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چکيده
ایران یکی از کشورهای تاریخی و بالخیز دنیا میباشد که همواره مهد تمدن و فرهنگ بگوده ا گ .
تمدن و تاریخ این کشور در جنبه های مختلفی نمود پیدا کرده که یکی از آنها ،بناهایی ا گ کگه از
هزاران ال پیش به عنوان میراثی برای نسل کنونی باقی مانده ا  .همچنین گنجینهای عظگی از
تاریخ ،هنر و فرهن این مرز و بوم به عنوان امانتی در اختیار مگا قگرار دارد .از طرفگی کشگور مگا در
معرض مخاطرات عمدهای از جمله یل ،زلزله ،آتش وزی ،جن  ،و  ...قرار دارد و میراث فرهنگگی
کشور نیز مانند ایر اجزای جامعه از چنین مخاطراتی در امان نیس  .نمونهای از این آثار ارزشگمند،
باف شرکتی پاالیشگاه آبادان به نام محلهی بری میباشد کگه بگه دلیگل مجگاورت بگا پاالیشگگاه در
معرض مخاطرات جدی از قبیل اثرات گازهای آالینده ،آتش وزی ،انفجار و  ...میباشگد و نیگاز دارد
که تمهیداتی جه مدیری بحران قبگل و بعگد از گانحه در بافگ ارزشگمند بگری در نظگر گرفتگه
شود.بروز برخی از بحرانها و حوادث علی رغ تمامی تمهیدات از پیش تعیین شگده اجتنگان ناپگ یر
ا و به همین دلیل ح ف تمامی بحرانهایی که باف های تگاریخی را تهدیگد مگیکننگد نگاممکن
میباشد .در آبادان نیز وجود پاالیشگاه و صنع نف با تولیگد مگواد خزگرزا ،ا گتفاده از ابگزار مگ ثر
مدیریتی در پیشبینی و مهار بحران در باف های مجاور پاالیشگاه امری ضگروری و مهگ مگیباشگد.
هدف از این پژوهش شنا ایی گازهای آالینگدهی پاالیشگگاه و ناگاخ خزرپگ یر و بحگرانزا در بافگ
محلهی بری و در نهای ارائهی راهکارهایی در جه کاهش خزر میباشد
واژگان کليدي :گازهای آالینده ،نااخ حادثهخیز ،مااوم ازی ،محله بری
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پيرامون آن ،مطالعهي موردي بافت محلهي بریم (آبادان)

مجله علمی رویکردهای پژوهشی درمهندسی عمران و معماری (سال اول)

تأثير بحرانهاي ناشی از پاالیشگاهها بر روي بافت مسکونی
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مقدمه
هدف از مدیری بحران ر یدن به راه حلی منزای برای جلوگیری از شرایط غیرعادی به نحوی که منابع و ارزشهای زیر اختی
و حیاتی حفظ شوند و راههای ماابله با بحران های ایجاد شده باید به روشی طراحی شوند که خود باعث حوادث تکراری و یا زمینهای برای
ایجاد حادثه نشوند.
عوامل عمده در تخریب باف های تاریخی ایران ،در طول دهههای اخیر را میتوان چنین تاسی نمود:
باف تاریخی و بناهای ارزشمند بسیاری در اثر بمباران از بین
« )1جن تحمیلی :تجارن جن های اول و دوم جهانی ،نشانگر آن ا
رفته ا .
 )2وانح طبیعی :نظر به آ یب پ یر بودن اکثر قریب به اتفاق مناطق این رزمین و وجود وانح طبیعی مختلف از جمله یل ،زلزله،
طوفان و  ...باف های نتی و تاریخی همواره د تخوش خسارات و خرابیهای فراوانی بودهاند .
 )3فر ودگی باف های تاریخی :با تو عه و گسترش روز افزون شهرها و اخ و ازهای مدرن ،مردم اکن در باف های تاریخی بتدریج
به محالت جدیدالتأ یس مهاجرت نموده و بخشهای قدیمی شهرها متروکه شدهاند»( .فالحی)1331 .
حاصل زندگی مدرن ،پیشرف تکنولوژی ،گسترش شهرها و نتیجهی
« )4آلودگی هوا :این مسآله که در متن زندگی افراد رخنه کرده ا
زائد تولیدات صنعتی و تولید کاالی متنوع میباشد.
در زمانهای قدی نیز فعالی های انسان باعث آلودگی هوا میشد .دود حاصل از آتش زدن چون برای پخ و پز و گرم کردن فضا منبع
اولیه ی آلودگی هوا بودند که به کیفی هوای داخل غارها ،کلبه ها و دیگر مکانهای با تهویهی ضعیف لزمه میزد .اما بعدها که صنعتی
شدن جزء خصوصیات برجستهی تالشهای انسان محسون گردید آلودگی هوا گستردهتر شد ،بویژه وزاندن زغال ن آلودگی شدید هوا،
تو ط دی اکسیدگوگرد در شهرها ایجاد کرد.
آلودگی هوا بو یلهی دی اکسیدگوگرد و دوده ،مشخصهی مراحل اولیه ی آلودگی هوای شهرها در طی اناالن صنعتی و به دنبال آن در
دههی 1311م .بود( ».فریدمن 21 :1331 .و)22
بروز برخی از بحرانها و حوادث علی رغ تمامی تمهیدات از پیش تعیین شده اجتنان ناپ یر ا و به همین دلیل ح ف تمامی بحرانهایی
که باف های تاریخی را تهدید میکنند ناممکن میباشد .بدین منظور جه ماابله با حوادث احتمالی نیازبه مهارتها و قابلی های نوینی
میباشد که باید در مس لین باف های تاریخی باارزش تاوی شود.
در آبادان نیز وجود پاالیشگاه و صنع نف با تولید مواد خزرزا ،ا تفاده از ابزار م ثر مدیریتی در پیشبینی و مهار بحران در باف های
مجاور پاالیشگاه امری ضروری و مه میباشد.
باف محلهی بری به دلیل نزدیکی زیاد به پاالیشگاه در معرض مخاطرات زیادی از قبیل انفجار ،آتش وزی و آلودگیهای زیس محیزی
میباشد .مرزی بودن شهر نیز خزر وقوع جن و بمباران مخازن نف را در پی خواهد داش که در این حال  ،وضعی اضزراری تأ یسات
درون پاالیشگاه را تح تهدید جدی قرار داده و این احتمال نیز میرود که خز ر به مناطق پیرامون پاالیشگاه نیز گسترش یافته و یا اینکه
بب آ یبهای شدید و یا مرگ افراد شود.
بخش اعظ اختمانهای موجود در باف قدیمی بوده و تعداد معدودی نو از میباشند .اختمانهای قدیمی دارای ازهای نتی بوده و
بدلیل گ ش زمان و فر ودگی مصالح مااوم چندانی در برابر موج انفجار ندارند .وقوع هرگونه انفجار در پاالیشگاه آ یبهای جدی و
جبران ناپ یری به اختمانها ،تأ یسات ،تجهیرات ،منابع طبیعی و  ...وارد خواهد کرد.
بحران بعدی که باف محلهی بری را تهدید میکند آلودگی ناشی از تولید مشتاات نف در پاالیشگاه میباشد .در جریان تولید محصوالت
نفتی گازهایی متصاعد میشود که در صورت کنترل نشدن ،میتوانند بسیار آ یب ر ان به مصالح اختمانی باشند.
که جه د تیابی و جمعآوری اطالعات از مزالعات کتابخانهای ،برداش های
روش تحقيق :این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی ا
میدانی و مصاحبه با صاحب نظران ا تفاده شده و در نهای برای جمع بندی بر ا اس جدول ” “SWOTبه تجزیه و تحلیل نااخ ضعف ،قوت،
تهدید و فرصتهای موجود در باف محلهی بری پرداخته شده ا .
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سؤاالت تحقيق:
 .1چه بحرانهایی از جانب پاالیشگاهها باف های مسکونی پیرامون آنها را تهدید میکند؟
 .2بحرانهای ناشی از پاالیشگاهها چه تأثیری بر باف پیرامون آنها دارد و چگونه میتوان آنها را کاهش داد؟
مبانی نظری تحایق:
ترکيب و مشخصات هوا (جو)
در شرایط طبیعی چنین محا به شده ا که اتمسفر یا به عبارت دیگر ترکیبات هوا شامل گازهای زیر میباشد:
% 83/10
N2
نیتروژن
% 21/04
O2
اکسیژن
% 1/03
Ar
آرگون
% 1/13
CO2
گاز کربنیک
( % 1/11امیدپناه)210 :1334 .
گازهای دیگر
آلودگی هوا :1عبارتس از وجود یک یا چند و یا مخلوطی از آلودهکنندههای مختلف در هوای آزاد ،به آن اندازه تداومی که برای انسان مضر
بوده و یا موجب زیان ر اندن به حیوانات ،گیاهان و اموال شوند( .گلکار و فرهمند)30 :1330 .
هر جس خارجی که وارد هوا شود و هر عاملی که نسب معمولی مواد تشکیل دهندهی هوار را تغییر دهد باعث آلودگی هوا میگردد .مواد
آلوده کنندهی هوا عبارتند از :هر نوع مادهی گازی ،مایع ،جامد یا آمیختهای از آنها که در هوای آزاد پخش میگردد و باعث آلودگی هوا
میشود ،یا به آلودگی آن میافزاید یا تولید بوهای نامزبوع میکند ،مانند :دود ،دوده ،ذرات معلق ،ذرات ر ون کننده ،اکسیدهای گوگرد،
اکسیدهای نیتروژن ،اکسیدهای کربن ،اکسید کنندهها ،هیدروکربورها ،ا یدها ،مواد رادیواکتیو ،آمونیاک( .ملکوتیان0 ،1318 .و)11
 % 09آلودگی هوا را  5آالیندهي مهم و عمدهي زیر تشکيل میدهند:
 )1اکسیدهای کربن Co :و Co2
 )2ترکیبات نیتروژن دار Nox :و NH3
 )3ترکیبات گوگرد دار Sox :و H2S
 )4ترکیبات آلی :انواع هیدروکربورها  ،Cx Hyآلدئیدها
2
 )1ذرات معلق
آالیندههاي هوا:
آلودگی هوا از موادی ناشی می شود که نسب آنها در مناطق مختلف در طی اعات شبانه روز تغییر میکند اما به طور کلی آالیندهها به 2
گروه تاسی میشوند:
 .1آالیندههای اولیه که بههمان صورت که از منبع آلودگی تخلیه میشوند ،عوامل محیزی را تح تأثیر قرار میدهند.
 .2آالیندههای اولیه تح تأثیر عوامل محیزی مانند رطوب  ،آفتان ،غبار و جز آن ،تغییر مییابند و به موادی مخرنتر و زیانبارتر تبدیل
میشوند که بهآنها آالیندههای ثانویه گفته میشود.
فرایندهاي فرسایش فيزیکی و شيميایی آجر توسط آالیندهها
عوامل تسریع کننده فرسایش فيزیکی و شيميایی آجر توسط آالیندهها:
میزان رطوب نسبی ،جه و رع باد ،نو انات درجه حرارت و میزان تخلخل زحی آجر نما ،از عواملی هستند که فر ایش فیزیکی و
شیمیایی آجر را رع میدهند.
 -رطوبت نسبی :مهمترین عامل تسریع کننده فر ایش فیزیکی و شیمیایی آجر تو ط آالیندهها میزان رطوب

نسبی هوا ا

 .گازهای

خشک مانند  ،No2 ،So2 ،Co2بیتأثیر و یا تأثیر ناچیزی بر روی آجر دارند .برای شروع هر نوع فرایندی نیاز به مولکولهای آن میباشد که

Air Pollution
Particulates

1
2

رویکردهای پژوهشی در مهندسی عمران و معماری ،شماره  ، 3زمستان  ،5331ص 18-501
ISSN: 2475-3673

http://www.Racj.ir

بصورت آن باران و یا رطوب موجود در اتمسفر میباشد .ثاب
بر د ،فرایندهای فر ایش شروع میشود.
 -سرعت و جهت باد :رع

شده ا

تهنشستی عوامل آالینده به رع

که در رطوب

نسبی  %31اگر میزان  So2به  11 Mg/m3در هوا

باد و زاویهی برخورد آن با نمای آجری بستگی دارد .بادهای قوی اثر

تخریبی زیادی دارند .بادهای متو ط با رع کمتر از  11متر بر ثانیه اگر با ذرات شن و عوامل آلوده کننده جوی همراه باشند به آجر نما
آ یب میر انند .جه بادها نیز در چگونگی پخش آالیندهها ناش مهمی دارند.
 نوسانات درجه حرارت :یکی دیگر از عوامل مه فر ایش آجر تو ط آالیندههای هوا ،گرادیان حرارتی ا  .وقتی که اختالف درجهحرارت بین آجر و اتمسفر وج ود داشته باشد ،هوای آلود و رد مجاور به رطوب موجود در زح آجر کشیده شده و فرایند فر ایش شروع
میشود .بزور کلی در هوای رد و آلود میزان فعل و انفعاالت تخریبی بیشتر ا .
آالیندههاي هوا به  2صورت بر سطح آجر ته نشين میشوند:
 -1تهنشينی خشک :در این نوع ته ن شستی عوامل آلوده کننده جو تو ط بادهای منتال کننده و هوای متالط بر زح آجر تهنشین
میشوند .ذرات بزرگتر آالینده ریعتر تهنشین میگردند .میزان تخلخل زحی آجر نما و ناهمواری آن در مادار تهنشستی آالیندهها ناش
مهمیدارد زیرا تهنشینی بر زوح ناصاف و متخلخل بیشتر و در نتیجه فر ایش ه  ،زیادتر خواهد بود.
 -2تهنشينی تر :عوامل آلوده کننده هوا به قزرات ابر ملحق شده و پس تو ط باران از محیط دفع میگردند .تهنشینی تر آالیندهها در
فر ایش آجر نمای بناهای تاریخی ،تأثیر بسزایی دارند .هنگامیکه آالیندههای گازی شکل و ذر ات مایع و جامد معلق در هوا حین بارش
باران به فاز مایع میروند و پس تهنشین میگردند ،هوای اطراف تمیز شده اما به عل تهنشستی بر روی آجر نمای بناهای تاریخی فرایند
فر ایش آغاز میگردد.
از بين نمکهایی که سبب شوره زدن و فروپاشی آجر میگردند ،سولفاتها ،نيتراتها و کلرورها از همه زیان آورتر هستند:
گروه سولفاتها :ولفاتها قدرت ج ن آن زیادی دارند .ولفاتهای منیزی اغلب در زح و ولفات کلسی در قسم

داخلی باف

ولفاتها با توجه به درجه حرارت محیط تغییر میکند و
آجر مشاهده میشود که میل به حرک به طرف زح را ندارند .میزان حاللی
بلوری شدن آنها در رابزه با میزان رطوب نسبی هوا ا  .ولفاتها پس از بلوری شدن افزایش حج پیدا کرده و بب متالشی شدن
لولههای موئین موجود در باف آجر میشوند.
گروه نيتراتها :نیتراتها از جمله نمکهایی هستند که کمتر در زح دیده میشوند و احتمال این هس که خاکهایی که آجر از آنها
تهیه میگردد حاوی نیترات باشند .تمام نیتراتها بغیر از نیترات پتا ی جاذنالرطوبه هستند و محلولترین نمکها را تشکیل میدهند.
نیتراتها با عمل انحالل و حرک به طرف زح بب فروپاشی باف آجر میگردند.
گروه کلرورها :کلرورها بسیار جاذن الرطوبه هوا هستند و در ضمن ج ن آن از هوای اطراف اولین نمکهایی هستند که دوباره حل
میشوند و از ه جه در محلول فعال میباشند :بسیار متحرک بوده ،تعداد زیادی از بلورها را شکسته و یا وراخ میکنند ،در آن معلق
هستند و مولکولهای بزرگ تشکیل میدهند و پس به دیواره لولههای موئین موجود در باف آجر فشار وارد میکنند( .ذبیحی:1383 ،
10تا)01
آلودگی هواي پاالیشگاه:
و این تیرگی در
آلودگی هوای پاالیشگاه آبادان بب تشکیل الیهی تیره و کدری بر روی آجر نمای اختمانهای محلهی بری شده ا
ضلع شرقی و جنون شرقی اختمانها که رو به م پاالیشگاه میباشند بیشتر مشهود ا .
جه وزش باد در چگونگی پخش آالیندهها و تماس آنها با اختمانها ناش مهمی را ایفا میکند و تأثیر مواد آالینده به رع وزش باد و
زاویه برخورد آن با نمای بناها بستگی دارد.
در فصل تابستان بعل شرجی بودن هوا و کاهش فشار ،آلودگی هوای حاصل از تولیدات پاالیشگاه بیشتر بر اختمانهای مجاور تأثیر گ ار
می شود ،زیرا در هوای شرجی اصوالً جه بادها بر عکس میشود .در این فصل هوای شهر متراک تر شده و دارای رطوب بیشتری خواهد
بود و باعث تأثیر فزایندهی گازهای حاصل از تولیدات پاالیشگاه بر بناهای مجاور و واکنش شدیدتر گازها با مصالح اختمانی میشود.
عوامل توپوگرافی مؤثر بر آلودگی هوا عبارتند از:
 .3اختمانها
 .2کوهستان و دره
 .1نسی دریا-خشکی
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که جه آنها از روز به شب معکوس میشود .انبساخ
نسيم دریا-خشکی :مناطق احلی و کنار دریا غالبا نشان دهنده ی بادهایی ا
و ریزش هوای فوقانی روی دریا باعث ایجاد یک لول کوچک همرفتی هوا از روی
هوا و صعود آن روی خشکی که نسبتا گرمتر از دریا
دریا به خشکی میشود .نسی خشکی بادهایی هستند که از خشکی به طرف دریا در طول شب میوزند .بنابر این زمینی که در طول روز
در طول شب از آبهای مجاور خود زودتر ردتر شده و هوای روی خشکی نیط ردتر و چگالتر میشود .در نتیجه هوا از
گرمتر شده ا
طرف خشکی به طرف دریا شروع میشود .بنابراین از نظر آلودگی هوا از یک نیروگاه یا کارخانهای در مناطق احلی و کنار دریا تأ یس
شده باشد .آالیندههای خروجی از دودکش آنها در طی روز با توجه به نسی موجود میتواند باالی زح زمین پخش شده و گاهی در زح
رفتن انرژی گرمایی
زمین حال دودی ایجاد نماید .همچنین از طرفی دیگر در طی شب بدلیل تشعشعات شبانه به زمین ،یعنی از د
آلودگی به تدریج شکل میگیرد( .دهاانی110 :1330 .و)111
در آبادان پاالیشگاه در جه باد غالب اخته شده به طوری که باد از روی باف بری رد شده بعد به پاالیشگاه میر د در نتیجه آلودگیها
در زمانی که باد در منزاه میوزد تأثیر چندانی بر باف و مصالح آن ندارند اما در روزهای شرجی که باد جه معکوس داشته یا نمیوزد و
رطوب هوا نیز باال میباشد این آلودگیها با روند ریعتری بب آ یبهای جدی و تخریب میشوند.
محلهي بریم
در اوایل دههی 1021م .محلهی بری از مجموعهی چند اختمان پراکنده به شبکهای از خیابانهای قابل گسترش تبدیل شده بود که
شامل خوابگاههای مخصوص کارکنان مجرد ( اخ 1023م ).با نامهایی چون «ا الید والو»1و « ان شاین »2و همچنین ویالهای دو
طباهی بزرگی در نزدیکی رودخانه برای کارکنان ارشد میشد .در این خانهها برای ماابله با گرما نوعاً از دیوارهای ضخی  ،پنجرههای
کرکرهای و ایوانهای پهن طاقنمادار ا تفاده میشد .در واقع تأ یس بری بصورت واحهای بز در بیابان ،کاری عظی بود( .فردانش:1331 .
)03
منزاه بری در گ شته و حال حاضر یکی از زیباترین و مدرنترین محلههای آبادان میباشد .وجود خانههای یکسان و باغچههای ر بز و
خیابان های پر از درخ با بلوارهای گسترده و چراغ های متعدد منظره زیبایی را برای این منزاه بوجود آورده که از هر حیث خیره کننده و
شگف انگیز ا  .فضای بز آن باعث آرامش بخشی خاصی به منزاه شده ا  ،این آرامش بخشی باعث میشده ،افرادی که در این
شرایط آن و هوایی زندگی می کردند ،بعد از چندین اع کار خ در محیط صنعتی زمانی که به منزل بر میگشتند آرامش خاطر
خاصی داشته باشند ،و زمانی که وارد محل کون می شدند یک زمان تجدید روحی و روانی برای آنها فراه شود و بتوانند با ا تراح
کردن در منزل و فضای بز آن روحیه خود را تاوی کرده و برای کار روز بعد آماده شوند .منزاه بری در گ شته محل کون مهند ین
خارجی و مدیران رده باالی شرک از رتبه  1تا  11بوده و قسم دیگر بری نیز به رؤ ای عالی رتبه شرک نف  ،رئیس پاالیشگاه و
معاونین اختصاص داشته ا  .در گ شته عبور و مرور به آن منزاه برای افراد عادی ممنوع بوده و یا با شرایط دشواری انجام میشده ا .
تا قبل از ملی شدن صنع نف در منزاه بری عمدتاً انگلیسیها کون داشتند و پس از ملی شدن صنع نف کارمندان رده باالی
پاالیشگاه و رؤ ای بعضی ادارات دولتی در این منزاه کون دارند.
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شکل شماره  :1مأخذ نقشه :طرح جامع آبادان1835 ،

شکل شماره02/90/91 www.wikimapia.org : 2
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شکل شماره  :8نحوه دسترسی به خانههاي محله بریم

واحد  HSEپاالیشگاه:
این واحد هر اله در چهار ماه گازهای آالینده ی منتشر شده در اثر تولید مشتاات نفتی خود را در  3نازهی مشخص بر روی حصار پیرامون
محدودهی پاالیشگاه اندازهگیری میکند.

شکل شماره 5 :
Google Earth

05/8/22

شکل شماره  : 4جانمایی نقاط اندازهگيري آالیندههاي عمدهي محيطی بر روي حصار پيرامون پاالیشگاه
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مقایسهي اندازهگيري ميانگين گازهاي متصاعد از پاالیشگاه در نقاط  7و ( 3نزدیکترین نقاط به بافت محلهي بریم) و  8و 4
(دورترین نقاط از بافت محلهي بریم) در فصل پایيز ،آبان ماه ( :شکل شماره)1
 -1میزان گاز ( O3اوزن) که در نااخ 8و  3برابر ا با  ،1/11 ppmدر نااخ  3و  4برابر ا با  ،1/12 ppmکه دو برابر شده ا .
 -2میزان گاز ( COمونوکسید کربن) که در نااخ 8و  3به ترتیب برابر ا با  4/3 ppmو  ، 4/2 ppmدر نااخ  3و  4میزان این گاز بیشتر
شده و به ترتیب برابر ا با  3/0 ppmو .3/2 ppm
 -3میزان گاز ( NO2دی اکسید نیتروژن) در هر چهار نازه باه برابر میباشد.
با  1/1 ppmو  1/1 ppmدر نااخ  3و  4میزان این گاز حدوداً
 -4میزان گاز ( SO2دی اکسید گوگرد) که در نااخ 8و 3به ترتیب برابر ا
 1برابر شده و به ترتیب برابر ا با  1/1 ppmو .1/1 ppm
با  2/0 ppmو  2/3 ppmدر نااخ 3و 4میزان این گاز حدوداً
 -1میزان گاز  ( H2Sولفید هیدروژن) که در نااخ  8و  3به ترتیب برابر ا
 1/1برابر شده و به ترتیب برابر ا با  4/1 ppmو .4/4222 ppm
 -3ذرات معلق در هوا نیز در نااخ 8و 3حدودا نصف میزان موجود در نااخ  3و 4میباشد.
نتيجه :
وزش باد از غرن به شرق بوده ا

 ،ماادیر گازها در نااخ 8و 3که در مسیر باد غالب قرار

در این ناا خ و در فصل پاییز ،ماه آبان که جه
داشتهاند بیشتر میباشد.
بنابراین همواره مناطای که در مسیر باد قرار دارند در معرض تآثیر مخرن گازها و خصوصاً ترکیبات شیمیایی حاصل از آنها در ترکیب با
بخار آن ،میباشند.
مقایسهي اندازهگيري ميانگين گازهاي متصاعد از پاالیشگاه در نقاط 7و( 3نزدیکترین نقاط به بافت محلهي بریم) و 8و4
(دورترین نقاط از بافت محلهي بریم) در فصل پایيز ،آذر ماه( :شکل شماره )3
 -1میزان گاز ( O3اوزن) که در نااخ 8و 3برابر ا با  ،1/11 ppmدر نااخ 3و 4برابر ا با  ،1/12 ppmکه  2برابر شده ا .
با  4/1 ppmو  ، 3/4 ppmدر نااخ 3و 4میزان این گاز بیشتر
 -2میزان گاز ( COمونوکسید کربن) که در نااخ 8و 3به ترتیب برابر ا
شده و به ترتیب برابر ا با  1/1 ppmو .4/0 ppm
 -3میزان گاز ( NO2دی اکسید نیتروژن) در هر چهار نازه باه برابر میباشد.
 -4میزان گاز ( SO2دی اکسید گوگرد) که در نااخ 8و 3به ترتیب برابر ا با  1/1 ppmو  1/1 ppmدر نااخ 3و 4میزان این گاز بیشتر شده
و به ترتیب برابر ا با  1/1 ppmو . 1/2 ppm
با  1/1 ppmو  2/3 ppmدر نااخ 3و 4میزان این گاز حدودا 2
 -1میزان گاز  ( H2Sولفید هیدروژن) که در نااخ 8و 3به ترتیب برابر ا
برابر شده و به ترتیب برابر ا با  3/1 ppmو .1/4 ppm
 -3ذرات معلق در هوا نیز در نااخ 4و 8بیشتر از نااخ 3و 3میباشد.
نتيجه :
در این نااخ و در فصل پاییز ،ماه آذر که جه وزش باد از جنون غربی به شمال شرقی بوده ا  ،ماادیر گازهای  SO2 ، COو  H2Sدر نااخ
4و 3که در مسیر باد غالب قرار داشته اند بیشتر میباشد.
بنابراین همواره مناطای که در مسیر باد قرار دارند در معرض تآثیر مخرن گازها و خصوصا ترکیبات شیمیایی حاصل از آنها در ترکیب با
بخار آن ،میباشند.
مقایسهي اندازهگيري ميانگين گازهاي متصاعد از پاالیشگاه در نقاط 7و( 3نزدیکترین نقاط به بافت محلهي بریم) و 8و4
(دورترین نقاط از بافت محلهي بریم) در فصل بهار ،خرداد ماه ( :شکل شماره )8
با  1/1 ppmو  1/11 ppmدر نااخ 3و 4به ترتیب برابر ا

با  1/12 ppmو

 -1میزان گاز ( O3اوزن) که در نااخ 8و 3به ترتیب برابر ا
.1/12 ppm
 -2میزان گاز ( COمونوکسید کربن) که در نااخ 8و 3به ترتیب برابر ا با  3/0 ppmو  1/3 ppmدر نااخ 3و 4میزان این گاز بیشتر شده
و به ترتیب برابر ا با  0/3 ppmو . 3/3 ppm
 -3میزان گاز ( NO2دی اکسید نیتروژن) در هر چهار نازه باه برابر میباشد.
 -4میزان گاز ( SO2دی اکسید گوگرد) در نااخ 8و 3به ترتیب برابر ا با  1/1 ppmو  1/1 ppmکه در نازه  3میزان این گاز  1برابر شده
و در نازه  4نصف شده ا و به ترتیب برابر ا با  1/1 ppmو . 1/1 ppm
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با  4/1 ppmو  ، 3/1 ppmدر نازه  3بیشتر و در نازه  4کمتر

 -1میزان گاز  ( H2Sولفید هیدروژن) که در نااخ 8و 3به ترتیب برابر ا
شده و به ترتیب برابر ا با  1/0 ppmو . 4/1 ppm
 -3ذرات معلق در هوا نیز در نااخ  3و  8که در مسیر باد غالب قرار دارند بیشتر از نااخ 4و 3میباشد.
نتيجه :

در این نااخ و در فصل بهار ،ماه خرداد که جه وزش باد از شمال غربی به جنون شرقی بوده ا  ،مادار گاز  H2Sو  SO2در نااخ  3و 3
بیشتر از دو نازهی دیگر و گاز  COدر نااخ 3و 8که در مسیر باد غالب قرار دارند بیشتر از دو نازهی دیگر و میزان گاز  O3در نازهی 3
بیشتر از ایر نااخ گزارش شده ا .
مقایسهي اندازهگيري ميانگين گازهاي متصاعد از پاالیشگاه در نقاط 7و( 3نزدیکترین نقاط به بافت محلهي بریم) و 8و4
(دورترین نقاط از بافت محلهي بریم)در فصل تابستان ،شهریور ماه ( :شکل شماره )3
 -1میزان گاز ( O3اوزن) در هر  4نازه با ه مساوی و برابر ا با . 1/12 ppm
 -2میزان گاز ( COمونوکسید کربن) که در نااخ 8و 3به ترتیب برابر ا با  3/4 ppmو  3/0 ppmدر نازه  3میزان این گاز بیشتر شده و
در نازه  4کمتر شده به ترتیب برابر ا با  3/1 ppmو .1/4 ppm
 -3میزان گاز ( NO2دی اکسید نیتروژن) در هر چهار نازه باه برابر میباشد.
با
با  1/1 ppmو  1/1 ppmو در نازه 3و 4به ترتیب برابر ا
 -4میزان گاز ( SO2دی اکسید گوگرد) در نااخ 8و 3به ترتیب برابر ا
 1/1 ppmو . 1/1 ppm
 -1میزان گاز  ( H2Sولفید هیدروژن) که در نااخ 8و 3به ترتیب برابر ا با  428 ppmو  ، 120 ppmدر نازه  3بیشتر و در نازه  4کمتر
شده و به ترتیب برابر ا با  1/4 ppmو . 3/2 ppm
 -3ذرات معلق در هوا نیز در نااخ 3و 8که در مسیر باد غالب قرار دارند بیشتر از نااخ 4و 3میباشد.
نتيجه :
میزان گاز  SO2در نااخ 3و 8که در مسیر باد غالب قرار دارند بیشتر از  2نازهی دیگر میباشد.
در این نااخ و در فصل تابستان ،ماه شهریور که جه وزش باد از شمال غربی به جنون شرقی بوده ا
 H2Sدر نازهی  3میباشد.
گاز  SO2در نااخ 3و 8که در مسیر باد غالب قرار دارند بیشتر از نااخ 4و 3میباشد.

شکل شماره  :3نگارندگان

شکل شماره  :7نگارندگان

 ،بیشترین مادار گازهای  COو

شکل شماره  : 0نگارندگان

شناسایی نقاط خطرپذیر و بحرانزا در بافت محلهي بریم و ارائهي راهکارهایی جهت کاهش بحران در این نقاط :
 اولین نازهی بحرا زا و خزرناک دیوار دورتارور پاالیشگاه میباشد(.شکل شماره  )0این دیوار فاط در یک ضلع بتنی کار شده و در مابایاضالع آجری و بخشی ه از جنس ایرانی میباشد .این دیوارها با اولین انفجاری که در پاالیشگاه رخ دهد تخریب میشوند .با تخریب آنها
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عالوه بر گسترش ریعتر شعلههای آتش به محیط اطراف باعث مسدود شدن خیابانهای کنار پاالیشگاه  -که عموما جزء شریانهای مه
هستند – خواهند شد.

شکل شماره  :0نگارندگان



اولين گام جهت پيشگيري از انتقال بحران یا کاهش اثر بحران از پاالیشگاه به بافت پيرامون آن :ا تفاده از یک دیوار
مااوم در برابر موج انفجار میباشد .این دیوار می تواند از جنس دیوارهای بتنی مسلح به شکل مربع و تاوی شده با ورقهای
 CFRPباشد.

دیوارهاي بتنی مسلح تقویت شده با ورق هاي  :CFRPاین این دیوارها بر روی دو تکیه گاه اده ماید شده و تشکیل یک دال یکزرفه
را می دهند .ازه ها تح اثر فشار یکنواخ و تابع زمان ضربه ای ناشی از یک انفجار بارگ اری شده ،تغییرشکل و میزان خسارت در آنها با
توجه به نحوه ی چیدمان الیاف وضخام الیاف ماایسه می شوند.
ازه های مورد برر ی دیوارهای بتنی به ابعاد  3 * 3متر مربع و با ضخام  211 mmمیباشند .این دیوارها در دو الیه بو یلهی شبکه
میلگردهای فوالدی به قزر  11 mmدر فاصلههای  111 mmمسلح شدهاند .دیوارهای فوق در دو م پش و رو با ورقهای  CFRPبا
ضخام های متفاوت تاوی شدهاند .عملکرد دیوارها بهصورت یکطرفه فرض شده ا  .تاوی دیوارها با توجه به درصد پوشش الیاف به
ه صورت  %11 ،%81 ،%111تاسی بندی شده که در هر حال این درصد پوشش تو ط ه د ته ،پنج د ته وهف د ته نوار مشخص
شدهاند .ورقهای  CFRPدر دو زح رو به انفجار و پش به انفجار بر روی دیوارها قرار گرفته و به صورت کامل (بدون لغزش) در تحمل
تنشها شرک میکنند( .فاضلی پور و توکلی زاده2 :1301 .و)3


دومين گام قبل از وقوع بحران :شنا ایی بناهای ثب

شده در فهر

آثار ملی و بناهای باارزش شنا ایی و حفاظ

جه پیشنهاد برای ثب در باف محله بری و مستند نگاری آنها میباشد( .شکل شماره )11

شده
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شکل شماره  : 11نقشه جانمایی بناهاي ثبتی و باارزش محله بریم

شکل شماره  : 19مقطع یکی از خانه هاي محله  -منبع :آرشيو پاالیشگاه

اختمانهای باف محله بری دارای ازهی محکمی هستند .در دوران جن تحمیلی  4خانهی اطراف یکی از خانههای بری را بمباران
کردند و هر چهار خانه با خاک یکسان شدند اما خانه ی میانی پابرجا باقی ماند و بعد از بمباران تنها چند ترک جزئی در دیوارهای آن
مشاهده میشد .دتایل این خانه را در شکل شماره  11مشاهده میکنید ،پی اختمانها بتونی میباشد و دیوارها دوجدارهاند .روی دیوارها،
زیر اف یک رین بتونی کار شده ا .
اما اکنون بدلیل گ ش زمان و فر ودگی مصالح الزم میباشد که اختمانها مااوم ازی شوند تا بتوانند همانند گ شته در برابر خزرات
احتمالی مااوم کنند .یکی از بهترین روشهای مااوم ازی بناهای باف بری ا تفاده از  FRPمیباشد.
مقاوم سازي ساختمان بنایی توسط  : FRPدر ال های اخیر  ،ا تفاده از مواد کامپوزی و الیاف پلیمری ا  .کاربرد آ ان  ،ا تحکام
که موجب ا تفاده روز افزون از این مواد در صنع
و مااوم باال  ،انعزاف پ یری منا ب ،وزن و ضخام ک و  ...از جمله مواردی ا
اختمان شده ا .
معرفی : FRP
اختمان مزرح شدهاند .این
 FRPها مواد پیچیده ی اخته شده از الیاف پلیمری هستند که بعنوان یک جایگزین مصالح نتی در صنع
مواد بک ،با دوام ،مااوم و عبور دهنده امواج الکترو مغناطیسی هستند .این مواد در شکلهای مختلف نظیر ورقهای پلیمری  ،میلگرد های
 .اگر چه
تاویتی و رشتههای پیش تنیده وجود دارد .توجه روزافزون به یست های بهسازی شده تو ط  FRPبه علل مختلفی وابسته ا
الیاف و رزینهای ا تفاده شده در  FRPدر ماایسه با بتن و فوالد گران میباشد اما هزینه ک نیروی کار و تجهیزات الزم جه نصب ا تفاده
از آن را اقتصادی می ازد .یست های  FRPمیتواند در نواحی که روشهای نتی به عل محدودی جوابگو نیستند  ،به آ انی ا تفاده
شود .همچنین ا تفاده از آن بار مرده اضافی به ازه تحمیل نمیکند و معماری ازه را بر ه نمیزند( .بارانی و حسین پور)1 :1331 .
سوانح ثانویهي احتمالی که در اثر انفجار اول در پاالیشگاه ممکن است در بافت بریم رخ دهند( :شکل شماره  12و )13
 انفجار پس های برق فشار قوی موجود در باف  :زمانی که حادثه ای از قبیل انفجار و آتش وزی در پاالیشگاه رخ میدهد نااخ مشخصشده در تصویرکه پستهای برق هستند ،باعث ایجاد ه افزایی در حادثه میشوند و خسارتهای بیشتری به باف وارد میکنند.
 تخریب بخشهایی از منبع آن موجود در باف و واژگون شدن آن بر روی بناهای اطراف. انفجار پمپ بنزین موجود در باف بری  :یکی از نااخ حادثه خیز مه و خزرناک میباشد که در صورت وقوع حادثهای در پاالیشگاه اینمکان خود باعث ایجاد حادثهای جدید شده و تخریب بیشتر باف را در پی خواهد داش .
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راهکار پيشنهادي جهت کاهش بحران اول و دوم:
 -1تغییر کاربری آنها در صورت امکان و انتاال پستهای برق به بیرون از باف .
اجرای این راهکار مشکالتی را در پی خواهد داش که مهمترین آنها اف ولتاژ منازل مسکونی منزاه میباشد.
1
 -2ا تفاده از پستهای گازی G.I.S
راهکار پيشنهادي جهت کاهش بحران سوم:
 -1ا تفاده از یک دیوار محافظ بتنی دورتادور پمپ بنزین بجای فنس دور آن.
 -2جابجایی پمپ بنزین به محوطهای خارج از باف مسکونی.
 -3مااوم ازی اختمان منبع آن در برابر انفجارهای احتمالی

شکل شماره  :12نگارندگان

 :Gas Insulation substationsپستهای عایق گازی 2پستهایی هستند که قسم برقدار تجهیزات 2بخصوص تجهیزات وئیچ گیر یا وئیچ یارد
(محوطه پس ) در داخل محفظههای فلزی که با گاز پر شده قرار دارند 2این محفظههای فلزی دارای پتانسیل صفر بوده بنابراین رعای فاصله مشخص
لزومی ندارد .این نوع پستها فضا و زمین کمتری را اشغال میکنند 2زیرا تأ یسات به دلیل عایق بودن گاز در یک مجموعه و نزدیک به قرار میگیرند.
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شکل شماره  :18نگارندگان

اولين بخش خطر پذیر در محلهي بریم (شکل شماره )14
در این بخش از محله ی بری عرض اکثر معابر ک بوده و بنبس میباشند.
درصورتیکه انفجاری در مخازن پاالیشگاه رخ دهد و آتش وزی ایجاد شود شعلههای آتش به رع به پوشش گیاهی این بخش از باف
بدلیل نزدیکی زیاد به پاالیشگاه ،منتال شده و خیابانها مسدود میشوند و امکان خروج اکنین به حداقل میر د.
دومين بخش خطر پذیر در محلهي بریم (شکل شماره )11
در این بخش از محله ی بری عرض اکثر معابر ک بوده و بنبس میباشند.
در خیابانهایی که عرض بیشتری دارند ممکن ا در اثر آتش وزی درخ های طرفین قزع شده و باعث مسدود شدن خیابان شوند.
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شکل شماره  : 14نگارندگان

شکل شماره  : 15نگارندگان

راهکارهاي پيشنهادي جهت پيشگيري از بحران در مناطق خطر پذیر بافت ( :شکل شماره )13
 تعریض خیابان نشان داده شده در ناشه برای هول در خروج ماشینها. باز کردن امتداد بعضی از خیابانها که با اختمانهایی بنبس شده و خروج آنها بصورت غیر مستای شده ا -نصب تابلوهای راهنمای خروج اضزراری.

.
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که در حری خیابانها ویا ایر فضاهای شهری قرار گرفته و اشاره به محل
 نصب تابلوی راهنمای شهری و راهنمای مسیر :تابلویی اوقوع کاربری ،ماصد یا مسیر منا ب برای مراجعه مردم ( واره یا پیاده) مینماید.
که حاوی اطالعات شهری در محله ،ناحیه و یا شهر باشد( .مبحث بیست ماررات ملی اختمان
 نصب تابلوی اطالع ر انی :تابلویی اعالئ وتابلوها)0 :1334 ،
 -نصب یست اعالم حریق برای این بخشها که در صورت رخداد اولین حادثه در پاالیشگاه یست به صورت خودکار اعالم هشدار کند.

شکل شماره  : 13نگارندگان

دسته بندي ميزان بحران در معابر بر اساس عرض:

شکل شماره  : 17نگارندگان
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شکل شماره  : 13شبکهي دسترسی بافت محلهي بریم ،نگارندگان

برنامهریزي جهت کاهش بحران در بافتهاي تاریخی
مراحل اصلی برنامهریزي براي کنترل بحران

شکل شماره ( : 10دربان فوالدي)88 :1837 .

راهبردهاي مدیریت بحران در بافت تاریخی کنار محل حادثه خيز :
)1
)2
)3
)4
)1
)3

ا تارار تجهیزات منا ب تشخیص خزر انفجار
طراحی یست اعالم خزر در بخشهای محتلف باف
تهیهی خ افزارها و نر افزارهای مورد نیاز جه تشخیص بحران
تهیهی و ایل منا ب جه اطفای حریق ریع
ا تفاده از شیشه های نشکن در بناهای نزدیک محل حادثه خیز
پیشبینی تجهزیات مورد نیاز جه نجات جان آ یب دیدگان
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 )8پیشبینی متخصصین مورد نیاز جه برخورد با بحران در مراکز صنعتی حادثه خیز
 )3تهیه بروشور های آموزشی در رابزه با اقدامات ضروری هنگام انفجار و آتش وزی
 )0مااوم ازی اخته های ارزشمند موجود در باف مجاور مراکز صنعتی
 )11تشکیل کال های آموزشی برای اکنان باف
طرحهاي پيشنهادي در جهت کاهش آسيب پذیري بافتهاي تاریخی شهرها:
 برر ی جامع آ یب پ یری بافتهای باارزش تاریخی شهرها در برابر وانح طبیعی و غیرطبیعی. اصالح فرم ،باف  ،فضا و ناش بافتهای باارزش تاریخی در جه کاهش آ یبهای ناشی از وانح طبیعی و غیرطبیعی. برداش کامل ناشه باف های باارزش تاریخی همراه با جزئیات،در جه احیاء آنها بعد از وانح (مستند ازی). ا تفاده از تجربیات جهانی در زمینهی حفظ و نگهداری باف های باارزش تاریخی در برابر وانح طبیعی و غیرطبیعی. ا تفاده از تجربیات جهانی در زمینهی احیاء باف های باارزش تاریخی بعد از تخریب احتمالی در برابر وانح طبیعی( .بهتاش و ا دینظری)10 :1331 .
فعاليت مدیریت بحران در شهر هاي با بافت تاریخی پس از وقوع بحران :
 -1فعال شدن ریع کمیته های الزم و ا تارار آنها درمحل های پیشبینی شده
 -2تشکیل تی های امداد ریع طبق اختار ازپیش تعیین شده
 -3شروع به کار تی های امداد ریع با تجهیزات اده جه نجات افراد
 -4تشکیل بیمار تان های صحرایی
 -1انتاال ریع مصدومین به مراکز درمانی تو ط نیروی انسانی ،هلیکوپتر و حمل و نال زمینی
 -3تامین امنی مراکز مه اقتصادی
 -8انجام پلشی و واکسینا یون و کشف اجساد و انتاال بازماندگان به محل های امن کنترل حریق و نش آن و گاز
 -3تماس جه دریاف کمک های خارجی
 -0مرحله ا کان موق شامل :
الف) فعال شدن ریع کمیته های الزم و ا تارار آنها در محل های پیشبینی شده
ن) برپایی اردوگاه های ا کان موق در محل های منا ب
پ) انتاال بازماندگان به اردوگاه ها
ت) تامین نیازهای غ ایی بصورت روریس منظ بر ا اس برنامه های از پیش تعیین شده
ج) تایمین نیاز های درمانی و آن شرن و معدی به صورت منظ
ه) مددکاری روانی اجتماعی
ک) ترمی شبکه آن ،گاز و برق (حسینی جنان 34 :1331 .تا ) 83
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تشکيل یک فرماندهی منسجم جهت مدیریت بحران و طراحی مکانی براي استقرار این فرماندهی در بافت محلهي
بریم:
این فرماتدهی میتواند شامل بخشهای زیر باشد:

فرماندهي بحران:رئيس پاالیشگاه
جانشين اول :معاون اداري مالی جانشين دوم :رئيس مهندسی عمومی

پشتيبانی :
مسئول تآسيسات
پاالیشگاه ساکنان داوطلب
محله

حراست:
حراست پاالیشگاه کالنتري
محله معتمدین محل

عمليات:
مدیران بخشهاي مختلف
پاالیشگاه مسئوالن تأسيسات
ساکنان داوطلب محله

شکل شماره  : 29نگارندگان

بهترین مکان برای ا تارار فرماندهی مدیری بحران در مرکز محلهی بری و در نزدیکی مسجد الغدیر (تنها مسجد محله) میباشد.

شکل شماره  : 21نگارندگان
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وظایف هر بخش از فرماندهی مدیریت بحران:

شکل شماره ( : 22منبع :رنگين کمان)18 :1801 ،
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جمع بندي
بروز برخی از بحرانها و حوادث علی رغ تمامی تمهیدات از پیش تعیین شده اجتنان ناپ یر ا و به همین دلیل ح ف تمامی بحرانهایی
که باف های تاریخی را تهدید میکنند ناممکن میباشد اما میتوان با انجام تمهیداتی تأثیر این بحرانها را به حداقل ر اند .یکی از منا ب
وراهگشاترین فنون جه برنامهریزی و مدیری بحران در یک باف تاریخی و ارزشمند تهیهی جدول ( )SWOTبه نظر میر ید که از طریق
بازشنا ی و طباهبندی قوتها و ضعفهای درونی باف و فرص ها و تهدیدهای موجود در محیط خارجی
آن میتوان به یک برنامهی منسج و جامع جه آمادگی باف برای ماابله با وقوع بحرانهای احتمالی ،د یاف .

نقاط قوت ()S
فراوانی بناهای ثب
بفرد باف

نقاط ضعف ()W
شدهی ارزشمند در باف

و فرم شهر ازی منحصر

کمبود فضای درمانی در باف

جایگاه ویژهی باف بری در زمینهی ج ن توریس

عدم وجود اختمان آتش نشانی در باف

وجود زمینهای بایر و خالی جه طراحی کاربریهای جدید و ضروری

عدم وجود اختمان مدیری بحران در باف

یک طباه بودن باف و حال کوشکی اختمانها

عدم وجود یست های هشداردهنده

ا تارار باف در جهتی موافق با بادهای غالب منزاه

عدم وجود تابلوهای راهنمای خروج اضزراری در معابر باف

امکان د تر ی آ ان و ریع از اختمان به معابر

عدم آموزش به اکنان باف در زمینهی مدیری بحران

آ ان تر شدن کنترل ازدحام جمعی و ترافیک در هنگام تخلیه اضزراری
بهدلیل عدم تراک در باف و پراکنده بودن اختمانها

با مشکل مواجه شدن حمل و نال و ارائهی خدمات در هنگام وقوع بحران
بهدلیل عرض ک بسیاری از معابر

عدم قرارگیری شهر آبادان بر روی گسل زلزله

قدیمی بودن اختمانها و ضعف ازهای در آنها

آ انتر بودن امکان آموزش به اکنان باف
باالی اکثر آنها

بهدلیل داشتن تحصیالت

فر ودگی و قدیمی بودن تأ یسات

بنبس بودن اکثر خیابانها
عدم آشنایی کارکنان پاالیشگاه با باف تاریخی و ارزشهای آن
عدم تسلط شهرداری در زمینه ی مدیری بحران در باف
کمبود کارشناس مرم باف تاریخی
عدم وجود دیوار محافظ مااوم پیرامون محیط پاالیشگاه
جدول شماره  :1نقاط قوت و ضعف محله بریم ،نگارندگان

تاریخی به دلیل
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تهدیدها ()T

فرصتها ()O
وجود راهآهن را ری

نزدیکی زیاد پاالیشگاه به باف بری

وجود فرودگاه مستال در شهر

عدم تخصیص بودجه ی الزم و کافی برای مدیری در هنگام وقوع بحران

تاوی واحد  HSEدر پاالیشگاه آبادان

عدم شنا ایی نااخ حادثهخیز در باف

باال بودن روحیهی مشارک و احساس هوی
و حفظ آن
تراک

اکنان نسب به باف

اختمانی پایین در باف

فادان یا کالن و روشن در عرصهی مدیری بحران در باف های تاریخی
ایران و باف بری
احتمال افزایش وقوع جرائ و تخلفات در هنگام وقوع بحران

قرار گرفتن یاف در کنار راههای اصلی و مه شهر

ا تارار ناصحیح و فاصلهی زیاد مراکز خدمات ر انی در زح شهر و با
مشکل مواجه شدن خدماتر انی در هنگام وقوع بحران در باف

همجواری باف با رودخانهی اروندرود

مرزی بودن شهر و خصوصاً قرارگیری باف محلهی بری در نزدیکی مرز ایران
و عراق

توانایی ایجاد تی های داوطلب از بین کارکنان پاالیشگاه جه
مدیری بحران

عدم وجود واحد مدیری بحران و مدیری باف تاریخی در پاالیشگاه

جدول شماره  : 2فرصتها و تهدیدهاي موجود در محله بریم،نگارندگان

ناشهی خروج اضزراری تو ط گروه مدیری بحران
پس از مشخص شدن مکانهای خزر پ یر و بحرانزا در باف محله بری الزم ا
باف تهیه و در د ترس تمامی اهالی محلهی بری  ،قرار گیرد(.شکل شماره  )23میتوان ناشه م کور را روی چند تابلو نصب کرده و در
هول حرک و خروج از باف
چند نازهی باف محلهی بری قرار داد .عالوه بر این باید از تابلو های خروج اضزراری در باف جه
ا تفاده شود( .شکل شماره  )24و نیز ضرورت دارد که در چند نازه باف از د تگاههای اعالم حریق مجهز و پیشرفته تعبیه شود تا به
هنگام شروع آتش وزی به اکنان باف هشدار دهد.
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شکل شماره  : 28نقشهي خروج اضطراري  -نگارندگان

شکل شماره  : 24نمونه تابلوهاي خروج اضطراري

پيشنهادات آتی پژوهش:
با توجه به گستردگی مزالعات آ یبشنا ی مورد نیاز در رابزه با باف شهری محلهی بری آبادان و محدودی موجود در این پژوهش موارد
زیر در را تای تکمیل این مااله پیشنهاد میگردد:
 _1برر ی میزان نفوذپ یری آالیندههای ناشی از وخ های فسیلی پاالیشگاه در باف آجری بناهای محلهی بری .
 _2برر ی تأثیر رطوب محیط در افزایش میزان آ یبهای ناشی از وخ های فسیلی پاالیشگاه بر باف معماری محلهی بری آبادان
 _3برر ی آ یبهای ناشی از ریزگردهای اخیر بر بناهای ارزشمند محلهی بری آبادان
 _4برر ی میزان تاثیر عوامل جوی منزاه در افزایش آ یبهای ناشی از وخ های فسیلی پاالیشگاه بر باف معماری محلهی بری آبادان
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منابع و مراجع
[ ]1ادارهی مهند ی و آرشیو بایگانی پاالیشگاه آبادان.
[]2
[]3
[]4
[]1
[]3
[]8
[]3
[]0

امیدپناه ،پرویز ،1334 .اکولوژی،عل محیط زیس  ،انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
بارانی،ایمان و حسینپور،عابدین محمد ،1331 .بهسازی لرزهای اختمانهای بنایی تو ط  ،FRPاولین همایش بین المللی
مااوم ازی لرزهای.
حسینی ،مازیار ،1338 .مدیری بحران ،ازمان پیشگیری و مدیری بحران شهر تهران ،م سه نشر شهر.
حسینی جنان ،وحید ،1331 .ازمان دهی ارگان مدیری بحران زلزله با توجه به مدیری ا تراتژیک در شهرهای دارای باف
تاریخی  ،مجموعه مااالت اولین همایش ملی مدیری بحران زلزله در شهرهای دارای باف تاریخی ،انتشارات دانشگاه یزد.
دربان فوالدی ،جواد ،1338 .مدیری بحران ،ماهنامه کنترل کیفی  ،شماره .23
دهاانی ،محمد هادی ،1330 .راهنمای کیفی هوا مبانی هواشنا ی و آلودگی هوا ،تهران  ،انتشارات غاشیه.
رنگین کمان ،امیر و همکاران ،1301 .راهنمای تشکیل مدیری بحران در اماکن مسکونی ،انتشارات ازمان پیشگیری و مدیری
بحران شهر تهران.
ذبیحی ،شهال ،1383 .تأثیر آلودگی هوا بر آجر نمای بناهای تاریخی مدر ه امام جعفر صادق«ع» ،پایان نامه کارشنا ی ارشد،
دانشگاه هنر اصفهان.

[ ]11طرح جامع آبادان ،1331 .مهند ین مشاور طرح و آمایش.
[ ]11کرینسون ،مارک ،1331.شهر ازی و معماری تح مدیری شرک نف ایران و انگلیس ،ترجمه :فرزین فردانش ،نشریه گلستان
هنر ،شماره .3
[ ]12گلکار ،فروغ و فرهمند ،علیرضا ،1330 .آلودگیهای محیط زیس  ،تهران ،انتشارات ماندگار.
[ ]13فاضلی پور ،محیا و توکلیزاده ،محمدرضا ،1301 .برر ی اثرچیدمان ورق های  CFRPدر مااوم ازی دیوارهای بتنی دربرابر بار
انفجار ،ششمین کنگره ملی مهند ی عمران  3و  8اردیبهش  ،دانشگاه منان.
[ ]14فرزاد بهتاش ،محمدرضا و ا دی نظری ،مهرنوش ،1331 .راهکارهای مدیریتی مواجهه با بحران زلزله در بافتهای تاریخی شهرها،
مجموعه مااالت اولین همایش ملی مدیری بحران زلزله در شهرهای دارای باف تاریخی ،انتشارات دانشگاه یزد.
[ ]11مبحث بیست ماررات ملی اختمان عالئ وتابلوها  ، 1334،دفتر تدوین و ترویج ماررات ملی اختمان.
[ ]13مدیری بحران شهری ، 1331 .مرکز مزالعات و خدمات تخصصی شهری و رو تایی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد
دانشگاهی ،وزارت کشور.
[ ]18ملکوتیان ،محمد ،1318 .آلودگی هوا ،انتشارات دانشگاه آزاد ایران.
[ ]13نمازی ،محمد باقر و دو تان ،1331 ،ناش ازمان های غیر دولتی در باز ازی بافتهای تاریخی ،مجموعه مااالت اولین همایش
ملی مدیری بحران زلزله در شهرهای دارای باف تاریخی ،انتشارات دانشگاه یزد.
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