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  منطقه کاشمر درهای انسانی  استقرار سکونتگاهوگسل درونه 

  
  دانشگاه تربیت معلم سبزوار مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و اجتماعیاستادیار - ∗ی اکبر عنابستانیعل

  

  16/12/85: ید چاپئ  تا17/11/84: دریافت مقاله 

  

  چکیده
         هـای انـسانی از گذشـته هـای دور ناشـی از دسترسـی بـه دو عامـل آب و زمـین جهـت                           استقرار سکونتگاه 

 کـشور ایـران شـکل گیـری     بـه ویـژه  بنابراین در منـاطق خـشک و نیمـه خـشک و           . بهره برداری بوده است   
ی تمـدن هـا   ندیـشمندان از    و حتـی پـاره ای از ا       . مـی باشـد   ی انسانی به تبعیت از این دو عامل         سکونتگاه ها 

 در مناطق خشک و نیمه خشک محل باال آمدگی آب  گسل ها.هیدرولیک در منطقه خاورمیانه یاد می کنند
 منـابع آب بـه   گـسل هـا  زیرزمینی و نقطه تالقی توده سخت زیرین با سطح زمین است، بنـابراین در حاشـیه      

ی انسانی برای دسترسی به این منـابع آب در   ها سکونتگاهدر نتیجه بسیاری از     . فراوانی در دسترس می باشد    
  .ها استقرار یافته اند حواشی و مناطق مجاور گسل

کیلومتر از نایین شروع و پس از عبور از شرق ایـران بـه خـاک                 700گسل بزرگ درونه با طول حدود       
جنـوبی بـه    - غربی و در غرب روند شمالی   -افغانستان وارد می شود این گسل در نواحی شرقی روند شرقی          

ی فعـال ایـران     گـسل هـا   ی انجام شده با وجود این کـه گـسل درونـه از              بررسی ها بر اساس   . خود می گیرد  
درصـد   80 در منطقـه کاشـمر بـیش از    .محسوب شده و زلزله های مخربی را در منطقه ایجـاد کـرده اسـت   

 برای جلوگیری از پیامدهای     بنابراین.  در حواشی و یا مناطق مجاور این گسل استقرار یافته اند           سکونتگاه ها 
بیـل  قکارهـایی از   حرکات زمین در مناطق گسلی که با زلزله و دیگر حرکات ژئومرفیک همراه اسـت، راه    

  پیشنهادو مانند آن، تعیین حریم برای گسل ساختمان های کم جمعیت، مقاوم سازی سکونتگاه هاجابجایی 
  .می گردد
  .مر، زلزلهگسل درونه، سکونتگاه، کاش:  واژه هاکلید

  

  مقدمه
ی انسانی از گذشته های دور ناشی از دسترسی به دو عامل آب و زمین جهت بهره برداری سکونتگاه هااستقرار 

ی انسانی به تبعیت از سکونتگاه هاشکل گیری )  ایرانبه ویژه(بنابراین در مناطق خشک و نیمه خشک. بوده است
در . ی هیدرولیک در منطقه خاورمیانه یاد می کنندتمدن هاندان از  حتی پاره ای از اندیشم. می باشداین دو عامل

 شده یکومت مرکزح سبب بوجود آمدن دولت و ی کوچک زراعیاحدهاوشمندان ی از اندیده برخیبه عقواقع 
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ن شرط اول توسعه ینان و منظم در ارتباط بوده است، بنابرای همواره با منابع آب قابل اطمدولت هاقدرت . است
  .)26، 1375، یمجتهد( است یا، داشتن آب منظم و کافی در آسیداقتصا

 در مناطق خشک و نیمه خشک محل باال آمدگی آب زیرزمینی و نقطه تالقی توده سـخت زیـرین بـا                گسل ها 
در نتیجـه بـسیاری از      . مـی باشـد     منـابع آب بـه فراوانـی در دسـترس          گسل هـا  سطح زمین است، بنابراین در حاشیه       

 منـاطق  . استقرار یافته اندگسل هانسانی برای دسترسی به این منابع آب در حواشی و مناطق مجاور        ی ا سکونتگاه ها 
  . رودین مناطق به شمار می از ایکیکیلومتر 700گسل بزرگ درونه با طول حدود همجوار

  
   منطقه مورد مطالعهییایت جغرافیموقع

 ییای و طول جغراف   یقه شمال یدق 44درجه و    35 تا   قهیدق 49درجه و    34 ییاین عرض جغراف  ی کاشمر ب  یمنطقه عموم 
 کاشمر، بردسکن و    یواقع و امروزه شامل سه شهرستان به نامها        یقه شرق یدق 44درجه و    58قه تا   یدق14درجه و    56
  ).1379 خراسان، یزیت و برنامه ریریسازمان مد( باشدی میل آباد در جنوب غرب استان خراسان رضویخل
به دو واحد مستقل و جدا از هم به صورت ارتفاعـات و منطقـه                های و بلند  ی و پست  یکیومرفولوژن منطقه از نظر ژئ    یا

  : گردد که عبارتند ازیم می تقسیدشت
ل شـده انـد، کـه    یتشکوسته ی متصل و به هم پکوه های یک سرین ارتفاعات از  یا :یا مناطق کوهـستان   یارتفاعات   )الف

 2515اسـت کـه      )Tavalla (ین ارتفاعات کوه تـولّ    ین قله ا  یبلند تر . بدای ی از شرق به غرب کاهش م      آن ها ارتفاع  
 V درّه هـا اکثـراً    . ابـد ی ی متر کاهش م   1739ا ارتفاع دارد و در ارتفاعات غرب کال سبز ارتفاع به            یمتر از سطح در   

آن ز جاد باغـات ا ی کشت و کار و ایکه برااد ی طول زی دارای کم عرض ولیب تند و دشت ها    ی ش یشکل و دارا  
 کال سبز، کال گـورآب، کـال گـرگ آب، کـال شـشطراز،               یر رودخانه ها  ی آبگ یحوضه ها .  شود ی استفاده م  ها

  . باشدین ارتفاعات میکال کندر، کال مقبره، کال ساالر، و کال فدک در ا
  نـسبتاًً ی و آبرفتـ حاصـل خیـز   یها دشـت ل آباد و بردسکنی، خل کاشمریهادر جنوب شهر   :یری و کـو   ی مناطق دشت  )ب
.  شـود  یده مـ  یض آباد محوالت کش   ی تا ف  درونه غرب   ز قرار گرفته که ا     کاشمر، بردسکن و درونه    ی به نامها  یعیوس

 کوچک و بـزرگ  یآبادی ها ،هیناح یحاصل خیزمتر است و به علت  850ا ی از سطح درهین ناحیمتوسط ا ارتفاع  
ده ی پوشـ  ی از رسـوبات رودخانـه ا      هان دشـت  یـ ا). 7،  1376ست کاوش،   یز( خورد   یه به چشم م   ین ناح ی در ا  یفراوان

 ی شد، ول  ی انبار غله خراسان محسوب م     ی باشد و زمان   ی م حاصل خیز اه رنگ   ی و س  ی قهوه ا  ی خاکها یشده و دارا  
 باغـات   ،ره، زعفـران  یـ  پنبـه، ز   د و پر درآمـد ماننـ      ی صنعت ی آوردن کشاورزان به کشتها    ین اواخر به علت رو    یدر ا 

ن یـ  در ایاز کـشاورز یـ آب مـورد ن .  کاسته شده اسـت یادیر کشت گندم به مقدار زی ز انگور، انار و پسته از سطح     
  . گرددین میتأمق یمه عمیق و نی عمیها دشتها در گذشته توسط قنوات و در حال حاضر توسط چاه

  
   منطقهیزیت لرزه خیوضع

فـراهم آوردن امکانـات     ساختمان زمین شناسی از نظر بهره برداری و قابلیـت اسـتخراج ذخـایر معـدنی و همچنـین                    
لیکن تعلق فالت ایران و حواشی آن بـه         .  اجتماعی برای کشور و مردم نتایج مثبتی به همراه دارد          -توسعه اقتصادی   
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 یکـی از     ایران .کمربند کوهستانی چین خورده دوران سوم زمین شناسی خود آفتی خانمانسوز نیز به شمار می رود               
  ).120، 1373اهلرز،(ستعمده ترین کشورهای زلزله خیز جهان ا

                    منطبـق بـر    جنوب شـرقی و -در حال حاضر نیز زمین لرزه های متعدد باشدت کمتر در امتداد کلی شمال غربی         
هـر چندکـه زمـین       .مال شرق ایران رامی توان نام برد      های زاگرس در جنوب غربی وکپه داغ در ش         چین خوردگی 

شـرایط   .توان از خصوصیات رشته جبال البرز وناحیه خراسان جنوبی دانست     ا می لرزه های مخرب تر ولی نادرتر ر      
 و شکستگی هـای جـوانی را        گسل ها  استثنایی امکان مطالعه     زمین شناسی و آب و هوا در شرق ایران به طور تقریباً           

  ).40 ،1377وثوقی،(اند را فراهم نموده است که با وقوع زمین لرزه ها همراه بوده
 کیلومتر هـستند و بنـدرت       33 سطحی و یا با عمق نرمال و حدود           که در ایران روی می دهد معموالً       زلزله هایی 

 باعـث خـسارات      غالباً ،چون عمق این زلزله ها کم می باشند       .  کیلومتر حادث می شود    50زلزله ای به عمق بیش از       
  ).1371 رهنمایی،(فراوان می گردند

ایران همراه با شکستگی ها و جابجایی در سطح زمـین            این ناحیه از  به طور کلی اغلب زمین لرزه های شدید در        
 طوالنی و شدت مطلق بزرگ بوده که با سایر مناطق ایران           دوره تکرار نسبتاً   آن ها از دیگر اختصاصات    . بوده است 

  :ی توام بازمین لرزه های بزرگ در منطقه مورد مطالعه عبارتند ازگسل ها ملهجمغایرت داشته از 
  بزرگ درونهگسل  -

 به یی روستایده شد، چرا که از باالیدرونه نام) 1966(له ولمن یر بزرگ است که به وسی گسل کونگر آینام د
چنان که .  کندیتفاوت م یرب با بخش غیه است که امتداد بخش شرقین ناحیو در هم  کندیم ن نام عبور یهم

 به سمت ی و تعقری غرب–ی آن امتداد شرقی بخش شرقی ولی جنوب غرب-ی جهت شمال شرقی دارایبخش غرب
 یبه اعتقاد نبو. ر ادامه داردیران تا مرکز دشت کویه شرق ای و از حاش کیلومتر700ن گسل یاطول . جنوب دارد

  .)36، 1373 ،یوضی عیجدار( شودی راست گرد محسوب مین گسل از نوع امتدادیا
ن گـسل در منـاطق کاشـمر و تربـت           ی ا ی در بخش شرق    مخرب، تنها  یمراکز زلزله ها  ) 1976(ان  یبه نوشته بربر  

 یمتر است، ولـ   یران مال یر مناطق ا  یسه با سا  ی در مقا  ین نواح یزان ارتعاشات ا  ی م یده و یبه عق .  شود یده م یه د یدریح
 در فـدافن،  1903 مخـرب سـال   یاز جمله زلزله هـا . ز گزارش شده استی مخرب در ارتباط با آن ن  ین لرزه ها  یزم

 و  ر اتفاق افتـاده اسـت     ی اخ یف تر که در سالها    ین زلزله خف  ی در کاشمر و چند    1962ه و   یدریبت ح در تر 1923سال  
فاصـله گـسل   . )42، 1377،  یوثـوق ( گـسل درونـه بـوده اسـت        ی واقع بر رو   یا نقاط ی درونه و    یمرکز آن در روستا   

  .لومتر استی ک4 تا 2ن یل آباد و بردسکن بی کاشمر، خلیدرونه از شهرها
  وشی گسل ر-

هـم جهـت و     ن  وسته و با آ   ی بردسکن به گسل درونه پ     ی جنوب غرب که در حوال     - است با روند شمال شرق     یگسل
ن در یک و پـره کـامبر  یـ  پالئوزوئی واحـدها یرون زدگـ یلومتر و سبب ب  ی ک 80طول گسل حدود     . گردد ی م یمواز

ران یک ا یزموتکتونیدر نقشه سا    و ز امتداد لغز  ین گسل ن  یا.  تکنار شده است   یشیجاد پنجره فرسا  یمحدوده تکنار و ا   
  .شتر به آن نسبت داه شده استی ر6 تا 5 ین زلزله با بزرگیچند
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 دوست آبـاد،   -گسل فردوس : رامون آن عبارتند از   ی لرزه در منطقه مورد مطالع و پ       نی توأم با زم   یگسل ها ر  یسا
  .یجغتا گسل  واض، گسل جبار، گسل تربت جام، گسل جنگلیگسل دشت ب

  
  ن ساخت منطقه کاشمری و زمیزیزه خسوابق لر

ن حوضـه از جملـه   ین ساخت خراسان قرار دارد و ای از حوضه لرزه زمیی جز یزینظر لرزه خ  منطقه مورد مطالعه از     
 یمتأسـفانه داده هـا    .  را تجربـه نمـوده اسـت       ی مخربـ  ین لرزه هـا   ی باشد که زم   یران م یز ا ی فعال و لرزه خ    یپهنه ها 
 1 در جـدول  .  ندارنـد  یز دقـت کـاف    یـ ست و اطالعات موجود ن    یران در دست ن   ی ا یخیر تا ین لرزه ها  ی از زم  یکامل

  .رامون تاکنون رخ داده ارایه شده استی که در منطقه و پیین لرزه هایفهرست زم
      قـرار   ی فوق الذکر را کـه از منـابع مختلـف بدسـت آمـده مـورد بررسـ                  ین لرزه ها  ی از زم  یاثرات برخ ر ادامه   د

 به بـار آمـده بـه        یهای درباره شدت و خراب    یت است که اطالعات   یز اهم ین جهت حا  ین حوادث از ا   ینقل ا . می ده یم
  : دهدیدست م

  . دادی در گناباد رویرانگرین لرزه ویق زم. ه635درحدود سال : م 1238 -
 در زوزن. هـزار تـن جـان باختنـد    30تـا 20 جـردو و زوزن  یران و در روسـتاها یـ  ویشهر جردو به تمـام   : م 1336 -

پس از )  وبااحتماالً(ر ی همه گیماریک ب ین لرزه جان باخت و      یزش کاخ خود در اثر زم     ی در اثر ر   ی محل یفرمانروا
 .و دوغ آباد مردند) سنگان( زاوهان سنجانیگر در منطقه میهزار تن د11جه یافت و در نتیوع یزه شرل نیزم
ق دوغ آباد را بـه طـور کامـل          . ه 1208ن در سال     در منطقه زاوه و محوالت خراسا      یرانگرین لرزه و  یزم: م 1619 -
نفر را در شهر و  800ن لرزه حدود یرون و کشتزار ها بودند زم یشتر مردم در ب   یت که ب  ی واقع نیرغم ا ی عل .ران کرد یو
 ی داده بـود، بزرگتـر تلقـ   ی در منطقـه رو ش از آن  ی که پـ   یین لرزه ها  ی زم یداد از تمام  ین رو یا. رون از آن کشت   یب

 .شد
 یدر سو) کاشمر(ز ی به منطقه ترشی گسترده ایب های آسیدین لرزه شدیق زم.ه1320در دوم رجب : م 1903 -

 یکارگاه هاگر، ی دیساختمان هاتن راکشت و افزون بر 350رزه لن یزم. ه در خراسان رساندیدریتربت ح باختر
 شهر گسترده بود به یر بخش جنوبب ها دیز آسیدر ترش. ران کردیژه در کندر و کاشمر وی منطقه را به ویفرشباف
 باختر به طور یرون از شهر در سوی بیآبادی ها. تن جان باختند100 تا 80ران و ی همه خانه ها وتقریباً که یطور

ژه در شمال نصرآباد شد و ین به وی زمین لرزه سبب فرونشت محلیزم.  تن کشته شدند150ش از یران و بیکامل و
 یبیچ آسیروز آباد هی کشمر و فی به مناره هاید ولیگرد مشاهده ی موقتیراتییان آب چشمه ها و قنوات تغیدر جر

  .وارد نشد
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-  -  59-35  -  1619  
4/6  -  2/58-2/35  -  1903  
5/5  -  59-35  -  1923  
9/4  -  59-35  -  1962  
-/5  33  1/58-4/34  -  21/2/1964  
9/5  15  22/58-04/34  -  1/9/1968  
7/4  33  54/58-11/35  -  4/9/1968  
9/4  45  76/57-50/35  -  17/5/1973  
5/4  33  11/57-95/34  -  16/9/1978  
2/5  23  87/58-14/35  -  9/12/1979  
6/4  13  43/58-19/34  -  20/4/1984  
8/4  33  3/57-4/34  -  23/2/1987  
5/4  13  53/57-6/34  -  16/12/1989  
7/4  33  14/57-2/34  -  19/4/1991  
8/2  -  32/56-4/35  00/07/23  22/11/2003  
5/4  -  87/58-81/35  08/20/11  12/12/2004  
5/4  -  45/56-45/35  20/07/03  10/02/2005  
9/2  -  23/58-76/35  14/40/05  19/02/2005  
6/3  -  42/56-76/35  37/08/12  21/03/2005  

  
 ش زمین لرزه ای پنچ روستا را در ناحیه پر جمعیت کاج درخت ویران               .هـ  1302 خرداد   5در سپیده دم    : م 1923 -

تن جان خود را از دست دادند و در تربت 770. کرد و به بیست روستای دیگر در این ناحیه به سختی آسیب رساند            
 .)1370آمبرسنز، (جم خانه ها آسیب کلی دیدند، دامنه آسیب ها به طرف غرب بیشتر بودنحیدریه یک پ

می بینیم که منطقه مورد مطالعه از گذشته های دور تاکنون در معـرض زمـین         1 ن ترتیب با توجه به جدول     به ای 
ن ی زمـ  ی فراوانـ  1در شکل   .  خسارات جبران ناپذیری را متحمل گردیده است       لرزه های متعددی قرار گرفته و گاهاً      

 شود در   یکه مشاهده م  یطور  همان .شده است  آن نشان داده     ی بر حسب سال وقوع و بزرگ      1960-1995 یلرزه ها 
 غالـب   ین لرزه ثبت شده اسـت و کـانون سـطح          یوسته در محدوده مورد مطالعه زم     ی چند دهه گذشته، به طور پ      یط
  . با گسل فوق در جنوب کاشمر قرار داشته استی موازی فرعیه گسل درونه و گسله هایرزه ها در حاشلن یزم
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  دت برخی از زمین لرزه های قرن بیستم در ارتباط با گسل درونهموقعیت و خطوط هم ش 1شکل
  

 در حواشی خط هم نهایت با توجه به نقشه وضعیت زلزله خیزی منطقه می بینیم که منطقه مورد مطالعه دقیقاً                در
س  درجه درمقیا6 ساله امکان وقوع زمین لرزه ای باشدت 50بدین مفهوم که در دوره برگشت  . قرار دارد2ارزش  
 درجـه   7 ساله امکان وقوع زمین لـرزه ای باشـدت           100ودر دوره برگشت    ) ی معمولی ساختمان ها خرابی  (مرکالی

از  .وجود خواهـد داشـت    ) ی معمولی ساختمان ها ی خوب، ویرانی    ساختمان ها  در   یخرابی کل (در مقیاس مرکالی  
بینیم که منطقه مورد مطالعه در محدوده         استان خراسان می   سوی دیگر با توجه به نقشه پهنه بندی مقدماتی زلزله در          

  .دارد قرارباال  با خطر نسبتاً
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  نقشه وضعیت لرزه خیزی منطقه 2                   شکل                           نقشه پهنه بندی خطر خراسان 3              شکل 

  سل درونه در اطراف گسکونتگاه ها یپراکندگ
 و سـکونتگاه هـا  م که اکثر ی کنی مورد مطالعه مشاهده میسکونتگاه هات استقرار ی از وضعی اجمالیک بررسیدر  
ت گـسل  یافته اند که بـا توجـه بـه وضـع    ی در جنوب گسل درونه استقرار ی مهم و نقاط شهریتیژه مراکز جمع یبه و 

فـراهم نمـوده     را درگذشته و حال      ی از منابع آب   یار بوجود آمده در محل گسل، امکان بهره برد        یدرونه و شکستگ  
نسبت به گسل درونـه      یلومتری ک 5 منطقه مورد مطالعه را در فاصله        یسکونتگاه ها ت استقرار   ی وضع 2 جدول. است
  . دهدینشان م

ک بـه   یـ ار نزد ی از گسل درونه و محدوده بـس       یلومتری ک 5ت در فاصله    ینفر جمع 129370 تعداد   ،ن مطالعه یبنابرا
 گسل  ی و قوچ پلنگ بر رو      آباد، کشمر  ی، آبنو، عل  ی از روستاها مانند فرشه، نا     ی پاره ا  یافته اند و حت   یاستقرار  آن  

 ی نقطـه شـهر    4درصـد سـاکن      77ا حدود   ینفر   99590ت فوق   ید توجه داشت که از جمع     ین با یهم چن . بنا شده اند  
ن فـضاها   یـ ت مربـوط بـه سـاخت و سـاز در ا            مشکال یت در نقاط شهر   ی باشند که با توجه به تراکم جمع       یمنطقه م 

  .شتر خواهد بودیب
  ) نگارندهیدانیو مطالعات م1375ران، یمرکز آمار ا( گسل درونه یلومتری ک5ت در فاصله یت استقرار جمعیوضع 2جدول 

سکونتگاه 
  ییروستا

نام شهرستان  یمراکز شهر
 جمعیت  تعداد جمعیت تعداد

ت کلیجمع

  82167 69196  1 12971  11  کاشمر
  15656  7916  1  7740  6  ل آبادیخل

  35094 22478  2  9069  18  بردسکن
  129270 99590  4 29780  35  جمع کل
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 یلومتری ک 10 تا   5ن  ی در فاصله ب   آن ها ت  یزان جمع ی و م  سکونتگاه ها  که در رابطه با استقرار       یگری د یدر بررس 
 در منطقه استقرار    یی سکونتگاه روستا  39ت در قالب    ی نفر جمع  52784م که بالغ بر     یگسل درونه انجام گرفته شاهد    

  . قابل مشاهده است3ج آن در جدول یافته که نتای
 

   گسل درونهیلومتریک10 تا 5ن یت در فاصله بیت استقرار جمعی وضع3جدول 
سکونتگاه 

  ییروستا
نام شهرستان یمراکز شهر

 جمعیت تعداد جمعیت تعداد
ت کلیجمع

  25434  -  - 25434  9  کاشمر
  19264  -  - 19264  10  ل آبادیخل

  8086  -  -  8086  20  بردسکن
  52784  -  - 52784  39  جمع کل

  )و مطالعات میدانی نگارنده1375مرکز آمار ایران، (: ماخذ

  
.  مـستقر شـده انـد      ی مرکـز شـهر    4 و   یی سکونتگاه روسـتا   78 نفر در قالب     185701 معادل   یتی جمع مجموعدر  
ت منطقه مورد  ی از کل جمع   یت چه درصد  یزان جمع ین م یکه ا مشخص شود   الزم است    ین بررس ین پس از ا   یبنابرا

  . دهندیل میمطالعه را تشک
 ی بـر اسـاس آمـار سـا    ه منطقـه مـورد مطالعـ   یهزار نفر250ت حدود ی دصد از کل جمع    5/74ت بالغ بر    یدر نها 

 8/78ل آبـاد بـا      یـ لعه شهرسـتان خل    مورد مطا  یĤن ها ن شهرست یدر ب . افته اند ی گسل درونه استقرار     یدر حواش  1375
 گـسل   ی در حواشـ    را  درصد استقرار  ینن تر یی درصد پا  4/67زان استقرار و شهرستان بردسکن با       ی م یندرصد باالتر 

 یت منطـق را نـشان مـ       یـ  گسل درونه نسبت به کل جمع      یت مستقر در حواش   یزان جمع ی م 4 جدول .درونه داشته اند  
  .دهد

 
  ت منطقهی گسل درونه نسبت به کل جمعیساکن در حواشت یزان استقرار جمعیم -4جدول 

نام شهرستان
  جمعیت واقع

  گسل درونهی در حواش
 تیزان جمعیم

  کل شهرستان
   ددرص

تیاز کل جمع
  3/76  140955  107601  کاشمر

  8/78  44335  34920  ل آبادیخل
  4/67  64065  43180  بردسکن
  5/74  249355  185701  جمع کل

  )و مطالعات میدانی نگارنده1375ایران، مرکز آمار (: ماخذ
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 پهنه بندی خطر بر اساس دوری و نزدیکی به گسل درونه 4شکل 

  
  شنهاداتی و پیریجه گینت

 درصـد   5/74 نمود که با توجـه بـه اسـتقرار حـدود             یریجه گ ی توان نت  ین طور م  یشده ا انجام   ی ها یبررس بر اساس 
 ی گرفت و بـرا    ی از آن را جد    ید مخاطرات ناش  یبزرگ درونه با   در مجاورت گسل      مطالعه ت منطقه مورد  یازجمع

  :رد که عبارتند ازی مد نظر قرار گیی اجرایهکارهات راین وضعی ایامدهایمقابله با پ
   مقابله در وضع موجودی راهکارها)الف

   ی؛ در مناطق شهربه ویژه و  مانند آن فرسوده، کم دوام یساختمان ها از یصورت بردار )1
  ؛...)، خطوط برق وی آب، گاز رسانیلوله ها( ی حساس شهریها مستیت سیتقو )2

ت مقـررات و    یـ  و رعا  ی مـصالح سـاختمان    یریـ ن و معماران در به کار گ      ی مهندس یآموزش و باز آموز    )3
 ؛ در مورد ساخت و سازها2800ن نامه ییژه آیاستاندارده به و

 ی، قوچ پلنگ، آبنو، کشمر، علـ      ی گسل بزرگ درونه مانند فرشه، نا      ی واقع بر رو   ی روستاها ییجابجا )4
 ؛...آباد و

 ؛ زلزلهیآموزش مردم در مبارزه با خطرات احتمال )5

  یت آتی مقابله در وضعی راهکارها)ب
   ؛ خط گسلیژه در رویک به وی و تکتونی، خاک شناسین شناسیاز زمی اطالعات مورد نیگردآور )1
شتر در معـرض  ی که بیمناطق...  وینگ، فرهی، اقتصادیاوضاع اجتماعنه  ی اطالعات الزم در زم    یگردآور )2

ک و یستماتیـ  سیدگاهیـ  گسل، بـه منظـور داشـتن د      ی واقع بر رو   یسکونتگاه ها ژه  ی باشند به و   یخطر م 
 ؛ن مناطقی ایا بازسازیهمه جانبه در هنگام اسکان مجدد و 

 ؛2800ن نامه ییت آی آن و رعای و کمیفینظارت بر ساخت وساز مساکن  به منظور بهبود ک )3
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 ی مـسکون  ی واحـدها  یا بازسـاز  یـ  و   ی به افراد به منظور بهـساز      یالت بانک یار گذاشتن وام و تسه    یختدر ا  )4
 موجود؛

 یدر نـواح  ) ات مهـم  یسیـ ژه تاس یـ بـه و  ( هیـ ر ابن یا سـا  یـ  ی مسکون ی ساخت واحدها  یت برا یجاد محدود یا )5
 خطرناک و مجاور گسل درونه؛

 منابع

 .جمه ابوالحسن رده، انتشارات آگاهی ایران، ترتاریخ زمین لرزه ها ؛)1370( ،...ن و. آمبرسنز -1

 جلـد اول، ترجمـه دکتـر محمـدتقی     -یران و مبانی یـک کـشور شناسـی جغرافیـایی     ا ؛)1372(، اکارت. اهلرز -2
 .غرافیایی و کارتوگرافی سحابرهنمایی، مؤسسه ج

 .ام نوریران، انتشارات دانشگاه پی ایات ژئومرفولوژیکل ؛)1373(د، یجمش. یوضی عیجدار -3

 .قات شهرسازی و معماری ایرانی محیطی ایران، مرکز مطالعات و تحقیتوان ها ؛)1371(محمدتقی، . رهنمایی -4

 - 1378 سـال  کاشمر -های استان  گزارش توسعه شهرستان، )1379(سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان،  -5
 .34نشریه شماره 

ل آباد و یکاشمر، خل( خراسان ی ادار -یاسیمات س ینقشه تقس ،  )1384( سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان،      -6
 .)بردسکن

، کاشمر و تربت    سبزوار(،  No-j4  ،No-15   ، No-k5سازمان زمین شناسی کشور، نقشه زمین شناسی شماره          -7
  .250000/1اس ی، مق)هیدریح
 ییایقات جغراف یران، فصلنامه تحق  ی ا ی روستاها ی اجتماع یای بر جغراف  یلی تحل ینگرش،  )1375(احمد،  . یمجتهد -8

 .42شماره 

 .های کاشمر و بردسکن شهرستان -ی کشور آبادی هاشناسنامه ، )1375(مرکز آمار ایران،  -9

 کاشــمر و یهــا شهرســتان - 1375 مرکــز آمــار ایــران، نتــایج تفــصیلی سرشــماری عمــومی نفــوس و مــسکن -10
 .، دی ماهبردسکن

 .)2002-2005(اطالعات زمین لرزه های منطقه کاشمر، )1383(ان، مرکز زمین لرزه شناسی خراس -11

    ، مجموعــه اطالعــات پایــه زلزلــه هــای ایــران، مؤســسه   ماننــد آن،)1373(دیگــران، و  علــی اکبــر ،معــین فــر -12
 .های فرهنگی ایران نمایشگاه

 شهرسازی خراسان،   ، سازمان مسکن و   1-5 جلد   کاشمر، طرح جامع شهرستان     ست کاوش ی ز مهندسین مشاور  -13
 .1376-78های  سال

 .، انتشارات پاژمسکن در خراسان ؛)1377(، فاطمه. وثوقی -14


