
 

 

 با دیدگاه پدافندغیرعامل پیرامون آنمسکونی بر روی بافت  هاثیر بحرانهای ناشی از پاالیشگاهتا

 آبادان ی بریمبافت محلهی موردی مطالعه

 
 

 
 

 * نجال درخشانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تاریخی* کارشناسی ارشد مرمت و احیا بناها و بافت
Najla.derakhshani@gmail.com 

 
 
 

 

 



1 
 

 کیدهچ

مواره مهد تمدن و فرهنگ بوده است. تمدن و تاریخ این کشور در باشد که ههای تاریخی و بالخیز دنیا میایران یکی از کشور

باقی مانده  هزاران سال پیش به عنوان میراثی برای نسل کنونی ازهای مختلفی نمود پیدا کرده که یکی از آنها، بناهایی است که جنبه

ای عظیم از تاریخ، هنر و فرهنگ این مرز و بوم به عنوان امانتی در اختیار ما قرار دارد. از طرفی کشور ما در هاست. همچنین گنجین

ای از جمله سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ، و ... قرار دارد و میراث فرهنگی کشور نیز مانند سایر اجزای جامعه معرض مخاطرات عمده

باشد که به دلیل ی بریم میای از این آثار ارزشمند، بافت شرکتی پاالیشگاه آبادان به نام محلهمونهن از چنین مخاطراتی در امان نیست.

باشد و نیاز دارد که های آالینده، آتش سوزی، انفجار و ... میض مخاطرات جدی از قبیل اثرات گازمجاورت با پاالیشگاه در معر

 .ت ارزشمند بریم در نظر گرفته شوددر بافتمهیداتی جهت مدیریت بحران قبل و بعد از سانحه 

رغم تمامی تمهیدات از پیش تعیین شده اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل حذف تمامی ها و حوادث علیبروز برخی از بحران

تولید مواد خطرزا،  در آبادان نیز وجود پاالیشگاه و صنعت نفت باباشد. کنند ناممکن میا تهدید میهای تاریخی رهایی که بافتبحران

  باشد.های مجاور پاالیشگاه امری ضروری و مهم میبینی و مهار بحران در بافتاستفاده از ابزار مؤثر مدیریتی در پیش

ی بریم و در نهایت ارائه یزا در بافت محلهنقاط خطرپذیر و بحرانو  ی پاالیشگاهگازهای آالینده شناساییهدف از این پژوهش 

 باشد.در جهت کاهش خطر می راهکارهایی

 

 ، محله بریم.سازیمقاومخیز، نقاط حادثهگازهای آالینده، ها: کلید واژه

 

 

 

 
Summary 
Iran is one of the world’s historic and natural disaster-prone countries which has always 
been rich in culture and civilization. History and civilization of this country have been 
shown in different aspects which of them are  buildings that have remained as a legacy 
for the current generation from thousands years ago. Also  this land’s big treasures of 
history, art, and culture have been loaned to us. From the other hand our country is in 
the danger of significant events including flood, earthquake, fire, war,.. and cultural 
legacy just like other parts of society is not safe from such dangers. Braim parish is an 
example of these valuable sites which is the residential neighborhood surrounding 
Abadan Refinery which because of the proximity to the refinery is at the risk of serious 
dangers including the effects of pollutant gases, fire, explosion,… There should be crisis 
management arrangements in the valuable Braim parish to manage accidents before 
and after they happen. Some of the events and crises happen inevitably even with 
adequate arrangements before the disasters. Furthermore eliminating all crises that 
involve historic buildings is not possible. In Abadan also effective management in 
preventing and inhibition of crisis in the surrounding neighborhood of the refinery is 
important and necessary because of the production of dangerous material by the 
refinery and petroleum industry. The goals of this study are identifying the pollutant 
gases of the refinery, identifying at risk and distressed places in Parish of Braim, and 
finally presenting guidelines towards danger reduction. 
 
Keywords: pollutant gases, at risk places, strengthening, Braim parish 

 

 
 



2 
 

 همقدم

ساختی و های زیرعادی به نحوی که منابع و ارزشهدف از مدیریت بحران رسیدن به راه حلی منطقی برای جلوگیری از شرایط غیر

ای های ایجاد شده باید به روشی طراحی شوند که خود باعث حوادث تکراری و یا زمینههای مقابله با بحرانحیاتی حفظ شوند و راه

 شوند.برای ایجاد حادثه ن

 توان چنین تقسیم نمود:های اخیر را می، در طول دههایران های تاریخیعوامل عمده در تخریب بافت

 بافت تاریخی و بناهای ارزشمند بسیاری در اثر بمبارانجنگ تحمیلی: تجارب جنگ های اول و دوم جهانی، نشانگر آن است (  1»

 از بین رفته است.

قریب به اتفاق مناطق این سرزمین و وجود سوانح طبیعی مختلف از جمله سیل،  پذیر بودن اکثریعی: نظر به آسیب بط(  سوانح 2

 .اند های فراوانی بودههای سنتی و تاریخی همواره دستخوش خسارات و خرابیبافت زلزله، طوفان و ...

های تاریخی مدرن، مردم ساکن در بافتبا توسعه و گسترش روز افزون شهرها و ساخت و سازهای های تاریخی: (  فرسودگی بافت3

 (1331. )فالحی«. اندروکه شدههای قدیمی شهرها متالتأسیس مهاجرت نموده و بخشبتدریج به محالت جدید

ت تکنولوژی، گسترش شهرها و که در متن زندگی افراد رخنه کرده است حاصل زندگی مدرن، پیشرف( آلودگی هوا: این مسآله 4»

 باشد.یدات صنعتی و تولید کاالی متنوع میی زائد تولنتیجه

شد. دود حاصل از آتش زدن چوب برای پخت و پز و گرم کردن فضا های انسان باعث آلودگی هوا میدر زمانهای قدیم نیز فعالیت

زد. اما بعدها که می ی ضعیف لطمههای با تهویهی آلودگی هوا بودند که به کیفیت هوای داخل غارها، کلبه ها و دیگر مکانمنبع اولیه

تر شد، بویژه سوزاندن زغال سنگ های انسان محسوب گردید آلودگی هوا گستردهی تالشصنعتی شدن جزء خصوصیات برجسته

 آلودگی شدید هوا، توسط دی اکسیدگوگرد در شهرها ایجاد کرد.

ای شهرها در طی انقالب صنعتی و به دنبال ی آلودگی هوی مراحل اولیهی دی اکسیدگوگرد و دوده، مشخصهآلودگی هوا بوسیله

 (22و 21: 1331 .)فریدمن« م. بود.1311ی آن در دهه

رغم تمامی تمهیدات از پیش تعیین شده اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل حذف تمامی ها و حوادث علیبروز برخی از بحران

باشد. بدین منظور جهت مقابله با حوادث احتمالی نیازبه مهارتها و کنند ناممکن میهای تاریخی را تهدید میهایی که بافتبحران

 های تاریخی باارزش تقویت شود.باشد که باید در مسؤلین بافتهای نوینی میقابلیت

ر بینی و مهار بحران ددر آبادان نیز وجود پاالیشگاه و صنعت نفت با تولید مواد خطرزا، استفاده از ابزار مؤثر مدیریتی در پیش

 باشد.های مجاور پاالیشگاه امری ضروری و مهم میبافت

های زیست ی بریم به دلیل نزدیکی زیاد به پاالیشگاه در معرض مخاطرات زیادی از قبیل انفجار، آتش سوزی و آلودگیبافت محله

در این حالت، وضعیت  باشد. مرزی بودن شهر نیز خطر وقوع جنگ و بمباران مخازن نفت را در پی خواهد داشت کهمحیطی می

رود که خطر به مناطق پیرامون پاالیشگاه نیز اضطراری تأسیسات درون پاالیشگاه را تحت تهدید جدی قرار داده و این احتمال نیز می

 گسترش یافته و یا اینکه سبب آسیبهای شدید و یا مرگ افراد شود.

ای سنتی باشند. ساختمانهای قدیمی دارای سازهودی نوساز میبخش اعظم ساختمانهای موجود در بافت قدیمی بوده و تعداد معد

بوده و بدلیل گذشت زمان و فرسودگی مصالح مقاومت چندانی در برابر موج انفجار ندارند. وقوع هرگونه انفجار در پاالیشگاه آسیبهای 

 اهد کرد.ها، تأسیسات، تجهیرات، منابع طبیعی و ...  وارد خوجدی و جبران ناپذیری به ساختمان

باشد. در جریان تولید کند آلودگی ناشی از تولید مشتقات نفت در پاالیشگاه میی بریم را تهدید میبحران بعدی که بافت محله

 توانند بسیار آسیب رسان به مصالح ساختمانی باشند.شود که در صورت کنترل نشدن، میمحصوالت نفتی گازهایی متصاعد می

 

 ای،هآوری اطالعات از مطالعات کتابخانتحلیلی است که جهت دستیابی و جمع –از نوع توصیفی  این پژوهشروش تحقیق: 

به تجزیه و  ”SWOT“های میدانی و مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده و در نهایت برای جمع بندی بر اساس جدول برداشت

 م پرداخته شده است.ی بریتحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصتهای موجود در بافت محله

 :تحقیق سؤاالت 

 کند؟های مسکونی پیرامون آنها را تهدید میها بافتجانب پاالیشگاههایی از . چه بحران1

 توان آنها را کاهش داد؟چه تأثیری بر بافت پیرامون آنها دارد و چگونه می هابحرانهای ناشی از پاالیشگاه. 2
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 ی بریممحله 

قابل گسترش تبدیل شده بود های ای از خیابانی چند ساختمان پراکنده به شبکهی بریم از مجموعهحلهمم. 1221ی در اوایل دهه

و همچنین ویالهای  2«سان شاین»و  1«اسالید والو»هایی چون م.( با نام1223مخصوص کارکنان مجرد )ساخت های که شامل خوابگاه

های از دیوارهای ضخیم، پنجرهبا گرما نوعاً ها برای مقابله در این خانه شد.رشد میرودخانه برای کارکنان ای بزرگی در نزدیکی طبقه 2

. )فردانش ای سبز در بیابان، کاری عظیم بود.بریم بصورت واحهدر واقع تأسیس  شد.های پهن طاق نمادار استفاده میای و ایوانکرکره

1331 :29) 

های های یکسان و باغچهوجود خانهباشد. های آبادان میترین محلهرین و مدرنال حاضر یکی از زیباتمنطقه بریم در گذشته و ح

که از هر حیث  های پر از درخت با بلوارهای گسترده و چراغ های متعدد منظره زیبایی را برای این منطقه بوجود آوردهسرسبز و خیابان

شده، است، این آرامش بخشی باعث می به منطقه شده انگیز است. فضای سبز آن باعث آرامش بخشی خاصیخیره کننده و شگفت

حیط صنعتی زمانی که به منزل بر در مسخت کار  چندین ساعت کردند، بعد ازاین شرایط آب و هوایی  زندگی می افرادی که در

آنها فراهم برای  روانی و روحی تجدیدشدند یک زمان میمحل سکونت وارد  زمانی کهخاصی داشته باشند، و  خاطرآرامش گشتند می

منطقه بریم در برای کار روز بعد آماده شوند.  و خود را تقویت کردهروحیه د با استراحت کردن در منزل و فضای سبز آن نو بتوان شود

و قسمت دیگر بریم نیز به رؤسای عالی رتبه بوده  11تا  1االی شرکت از رتبه رده ب سکونت مهندسین خارجی و مدیران گذشته محل

و یا  هعبور و مرور به آن منطقه برای افراد عادی ممنوع بودت نفت، رئیس پاالیشگاه و معاونین اختصاص داشته است. در گذشته رکش

و پس از ملی  سکونت داشتندها انگلیسی تا قبل از ملی شدن صنعت نفت در منطقه بریم عمدتاً .ه استشدبا شرایط دشواری انجام می

  .ده باالی پاالیشگاه و رؤسای بعضی ادارات دولتی در این منطقه سکونت دارندشدن صنعت نفت کارمندان ر



 
 

 www.wikimapia.org 11/19/22     : 2شکل شماره  1331مأخذ نقشه: طرح جامع آبادان، : 1شکل شماره 
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 های محله بریم: نحوه دسترسی به خانه3شکل شماره 

 
 ترکیب و مشخصات هوا )جو( 

 باشد:رایط طبیعی چنین محاسبه شده است که اتمسفر یا به عبارت دیگر ترکیبات هوا شامل گازهای زیر میدر ش

 %  2N                  12/83نیتروژن                  

 %  2O                  24/21   اکسیژن               

 %  Ar                     23/1      آرگون              

   % 2CO                     13/1      گاز کربنیک     

 (212: 1394)امیدپناه.  %   11/1گازهای دیگر                                     

های مختلف در هوای آزاد، به آن اندازه تداومی که برای کنندهعبارتست از وجود یک یا چند و یا مخلوطی از آلوده:  3آلودگی هوا

 (32: 1332)گلکار و فرهمند. سان مضر بوده و یا موجب زیان رساندن به حیوانات، گیاهان و اموال شوند. ان

ی هوار را تغییر دهد باعث آلودگی هوا هر جسم خارجی که وارد هوا شود و هر عاملی که نسبت معمولی مواد تشکیل دهنده

گردد و ای از آنها که در هوای آزاد پخش میی گازی، مایع، جامد یا آمیختهدهی هوا عبارتند از: هر نوع ماگردد. مواد آلوده کنندهمی

کند، مانند: دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب افزاید یا تولید بوهای نامطبوع میشود، یا به آلودگی آن میباعث آلودگی هوا می

ها، هیدروکربورها، اسیدها، مواد رادیواکتیو، آمونیاک. نندهکننده، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای کربن، اکسید ک
 (11و2، 1318)ملکوتیان. 

 دهند:ی زیر تشکیل میی مهم و عمدهآالینده 5آلودگی هوا را  % 09

 2Coو  Co( اکسیدهای کربن: 1

 3NHو  xNo( ترکیبات نیتروژن دار: 2

 S2Hو  xSo ( ترکیبات گوگرد دار:  3

 ، آلدئیدهاyH xCواع هیدروکربورها ( ترکیبات آلی: ان4

  4 ( ذرات معلق1

 

 های هوا:آالینده

 



5 
 

کند اما به طور کلی شود که نسبت آنها در مناطق مختلف در طی ساعات شبانه روز تغییر میآلودگی هوا از موادی ناشی می

 شوند:گروه تقسیم می 2ها به آالینده

 دهند.شوند، عوامل محیطی را تحت تأثیر قرار میمنبع آلودگی تخلیه میهمان صورت که از ههای اولیه که ب. آالینده1

تر و زیانبارتر یابند و به موادی مخربهای اولیه تحت تأثیر عوامل محیطی مانند رطوبت، آفتاب، غبار و جز آن، تغییر می. آالینده2

 .شودهای ثانویه گفته میآنها آالیندهشوند که بهتبدیل می

 

 هافرسایش فیزیکی و شیمیایی آجر توسط آالینده فرایندهای 

 ها: عوامل تسریع کننده فرسایش فیزیکی و شیمیایی آجر توسط آالینده

میزان رطوبت نسبی، جهت و سرعت باد، نوسانات درجه حرارت و میزان تخلخل سطحی آجر نما، از عواملی هستند که فرسایش 

   دهند.فیزیکی و شیمیایی آجر را سرعت می

ها میزان رطوبت نسبی هوا است. مهمترین عامل تسریع کننده فرسایش فیزیکی و شیمیایی آجر توسط آالیندهرطوبت نسبی:  -

های تأثیر و یا تأثیر ناچیزی بر روی آجر دارند. برای شروع هر نوع فرایندی نیاز به مولکول، بی2Co ،2So ،2Noگازهای خشک مانند 

به   2Soاگر میزان  %91باشد. ثابت شده است که در رطوبت نسبی ان و یا رطوبت موجود در اتمسفر میباشد که بصورت آب بارآب می
3Mg/m 11 شود.در هوا برسد، فرایندهای فرسایش شروع می 

ی برخورد آن با نمای آجری بستگی دارد. بادهای نشستی عوامل آالینده به سرعت باد و زاویهسرعت تهسرعت و جهت باد:  -

متر بر ثانیه اگر با ذرات شن و عوامل آلوده کننده جوی همراه  11اثر تخریبی زیادی دارند. بادهای متوسط با سرعت کمتر از  قوی

 ها نقش مهمی دارند.رسانند. جهت بادها نیز در چگونگی پخش آالیندهباشند به آجر نما آسیب می

های هوا، گرادیان حرارتی است. وقتی که اختالف ر توسط آالیندهیکی دیگر از عوامل مهم فرسایش آجنوسانات درجه حرارت:  -

درجه حرارت بین آجر و اتمسفر وجود داشته باشد، هوای آلود و سرد مجاور به رطوبت موجود در سطح آجر کشیده شده و فرایند 

 . شود. بطور کلی در هوای سرد و آلود میزان فعل و انفعاالت تخریبی بیشتر استفرسایش شروع می

 شوند:صورت بر سطح آجر ته نشین می 2های هوا به آالینده

در این نوع ته نشستی عوامل آلوده کننده جو توسط بادهای منتقل کننده و هوای متالطم بر سطح آجر نشینی خشک: ته -1

نشستی مواری آن در مقدار تهگردند. میزان تخلخل سطحی آجر نما و ناهنشین میشوند. ذرات بزرگتر آالینده سریعتر تهنشین میته

 نشینی برسطوح ناصاف و متخلخل بیشتر و در نتیجه فرسایش هم، زیادتر خواهد بود.دارد زیرا تهها نقش مهمیآالینده

نشینی تر گردند. تهعوامل آلوده کننده هوا به قطرات ابر ملحق شده و سپس توسط باران از محیط دفع می نشینی تر:ته -2

های گازی شکل و ذرات مایع و جامد معلق در که آالیندههنگامی در فرسایش آجر نمای بناهای تاریخی، تأثیر بسزایی دارند.ها آالینده

نشستی بر روی آجر نمای گردند، هوای اطراف تمیز شده اما به علت تهنشین میروند و سپس تههوا حین بارش باران به فاز مایع می

 گردد.یش آغاز میبناهای تاریخی فرایند فرسا

 گردند، سولفاتها، نیتراتها و کلرورها از همه زیان آورتر هستند:از بین نمکهایی که سبب شوره زدن و فروپاشی آجر می

های منیزیم اغلب در سطح و سولفات کلسیم در قسمت داخلی ها قدرت جذب آب زیادی دارند. سولفاتسولفات ها:گروه سولفات

ها با توجه به درجه حرارت محیط تغییر ود که میل به حرکت به طرف سطح را ندارند. میزان حاللیت سولفاتشبافت آجر مشاهده می

ها پس از بلوری شدن افزایش حجم پیدا کرده و سبب کند و بلوری شدن آنها در رابطه با میزان رطوبت نسبی هوا است. سولفاتمی

 شوند.یهای موئین موجود در بافت آجر ممتالشی شدن لوله

هایی که آجر شوند و احتمال این هست که خاکهایی هستند که کمتر در سطح دیده میها از جمله نمکنیترات ها:گروه نیترات

ترین نمکها را تشکیل الرطوبه هستند و محلولها بغیر از نیترات پتاسیم جاذبگردد حاوی نیترات باشند. تمام نیتراتاز آنها تهیه می

 گردند.ها با عمل انحالل و حرکت به طرف سطح سبب فروپاشی بافت آجر میتراتدهند. نیمی

هایی هستند که دوباره الرطوبه هوا هستند و در ضمن جذب آب از هوای اطراف اولین نمککلرورها بسیار جاذبگروه کلرورها: 

کنند، در آب ادی از بلورها را شکسته و یا سوراخ میباشند: بسیار متحرک بوده، تعداد زیشوند و از سه جهت در محلول فعال میحل می



6 
 

 ،ذبیحی)کنند. های موئین موجود در بافت آجر فشار وارد میدهند و سپس به دیواره لولههای بزرگ تشکیل میمعلق هستند و مولکول

 (21تا12: 1389

 

 آلودگی هوای پاالیشگاه:  

ی بریم شده است و این های محلهه و کدری بر روی آجر نمای ساختمانی تیرآلودگی هوای پاالیشگاه آبادان سبب تشکیل الیه

 باشند بیشتر مشهود است.ها که رو به سمت پاالیشگاه میتیرگی در ضلع شرقی و جنوب شرقی ساختمان

سرعت ینده بهکند و تأثیر مواد آالها نقش مهمی را ایفا میها و تماس آنها با ساختمانجهت وزش باد در چگونگی پخش آالینده

 وزش باد و زاویه برخورد آن با نمای بناها بستگی دارد.

های مجاور در فصل تابستان بعلت شرجی بودن هوا و کاهش فشار، آلودگی هوای حاصل از تولیدات پاالیشگاه بیشتر بر ساختمان

هوای شهر متراکم تر شده و دارای رطوبت  شود. در این فصلشود، زیرا در هوای شرجی اصوالً جهت بادها بر عکس میتأثیر گذار می

ی گازهای حاصل از تولیدات پاالیشگاه بر بناهای مجاور و واکنش شدیدتر گازها با مصالح بیشتری خواهد بود و باعث تأثیر فزاینده

 شود.ساختمانی می
 

 عوامل توپوگرافی مؤثر بر آلودگی هوا عبارتند از:

 ها. ساختمان3ان و دره        . کوهست2خشکی       -. نسیم دریا1

شود. ی بادهایی است که جهت آنها از روز به شب معکوس میمناطق ساحلی و کنار دریا غالبا نشان دهندهخشکی: -نسیم دریا

 انبساط هوا و صعود آن روی خشکی که نسبتا گرمتر از دریاست و ریزش هوای فوقانی روی دریا باعث ایجاد یک سلول کوچک همرفتی

وزند. بنابر این زمینی که شود. نسیم خشکی بادهایی هستند که از خشکی به طرف دریا در طول شب میهوا از روی دریا به خشکی می

شود. تر میدر طول روز گرمتر شده است در طول شب از آبهای مجاور خود زودتر سردتر شده و هوای روی خشکی نیط سردتر و چگال

ای در مناطق ساحلی و شود. بنابراین از نظر آلودگی هوا از یک نیروگاه یا کارخانهبه طرف دریا شروع می در نتیجه هوا از طرف خشکی

تواند باالی سطح زمین پخش های خروجی از دودکش آنها در طی روز با توجه به نسیم موجود میکنار دریا تأسیس شده باشد. آالینده

ماید. همچنین از طرفی دیگر در طی شب بدلیل تشعشعات شبانه به زمین، یعنی از شده و گاهی در سطح زمین حالت دودی ایجاد ن

 (111و112: 1332دهقانی. )گیرد. دست رفتن انرژی گرمایی آلودگی به تدریج شکل می

در نتیجه رسد در آبادان پاالیشگاه در جهت باد غالب ساخته شده به طوری که باد از روی بافت بریم رد شده بعد به پاالیشگاه می

بر بافت و مصالح آن ندارند اما در روزهای شرجی که باد جهت معکوس  چندانی وزد تأثیرها در زمانی که باد در منطقه میآلودگی

 .شوندهای جدی و تخریب میتری سبب آسیببا روند سریعها باشد این آلودگیوزد و رطوبت هوا نیز باال میداشته یا نمی



ی نقطه 3ید مشتقات نفتی خود را در ی منتشر شده در اثر تولگازهای آالینده چهار ماههرساله در  پاالیشگاه HSEواحد  

 .کندگیری میی پاالیشگاه اندازهمشخص بر روی حصار پیرامون محدوده
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 ی عمده محیطی بر روی حصار پیرامون پاالیشگاههاگیری آالیندهجانمایی نقاط اندازه : 4شکل شماره           1شکل شماره :                     

       Google Earth 22/30/99 

 

 

و  3ی بریم( و )نزدیکترین نقاط به بافت محله 8و  7گیری میانگین گازهای متصاعد از پاالیشگاه در نقاط ی اندازهمقایسه

 (1اره)شکل شم : ماه آبانفصل پاییز، ( در ی بریم)دورترین نقاط از بافت محله 4

 برابر شده است. ، که دوppm 12/1برابر است با  4و  3، در نقاط ppm 11/1برابر است با  3و 8)اوزن( که در نقاط  3O میزان گاز -1

میزان این   4و  3، در نقاط  ppm 2/4و  ppm 3/4برابر است با   به ترتیب 3و 8)مونوکسید کربن( که در نقاط  COمیزان گاز  -2

 .ppm 2/9و  ppm 2/9و به ترتیب برابر است با گاز بیشتر شده 

 باشد.)دی اکسید نیتروژن( در هر چهار نقطه باهم برابر می 2NOمیزان گاز  -3

میزان این  4و  3در نقاط  ppm 1/1و  ppm 1/1برابر است با   به ترتیب 3و8)دی اکسید گوگرد( که در نقاط   2SOمیزان گاز  -4

 .ppm 1/1و  ppm 1/1ه ترتیب برابر است با برابر شده و ب 1 گاز حدوداً

میزان این  4و3در نقاط  ppm 9/2و  ppm 2/2برابر است با   رتیببه ت 3و  8)سولفید هیدروژن( که در نقاط  S2Hمیزان گاز  -1

 .ppm 4.22/4و  ppm 1/4برابر شده و به ترتیب برابر است با  1/1 گاز حدوداً

 باشد.می 4و 3حدودا نصف میزان موجود در نقاط  3و8 ذرات معلق در هوا نیز در نقاط -9

 نتیجه :

که در مسیر باد  3و8است، مقادیر گازها در نقاط  جهت وزش باد از غرب به شرق بوده آبان که پاییز، ماه در این نقاط و در فصل

 باشد.اند بیشتر میغالب قرار داشته

ترکیبات شیمیایی حاصل از آنها در ترکیب  در معرض تآثیر مخرب گازها و خصوصاً بنابراین همواره مناطقی که در مسیر باد قرار دارند

 باشند. با بخار آب، می

 4و3ی بریم( و )نزدیکترین نقاط به بافت محله 8و7گیری میانگین گازهای متصاعد از پاالیشگاه در نقاط ی اندازهمقایسه

 (9)شکل شماره  :ماهآذر فصل پاییز، در ( ی بریم)دورترین نقاط از بافت محله

برابر شده  2 ، کهppm 12/1برابر است با  4و3، در نقاط ppm 11/1برابر است با  3و8اوزن( که در نقاط ) 3O میزان گاز -1

 است.

میزان این گاز   4و3، در نقاط  ppm 4/3و  ppm 1/4برابر است با   به ترتیب 3و8کربن( که در نقاط )مونوکسید  COمیزان گاز  -2

 .ppm 2/4و  ppm 1/1بیشتر شده و به ترتیب برابر است با 

 باشد.)دی اکسید نیتروژن( در هر چهار نقطه باهم برابر می 2NOمیزان گاز  -3
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میزان این گاز  4و3در نقاط  ppm 1/1و  ppm 1/1به ترتیب برابر است با  3و8که در نقاط )دی اکسید گوگرد(  2SOمیزان گاز  -4

 . ppm 2/1و  ppm 1/1رتیب برابر است با بیشتر شده و به ت

میزان این گاز  4و3در نقاط  ppm 9/2و  ppm 1/1برابر است با  به ترتیب 3و8که در نقاط )سولفید هیدروژن(  S2Hمیزان گاز  -1

 .ppm 4/1و  ppm 1/3شده و به ترتیب برابر است با برابر  2حدودا 

 باشد.می 3و3از نقاط بیشتر  8و4ذرات معلق در هوا نیز در نقاط  -9

 نتیجه :

و  CO  ،2SOآذر که جهت وزش باد از جنوب غربی به شمال شرقی بوده است، مقادیر گازهای  پاییز، ماه در این نقاط و در فصل

S2H  باشد.که در مسیر باد غالب قرار داشته اند بیشتر می 3و4در نقاط 

در معرض تآثیر مخرب گازها و خصوصا ترکیبات شیمیایی حاصل از آنها در ترکیب بنابراین همواره مناطقی که در مسیر باد قرار دارند 

 .باشندبا بخار آب، می

 4و3ی بریم( و )نزدیکترین نقاط به بافت محله 8و7گیری میانگین گازهای متصاعد از پاالیشگاه در نقاط ی اندازهمقایسه

 (8شکل شماره ) : ماه دخردابهار، ی بریم( در فصل )دورترین نقاط از بافت محله

به ترتیب برابر است با   4و3در نقاط  ppm 11/1و  ppm 1/1برابر است با  به ترتیب 3و8اوزن( که در نقاط ) 3O میزان گاز  -1

ppm 12/1  وppm 12/1. 

میزان این گاز   4و3در نقاط  ppm 9/1و  ppm 2/9برابر است با  به ترتیب 3و8)مونوکسید کربن( که در نقاط  COمیزان گاز  -2 

 . ppm 9/9و  ppm 3/2بیشتر شده و به ترتیب برابر است با 

 باشد.)دی اکسید نیتروژن( در هر چهار نقطه باهم برابر می 2NO  میزان گاز -3

 1 میزان این گاز 3که در نقطه  ppm 1/1و  ppm 1/1برابر است با  به ترتیب 3و8ط )دی اکسید گوگرد( در نقا 2SOمیزان گاز  -4

 . ppm 1/1و  ppm 1/1نصف شده است و به ترتیب برابر است با  4برابر شده و در نقطه 

و در  بیشتر 3، در نقطه  ppm 1/9و  ppm 1/4برابر است با  به ترتیب  3و8که در نقاط )سولفید هیدروژن(  S2Hمیزان گاز  -1

 . ppm 1/4و  ppm 2/1کمتر شده و به ترتیب برابر است با  4نقطه 

 باشد.می 3و4که در مسیر باد غالب قرار دارند بیشتر از نقاط  8و  3ذرات معلق در هوا نیز در نقاط  -9

 نتیجه :

در  2SO و S2Hخرداد که جهت وزش باد از شمال غربی به جنوب شرقی بوده است، مقدار گاز  بهار، ماه در این نقاط و در فصل

ی دیگر و میزان که در مسیر باد غالب قرار دارند بیشتر از دو نقطه 8و3در نقاط  COی دیگر و گاز بیشتر از دو نقطه 3و  3نقاط 

 بیشتر از سایر نقاط گزارش شده است.  3ی در نقطه 3O گاز

 

 4و3ی بریم( و )نزدیکترین نقاط به بافت محله 8و7گیری میانگین گازهای متصاعد از پاالیشگاه در نقاط ی اندازهمقایسه

 (3)شکل شماره  : ماه شهریور تابستان، فصل دری بریم(ط از بافت محله)دورترین نقا

 . ppm 12/1نقطه با هم مساوی و  برابر است با   4)اوزن( در هر  3O میزان گاز -1

میزان این گاز  3در نقطه  ppm 2/3و  ppm 4/9برابر است با   به ترتیب 3و8)مونوکسید کربن( که در نقاط  COمیزان گاز  -2

 .ppm 4/1و  ppm 1/3کمتر شده به ترتیب برابر است با  4تر شده و در نقطه بیش

 باشد.)دی اکسید نیتروژن( در هر چهار نقطه باهم برابر می 2NO  میزان گاز -3

بر به ترتیب برا  4و3و در نقطه  ppm 1/1و  ppm 1/1برابر است با   به ترتیب 3و8در نقاط )دی اکسید گوگرد(  2SOمیزان گاز  -4

 . ppm 1/1و  ppm  1/1است با 

بیشتر  و در  3، در نقطه  ppm 1.2و  ppm 4.8برابر است با  به ترتیب  3و8که در نقاط )سولفید هیدروژن(  S2Hمیزان گاز  -1

 . ppm 2/3و  ppm 4/1کمتر شده و به ترتیب برابر است با  4نقطه 

 باشد.می 3و4غالب قرار دارند بیشتر از نقاط  که در مسیر باد  8و3ذرات معلق در هوا نیز در نقاط  -9

 نتیجه :

    باشد. ی دیگر مینقطه 2که در مسیر باد غالب قرار دارند بیشتر از  8و3در نقاط   2SOمیزان گاز 
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ای شهریور که جهت وزش باد از شمال غربی به جنوب شرقی بوده است، بیشترین مقدار گازه ماه تابستان، در این نقاط و در فصل

CO  وS2H باشد. می 3ی در نقطه 

 باشد.می 3و4که در مسیر باد غالب قرار دارند بیشتر از نقاط  8و3در نقاط   2SOگاز 

            
 ندگان: نگار 9: نگارندگان                              شکل شماره 8: نگارندگان                            شکل شماره 3شکل شماره       

 

 
 ی راهکارهایی جهت کاهش بحران در این نقاطی بریم و ارائهزا در بافت محلهشناسایی نقاط خطرپذیر و بحران 

این دیوار فقطط در یطک ضطلع بتنطی کطار شطده و در        (2)شکل شماره باشد.ی بحرا زا و خطرناک دیوار دورتارور پاالیشگاه میاولین نقطه -

شطوند. بطا   باشد. این دیوارها با اولین انفجاری که در پاالیشگاه رخ دهد تخریب مطی می ایرانیتاز جنس اضالع آجری و بخشی هم  مابقی

که عموما جطزء   -های کنار پاالیشگاه  های آتش به محیط اطراف باعث مسدود شدن خیابانتخریب آنها عالوه بر گسترش سریعتر شعله

 .خواهند شد –های مهم هستند شریان

 

        
 : نگارندگان2شکل شماره 

 

 (8تصویر ) (9تصویر )
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  استفاده از یک دیوار  :از پاالیشگاه به بافت پیرامون آناولین گام جهت پیشگیری از انتقال بحران یا کاهش اثر بحران

های تواند از جنس دیوارهای بتنی مسلح به شکل مربع و تقویت شده با ورقباشد. این دیوار میمقاوم در برابر موج انفجار می

CFRP شد.با

این این دیوارها بر روی دو تکیه گاه ساده مقید شده و تشکیل یک دال : CFRPدیوارهای بتنی مسلح تقویت شده با ورق های 

یکطرفه را می دهند. سازه ها تحت اثر فشار یکنواخت و تابع زمان ضربه ای ناشی از یک انفجار بارگذاری شده، تغییرشکل و میزان 

 نحوه ی چیدمان الیاف وضخامت الیاف مقایسه می شوند.خسارت در آنها با توجه به 

ی . این دیوارها در دو الیه بوسیلهباشندمی mm211 متر مربع و با ضخامت  3*  3سازه های مورد بررسی دیوارهای بتنی به ابعاد 

های مت پشت و رو با ورقو ساند. دیوارهای فوق در دمسلح شده mm111 های در فاصله mm11  شبکه میلگردهای فوالدی به قطر

CFRP ها با توجه به درصد طرفه فرض شده است. تقویت دیواریکصورت عملکرد دیوارها بهاند. تقویت شده های متفاوتبا ضخامت

بندی شده که در هر حالت این درصد پوشش توسط سه دسته، پنج دسته وهفت تقسیم %11، %81، %111پوشش الیاف به سه صورت 

رت کامل در دو سطح رو به انفجار و پشت به انفجار بر روی دیوارها قرار گرفته و به صو CFRPهای اند. ورقشخص شدهدسته نوار م

 (3و2 :1321)فاضلی پور و توکلی زاده. کنند. ها شرکت می)بدون لغزش( در تحمل تنش

  :ناهای باارزش شناسایی و حفاظت شده جهت ثبت شده در فهرست آثار ملی و بشناسایی بناهای دومین گام قبل از وقوع بحران

(11)شکل شماره  باشد.در بافت محله بریم و مستند نگاری آنها می پیشنهاد برای ثبت



       
 و باارزش محله بریم ی: نقشه جانمایی بناهای ثبت 11شکل شماره    منبع :آرشیو پاالیشگاه    -: مقطع یکی از خانه های محله  11شکل شماره 

 

 

های بریم را ی اطراف یکی از خانهخانه 4 ی محکمی هستند. در دوران جنگ تحمیلیبافت محله بریم دارای سازه هایساختمان

چند ترک جزئی در  بعداز بمباران تنها باقی ماند و ی میانی پابرجا ن شدند اما خانهبمباران کردند و هر چهار خانه با خاک یکسا

باشد و دیوارها ها بتونی مینکنید، پی ساختمامی مشاهده 11شکل شماره در دتایل این خانه را  شد.دیوارهای آن مشاهده می

یک رینگ بتونی کار شده است. ، زیر سقفاند. روی دیوارهادارهدوج

ته در برابر ها مقاوم سازی شوند تا بتوانند همانند گذشباشد که ساختماناما اکنون بدلیل گذشت زمان و فرسودگی مصالح الزم می

 باشد.می FRPیکی از بهترین روشهای مقاوم سازی بناهای بافت بریم استفاده از  خطرات احتمالی مقاومت کنند.
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در سال های اخیر ، استفاده از مواد کامپوزیت و الیاف پلیمری است. کاربرد آسان ،  :FRP مقاوم سازی ساختمان بنایی توسط  

ضخامت کم و ... از جمله مواردی است که موجب استفاده روز افزون از این  ، وزن وپذیری مناسب قاومت باال ، انعطافاستحکام و م

 مواد در صنعت ساختمان شده است.

 :FRP معرفی 

FRP ساخته شده از الیاف پلیمری هستند که بعنوان یک جایگزین مصالح سنتی در صنعت ساختمان مطرح  یها مواد پیچیده

های های مختلف نظیر ورقمغناطیسی هستند. این مواد در شکل، مقاوم و عبور دهنده امواج الکترو ، با دواماند. این مواد سبکشده

به علل  FRP توسطهای بهسازی شده تمهای پیش تنیده وجود دارد. توجه روزافزون به سیسیمری ، میلگرد های تقویتی و رشتهپل

باشد اما هزینه کم نیروی ر مقایسه با بتن و فوالد گران مید FRPستفاده شده در های اابسته است . اگر چه الیاف و رزینمختلفی و

های سنتی به علت در نواحی که روشتواند می FRPهای . سیستمسازدنصب استفاده از آن را اقتصادی میکار و تجهیزات الزم جهت 

کند و معماری سازه را ار مرده اضافی به سازه تحمیل نمین بنیستند ، به آسانی استفاده شود. همچنین استفاده از آ محدودیت جوابگو

 (1: 1331. و حسین پور )بارانی زند.بر هم نمی

 (13و  12شکل شماره ) دهند:در بافت بریم رخ  در پاالیشگاه ممکن است که در اثر انفجار اولاحتمالی  یسوانح ثانویه

 دهد نقاطانی که حادثه ای از قبیل انفجار و آتش سوزی در پاالیشگاه رخ می: زمهای برق فشار قوی موجود در بافتانفجار پست -

 کنند.های بیشتری به بافت وارد میشوند و خسارتافزایی در حادثه میکه پستهای برق هستند، باعث ایجاد هممشخص شده در تصویر

  ای اطراف.هایی از منبع آب موجود در بافت و واژگون شدن آن بر روی بناهتخریب بخش -

ای در پاالیشگاه این باشد که در صورت وقوع حادثهانفجار پمپ بنزین موجود در بافت بریم:  یکی از نقاط حادثه خیز مهم و خطرناک می -

 ای جدید شده و تخریب بیشتر بافت را در پی خواهد داشت.مکان خود باعث ایجاد حادثه

 

 :اول و دوم راهکار پیشنهادی جهت کاهش بحران

 تغییر کاربری آنها در صورت امکان و انتقال پستهای برق به بیرون از بافت. -1

 باشد.اجرای این راهکار مشکالتی را در پی خواهد داشت که مهمترین آنها افت ولتاژ منازل مسکونی منطقه می

 G.I.S 1 پستهای گازیاستفاده از  -2

 :سوم راهکار پیشنهادی جهت کاهش بحران

 بجای فنس دور آن. نیک دیوار محافظ بتنی دورتادور پمپ بنزی استفاده از -1

 ای خارج از بافت مسکونی.جابجایی پمپ بنزین به محوطه -2

 سازی ساختمان منبع آب در برابر انفجارهای احتمالیمقاوم -3

 
 : نگارندگان12شکل شماره 



12 
 

 

 
 : نگارندگان13شکل شماره 

 

 (14)شکل شماره  می بریاولین  بخش خطر پذیر در  محله

 .باشندبست میدر این بخش از محله ی بریم عرض اکثر معابر کم بوده و بن

های آتش به سرعت به پوشش گیاهی این بخش که انفجاری در مخازن پاالیشگاه رخ دهد و آتش سوزی ایجاد شود شعلهدرصورتی

 رسد.شوند و امکان خروج ساکنین به حداقل میمسدود می هااز بافت بدلیل نزدیکی زیاد به پاالیشگاه، منتقل شده و  خیابان

 (11)شکل شماره  ی بریمدومین  بخش خطر پذیر در  محله

 باشند.بست مینبریم عرض اکثر معابر کم بوده و ب در این بخش از محله ی

باعث مسدود شدن خیابان های طرفین قطع شده و هایی که عرض بیشتری دارند ممکن است در اثر آتش سوزی درختدر خیابان

  شوند.
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 : نگارندگان 14شکل شماره 

 

 
 : نگارندگان 11شکل شماره 

 

 

 (19)شکل شماره  بحران در مناطق خطر پذیر بافت : راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری از

 ها. تعریض خیابان نشان داده شده در نقشه برای سهولت در خروج ماشین -

 هایی بنبست شده و خروج آنها بصورت غیر مستقیم شده است.ها که با ساختماناز خیابانباز کردن امتداد بعضی  -

 نصب تابلوهای راهنمای خروج اضطراری. -

ها ویا سایر فضاهای شهری قرار گرفته و اشاره به نصب تابلوی راهنمای شهری و راهنمای مسیر: تابلویی است که در حریم خیابان -

 نماید.( مییا مسیر مناسب برای مراجعه مردم )سواره یا پیاده محل وقوع کاربری، مقصد

مبحث بیستم مقررات ملی ). است که حاوی اطالعات شهری در محله، ناحیه و یا شهر باشد: تابلویی نصب تابلوی اطالع رسانی -

 (2: 1334، ان عالئم وتابلوهاساختم

اد اولین حادثه در پاالیشگاه سیستم به صورت خودکار اعالم هشدار نصب سیستم اعالم حریق برای این بخشها که در صورت رخد -

 کند.
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 : نگارندگان 19شکل شماره 

 

 

 دسته بندی میزان بحران در معابر بر اساس عرض

 

 : نگارندگان 18شکل شماره 
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 : نگارندگان 13شکل شماره 

 

 

 برنامه ریزی جهت کاهش بحران در بافتهای تاریخی 

 

  ه ریزی برای کنترل بحرانمراحل اصلی برنام

 

 
 (33 :1338 .)دربان فوالدی : 12شکل شماره 

 

 

 راهبردهای مدیریت بحران در بافت تاریخی کنار محل حادثه خیز :

 (  استقرار تجهیزات مناسب تشخیص خطر انفجار1

 (  طراحی سیستم اعالم خطر در بخشهای محتلف بافت2

 مورد نیاز جهت تشخیص بحران(  تهیه سخت افزار ها و نر افزار های 3

 (  تهیه وسایل مناسب جهت اطفای حریق سریع4

 (  استفاده از شیشه های نشکن در بناهای نزدیک محل حادثه خیز1

 (  پیشبینی تجهزیات مورد نیاز جهت نجات جان آسیب دیدگان9

 (  پیشبینی متخصصین مورد نیاز جهت برخورد با بحران در مراکز صنعتی حادثه خیز8

 (  تهیه بروشور های آموزشی در رابطه با اقدامات ضروری هنگام انفجار و آتش سوزی3

 سازی ساخته های ارزشمند موجود در بافت مجاور مراکز صنعتی (  مقاوم 2

 ( تشکیل کالسهای آموزشی برای ساکنان بافت11
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 ها:های پیشنهادی در جهت کاهش آسیب پذیری بافتهای تاریخی شهرطرح

 جامع آسیب پذیری بافتهای باارزش تاریخی شهرها در برابر سوانح طبیعی و غیرطبیعی.بررسی  -

 اصالح فرم، بافت، فضا و نقش بافتهای باارزش تاریخی در جهت کاهش آسیبهای ناشی از سوانح طبیعی و غیرطبیعی. -

 عد از سوانح )مستندسازی(.برداشت کامل نقشه بافتهای باارزش تاریخی همراه با جزئیات،در جهت احیاء آنها ب -

 استفاده از تجربیات جهانی در زمینه حفظ و نگهداری بافتهای باارزش تاریخی در برابر سوانح طبیعی و غیرطبیعی.  -

و اسدی  )بهتاشاستفاده از تجربیات جهانی در زمینه احیاء بافتهای باارزش تاریخی بعد از تخریب احتمالی در برابر سوانح طبیعی.  -

 (12 :1331. نظری

 فعالیت مدیریت بحران در شهر های با بافت تاریخی پس از وقوع بحران :

 فعال شدن سریع کمیته های الزم و استقرار آنها درمحل های پیشبینی شده   -1

 تشکیل تیم های امداد سریع طبق ساختار ازپیش تعیین شده  -2

 هت نجات افرادشروع به کار تیم های امداد سریع با تجهیزات ساده ج  -3

 تشکیل بیمارستان های صحرایی  -4

 انتقال سریع مصدومین به مراکز درمانی توسط نیروی انسانی، هلیکوپتر و حمل و نقل زمینی  -1

 تامین امنیت مراکز مهم اقتصادی  -9

 زنشت آب و گا ای امن کنترل حریق وانجام سم پلشی و واکسیناسیون و کشف اجساد و انتقال بازماندگان به محل ه  -8

 تماس جهت دریافت کمک های خارجی  -3

 مرحله اسکان موقت شامل :  -2

 الف( فعال شدن سریع کمیته های الزم و استقرار آنها در محل های پیشبینی شده

 ب( برپایی اردوگاه های اسکان موقت در محل های مناسب

 پ( انتقال بازماندگان به اردوگاه ها

 بصورت سروریس منظم بر اساس برنامه های از پیش تعیین شدهت( تامین نیازهای غذایی 

 ج( تایمین نیاز های درمانی و آب شرب و معدی به صورت منظم

 ه( مددکاری روانی اجتماعی

 ( 83تا  94 :1331 .)حسینی جنابک( ترمیم شبکه آب، گاز و برق 

 

ی قرار این فرماندهی در بافت محلهتشکیل یک فرماندهی منسجم جهت مدیریت بحران و طراحی مکانی برای است 

 :بریم

 های زیر باشد:تواند شامل بخشاین فرماتدهی می

 
 : نگارندگان 21شکل شماره 
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 باشد. ی بریم و در نزدیکی مسجد الغدیر )تنها مسجد محله( میدر مرکز محله فرماندهی مدیریت بحرانبهترین مکان برای استقرار 
 

 
 ن: نگارندگا 21شکل شماره 

 

 وظایف هر بخش از فرماندهی مدیریت بحران:

 

 
 (13: 1321)منبع: رنگین کمان، :  22شکل شماره 
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 جمع بندی 

رغم تمامی تمهیدات از پیش تعیین شده اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل حذف تمامی ها و حوادث علیبروز برخی از بحران

ها را به حداقل توان با انجام تمهیداتی تأثیر این بحرانباشد اما میکنند ناممکن مییرا تهدید مهای تاریخی هایی که بافتبحران

( SWOTی جدول )ریزی و مدیریت بحران در یک بافت تاریخی و ارزشمند تهیهترین فنون جهت برنامهگشایکی از مناسب وراهرساند. 

 ها و تهدیدهای موجود در محیط خارجی های درونی بافت و فرصتضعفها و بندی قوترسید که از طریق بازشناسی و طبقهبه نظر می

 های احتمالی، دست یافت.ی منسجم و جامع جهت آمادگی بافت برای مقابله با وقوع بحرانتوان به یک برنامهآن می

 

 نگارندگان نقاط قوت و ضعف محله بریم، :1جدول شماره 

 

 (S)   نقاط قوت (W)   نقاط ضعف

ر بافت فرم شهرسازی ی ارزشمند دبناهای ثبت شده فراوانی کمبود فضای درمانی در بافت

 منحصر بفرد بافت

 ی جذب توریست ی بافت بریم در زمینهویژه جایگاه عدم وجود ساختمان آتش نشانی در بافت

های جدید و ایر و خالی جهت طراحی کاربریبهای زمین وجود عدم وجود ساختمان مدیریت بحران در بافت

 ضروری

 هابودن بافت و حالت کوشکی ساختمانیک طبقه  های هشداردهندهسیستم عدم وجود

 بافت در جهتی موافق با بادهای غالب منطقه استقرار در معابر بافت عدم وجود تابلوهای راهنمای خروج اضطراری

 و سریع از ساختمان به معابر امکان دسترسی آسان ی مدیریت بحرانساکنان بافت در زمینه عدم آموزش به

 ی خدمات در هنگاممل و نقل و ارائهعرض کم بسیاری از معابر ح

 کندوقوع بحران را با مشکل مواجه می

ها کنترل ازدحام عدم تراکم در بافت و پراکنده بودن ساختمان

 کندتر میجمعیت و ترافیک را در هنگام تخلیه اضطراری آسان

 ی گسل زلزلهعدم قرارگیری شهر آبادان بر رو ای در آنهاها و ضعف سازهبودن ساختمان قدیمی

داشتن تحصیالت باالی اکثر ساکنان بافت امکان آموزش را به آنها  قدیمی بودن تأسیسات فرسودگی و

 کندتر میآسان

  هابودن اکثر خیابان بستبن

  آن هایعدم آشنایی کارکنان پاالیشگاه با بافت تاریخی و ارزش

تاریخی ی مدیریت بحران در بافت عدم تسلط شهرداری در زمینه

 به دلیل کمبود کارشناس مرمت بافت تاریخی

 

  عدم وجود دیوار محافظ مقاوم پیرامون محیط پاالیشگاه
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 نگارندگانها و تهدیدهای موجود در محله بریم،فرصت:  2جدول شماره 

 

گروه مدیریت بحران توسط  ی خروج اضطرارینقشه زا در بافت محله بریم الزم استهای خطر پذیر و بحرانپس از مشخص شدن مکان

توان نقشه مذکور را روی چند تابلو نصطب کطرده و   می (23)شکل شماره .قرار گیرد، ی بریمتمامی اهالی محلهدسترس در  و تهیه بافت 

های خروج اضطراری در بافت جهت سهولت حرکت و خطروج از بافطت   عالوه بر این باید از تابلو ی بافت محله بریم قرار داد.در چند نقطه

های اعالم حریق مجهز و پیشرفته تعبیه شود تا به افت از دستگاهو نیز ضرورت دارد که در چند نقطه ب (24)شکل شماره  استفاده شود.

 سوزی به ساکنان بافت هشدار دهد.هنگام شروع آتش

 

 
 نگارندگان -ی خروج اضطراری : نقشه 23شکل شماره 

 (O)ها   فرصت (T)تهدیدها   

 آهن سراسری راه وجود نزدیکی زیاد پاالیشگاه به بافت بریم

 فرودگاه مستقل در شهر وجود الزم و کافی برای مدیریت در هنگام وقوع بحرانی بودجه عدم تخصیص

 در پاالیشگاه آبادان HSEواحد  ویتتق در بافت  خیزعدم شناسایی نقاط حادثه

های تاریخی ی مدیریت بحران در بافتقدان سیاست کالن و روشن در عرصهف

 ایران و بافت بریم

ساس هویت مشارکت و اح یباال بودن روحیه

 ساکنان نسبت به بافت و حفظ آن

 تراکم ساختمانی پایین در بافت احتمال افزایش وقوع جرائم و تخلفات در هنگام وقوع بحران

ی زیاد مراکز خدمات رسانی در سطح شهر خدمات استقرار ناصحیح و فاصله

 کندرسانی را در هنگام وقوع بحران در بافت با مشکل اساسی مواجه می

 های اصلی و مهم شهرگرفتن یافت در کنار راه قرار

 ی اروندرودهمجواری بافت با رودخانه ی بریم در کنار مرز ایران و عراقبافت محله قرارگیری مرزی بودن شهر و خصوصاً

نان کارکهای داوطلب از بین توانایی ایجاد تیم  در پاالیشگاهو مدیریت بافت تاریخی عدم وجود واحد مدیریت بحران 

 پاالیشگاه جهت مدیریت بحران
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 های خروج اضطراری بلوتانمونه  : 24شکل شماره 

 
 در زیر موارد پژوهش این در موجود محدودیت و آبادان بریم محله شهری  بافت با رابطه در نیاز مورد شناسی آسیب مطالعات گسترشی توجه با

 :گردد می پیشنهاد مقاله این تکمیل راستایی

 .بریم حلهم بناهای اجری بافت در پاالیشگاه فسیلی های سوخت از ناشی های آالینده پذیری نفوذ میزان بررسی _1

 آبادان بریم محله معماری بافت بر پاالیشگاه فسیلی های سوخت از ناشی های آسیب میزان زایشاف در محیط رطوبت تاثیر بررسی _2

 آبادان بریم محله ارزشمند بناهای بر اخیر گردهای ریز از ناشی های آسیب بررسی _3

 آبادان بریم حلهممعماری  فتبا بر پاالیشگاه فسیلی های سوخت از ناشی های آسیب افزایش در منطقه جوی عوامل تاثیر میزان بررسی _4

 

 

 پی نوشت
1 .Slidevalve     2 .Sunshine 

3 .Air Pollution     4 .Particulates 

1. Gas Insulation substations : پستهای عایق گازی. پستهایی هستند که قسمت برقدار تجهیزات. بخصوص تجهیزات سوئیچ گیر یا سوئیچ یارد

های فلزی دارای پتانسیل صفر بوده بنابراین رعایت فاصله مشخص لزومی ای فلزی که با گاز  پر شده قرار دارند. این محفظهه)محوطه پست( در داخل محفظه

 گیرند.در یک مجموعه و نزدیک بهم قرار میتأسیسات به دلیل عایق بودن گاز  کنند. زیرااشغال می این نوع پستها فضا و زمین کمتری را ندارد.

 

 

 ذمنابع و مآخ

 
 اداره مهندسی  و آرشیو بایگانی پاالیشگاه آبادان.

 .، اکولوژی،علم محیط زسیت، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان1394امیدپناه، پرویز. 

 .ایمایش بین المللی مقاوم سازی لرزه، اولین هFRPهای بنایی توسط ای ساختمانلرزهبهسازی ، 1331پور،عابدین محمد. بارانی،ایمان و حسین

 ، مدیریت بحران، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مؤسسه نشر شهر.1338حسینی، مازیار. 

، سازمان دهی ارگان مدیریت بحران زلزله با توجه به مدیریت استراتژیک در شهرهای دارای بافت تاریخی، مجموعه 1331حسینی جناب، وحید. 

 ه در شهرهای دارای بافت تاریخی، انتشارات دانشگاه یزد.مقاالت اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزل

 .29ماهنامه کنترل کیفیت، شماره  مدیریت بحران،، 1338دربان فوالدی، جواد. 

 تهران ، انتشارات غاشیه. راهنمای کیفیت هوا مبانی هواشناسی و آلودگی هوا،، 1332دهقانی، محمد هادی. 

 هنمای تشکیل مدیریت بحران در اماکن مسکونی، انتشارات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.، را1321رنگین کمان، امیر و همکاران. 

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان.«ع»امام جعفر صادقمدرسه  ی هوا بر آجر نمای بناهای تاریخی، تأثیر آلودگ1389ذبیحی، شهال. 

 مشاور طرح و آمایش. ، مهندسین1331طرح جامع آبادان. 

 .9حت مدیریت شرکت نفت ایران و انگلیس، ترجمه: فرزین فردانش، نشریه گلستان هنر، شماره ، شهرسازی و معماری ت1331ن، مارک.کرینسو

 های محیط زیست، تهران، انتشارات ماندگار.، آلودگی1332گلکار، فروغ و فرهمند، علیرضا. 
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در مقاوم سازی دیوارهای بتنی دربرابر بار انفجار، ششمین  CFRP، بررسی اثرچیدمان ورق های 1321مدرضا. زاده، محفاضلی پور، محیا و توکلی

 اردیبهشت ، دانشگاه سمنان. 8و  9کنگره ملی مهندسی عمران 

(، مجله گلستان هنر، ی مارک کرینسون، شهرسازی و معماری تحت مدیریت شرکت نفت ایران و انگلیس )برگرفته از مقاله1331فردانش، فرزین. 

 .9شماره 

مجموعه مقاالت راهکارهای مدیریتی مواجهه با بحران زلزله در بافتهای تاریخی شهرها، ، 1331فرزاد بهتاش، محمدرضا و اسدی نظری، مهرنوش. 

 اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی، انتشارات دانشگاه یزد.

 ، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان. 1334رات ملی ساختمان عالئم وتابلوها ،مبحث بیستم مقر

، مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، وزارت 1331مدیریت بحران شهری، ، 

 کشور.

 آزاد ایران.، آلودگی هوا، انتشارات دانشگاه 1318ملکوتیان، محمد. 

، نقش سازمان های غیر دولتی در بازسازی بافتهای تاریخی، مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت 1331نمازی، محمد باقر و دوستان، 

 بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی، انتشارات دانشگاه یزد.

 
www.manoto2.tarlog.com 
hamshahrionline.ir 
www.kbc.ir 
www.ccc.govt.nz 
www.intershelter.com 
www.ccc.govt.nz 

 


