیرا کشــاورز برای کشــت این محصول مجبور به آبیاری زیاد است و این مسأله 

موجب می شود تا از آب های زیرزمینی در حد بی رویه برداشت شود.

برش
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