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 :گفتارپيش
 زندگي انسان بر روي كره زمين حاكي از اين است كه انسان همواره در زندگي خود درگيـر                   سير تحول       

حوادثي همچـون؛ سـيل، زلزلـه، آتـش سـوزيهاي           . حوادث و سوانح طبيعي و غيرطبيعي متعددي بوده است        
قعيـت  اين حوادث بـا توجـه بـه مو        . مهيب و غيره كه از ديرباز جان و مال آدمي را در تهديد قرار داده است               

در اين ميان انسان با پذيرفتن . برخوردار بوده است مكاني از شدت و تنوع مختلفي نيز هاي مختلف زماني و  
اين گونـه حـوادث و سـوانح بـوده          اين واقعيت همواره در تالش جهت بدست آوردن امنيت بيشتر و كاهش             

 .است
 بـم و لرسـتان، سـيل كاللـه اسـتان             منجيـل،  -وقوع زلزله هاي شديد در رودبـار       ا اين مقدمه مي توان به     ب

در فصول سـرد     آتش سوزي جنگل هاي شمال كشور همچنين موج سرما و بارش برف سنگين در                ،گلستان
در اين ميان    .اشاره داشت و اقدامات عملياتي و مديريتي دستگاههاي مرتبط          كشور طي چند سال گذشته در    

بـرودت ناگهـاني و بـي       . موش نشدني خواهد بـود     براي قريب به اتفاق هموطنان ما فرا       1386زمستان سال   
را فراگرفت و در ديگر مناطق نيز       ) بيش از نيمي از كشور    (سابقه هوا در كشور و بارش برف بيشتر نقاط كشور           
 خطـوط بـين      اخـتالل در سيـستم ارتبـاطي شـهرها و          .سرما و بارش باران روزهاي سختي را به وجود آورد         

 گاز و ايجاد    قال و توزيع برق، افت فشار     تلف خطوط و پست هاي انت      به بخش هاي مخ    شهري، ايجاد آسيب  
 موقـت تعطيلـي   اختالل در زندگي شهروندان از عمده ترين مشكالت ايجاد شده مي باشد كه به دنبـال آن                  

 .به دنبال داشتنيز مدارس را و بخش هاي مختلف اداري 
مرتبط جهت كنترل شرايط اضطراري ايجاد       هاي از سوي دستگاه  اقدامات مديريتي و عملياتي     اين راستا   در  

در طي سال گذشته از جمله صدور بخشنامه هاي اجرايي جهت همـاهنگي اقـدامات، تهيـه تجهيـزات         شده  
بعنوان متولي اصلي ارايه خدمات شـهري مـسئوليت         نيز   شهرداري ها    . است تخصصي و غيره صورت گرفت    

ضـمن آمـادگي در     مي بايست   و  داشته  را  در شهرها    كنترل شرايط بحراني ناشي از بارش برف و موج سرما         
 .مواجهه با اين شرايط اقدام به عمليات پاكسازي معابر و فضاهاي عمومي شهري نمايد

  خـصوص  وظايف خـود در    در راستاي  سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور    دفتر هماهنگي خدمات شهري     
طـرح   34و به اسـتناد مـاده       و تدفين   ) اي عمومي پاكسازي معابر و فضاه   (كارگروه تخصصي آوار     وظايف   شرح

بـر عملكـرد    مطالعـه و بررسـي    ضـمن     )1382 -مصوبه هيات محتـرم وزيـران      (جامع امداد و نجات كشور    
اقدام به تهيـه و تـدوين       فصول سرد سال    شهرداريها دراين خصوص و شناخت نيازهاي مديريتي و عملياتي          

اين دسـتورالعمل در دو فـصل؛       .  نموده است  " زمستاني در شهر   دستورالعمل عمليات "ي با عنوان    دستورالعمل
تهيـه و    اقدامات الزم در عمليات زمـستاني در شـهر           -2 تشكيل ستاد عمليات زمستاني در شهرداري و         -1

دفـاتر فنـي   دفتر حقوقي سازمان شهرداري ها و دهيـاري هـا،   تدوين و پيش نويس آن جهت اعالم نظر به  



 ٣

دبيرخانه كـارگروه  ( ر همچنين معاونت خدمات شهري شهرداري هاي مراكز استان        استانداري هاي سراسر كشو   
در تهيه و تدوين اين دستور العمـل از  .  ارسال و نظرات ارايه شده در آن اعمال شده است  )استاني آوار و تـدفين    

ارش ، گز ) مشهد مقدس  -1387 مهر   30 و   29(ي  نيات زمستا ي ارايه شده در كارگاه آموزشي عمل      مطالب علم 
 و تجارب ساير كـشورها از جملـه دانمـارك و             نشريات تخصصي وزارت راه و ترابري      عملكرد شهرداري ها،  

  . استفاده شده استكانادا
كت داشته از كليه افرادي كه به نحوي در تهيه و تدوين اين دستورالعمل مشار       خود الزم مي دانم      بر اينجا رد

ورالعمل مورد استفاده كارشناسان و متخصصان شهرداري ها قرار         اند قدرداني بعمل آورم و اميدوارم اين دست       
بي شـك   . گرفته و كمكي در راه بهبود كيفيت خدمات رساني به مردم شريف جمهوري اسالمي ايران باشد               

اين دستورالعمل فاقد اشكال نخواهد بود و نظـرات و پيـشنهادات مـديران و كارشناسـان اسـتانداري هـا و                      
 .  تواند تاثير بسزايي در تكميل و اجرايي نمودن آن داشته باشدشهرداري هاي كشور مي
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 تشكيل ستاد عمليات زمستاني در شهرداري -صل اول ف
 )1382 -مصوبه هيات محترم وزيران(و نجات كشور  طرح جامع امداد 34به استناد ماده 

 
 :مقدمه

و يكي از پديده هاي زيباي عالم هستي         فصل سرما در نقاط مختلف كشور شروع          با آغاز  بارش برف 
به عنوان نعمت خداوند موجـب خيـر و بركـت     نزوالت آسماني از جمله بارش برف  اگر چه . باشد مي

اشت برف در معابر و خيابان ها  مشكالتي را در عبور و مرور               يخزدگي رويه راهها و انب      ولي دگردمي  
بدين منظور شهرداري ها با توجه به وظايف خود در شـهرها       . شهري و بين شهري به وجود مي آورد       

در . بايد با پيش انديشي و تدارك تجهيزات مناسب آمادگي الزم را براي مواجهه با آن داشته باشـند                 
ت زمستاني در سطح شهرداري هاي كشور جهت كنترل و مقابله بـا  اين خصوص تشكيل ستاد عمليا    

 .  مشكالت ناشي از نزوالت آسماني، امري الزم بوده كه بايد در دستور كار شهرداري ها قرار گيرد
 

 : اهداف
پيامدهاي ناشي از بارش برف     رايه اين دستورالعمل پيشگيري و آمادگي در مواجهه با          هدف اصلي از ا   
ور و فراهم سازي شرايط ايمن براي عبور و مرور شهروندان در زمان بعـد از بـارش                  در شهرهاي كش  

 . مي باشد
 :از ديگر اهداف تدوين اين دستورالعمل مي توان به موارد زير اشاره نمود

ايجاد ساختاري مشخص و وحدت رويه در شهرداري هاي كـشور جهـت كنتـرل پيامـدهاي        -
 ناشي از بارش برف

ات و امكانات مورد نياز جهت پاكـسازي معـابر و فـضاهاي            از تجهيز مشخص نمودن كلياتي     -
 ناشي از بارش برف در شهرها  عمومي

مشخص نمودن كلياتي از نيروهاي متخصص سازمانهاي مرتبط و تعيين وظايف تخصـصي              -
 هر يك از آنان

ان از  شايان ذكر مي باشد با اجراي برنامه هاي پيشگيري و يخ زدايي از سطح معابر شهري مـي تـو                   
اثرات ثانويه مانند؛ آسيب تاسيسات و معابر شهري همچنـين بهـم خـوردن منظـر و سـيماي شـهر                     

 .  برشمرد كه اين موارد نيز ناشي از يخ زدگي فصول سرد سال مي باشد
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 تشكيل ستاد عمليات زمستاني: 1ماده 
 بـه    سـتاد  يـن ا. تشكيل مي شـود    به رياست شهردار     ت زمستاني در محل شهرداري ها و      ستاد عمليا 

  برنامه ريزي الزم جهت مواجهه با شرايط اضطراري ناشي از بارش برف و كاهش دماي هـوا                 منظور
ضمن برنامه ريزي الزم جهت پاكسازي معابر و فـضاهاي عمـومي، در راسـتاي ايجـاد                 ،  تشكل شده 

  . ايدوقوع حوادث احتمالي اقدام مي نمشرايط ايمن براي عبور و مرور شهروندان و پيشگيري از 
 

 اعضاي ستاد: 2ماده 
 : ستاد در شهرهاي مختلف بصورت زير خواهد بوداعضاي

   : نفر250000كالنشهر ها، مراكز استان و شهرهاي با جمعيت باالي  -1
عضويت معاون خدمات شهري، معاون حمل و نقل و ترافيك، مـدير عامـل سـازمان                با  در كالنشهرا   
مديرعامل سازمان پاركها و فضاي      نشاني و خدمات ايمني،    مديرعامل سازمان آتش     ،يخدمات موتور 

همچنين رئيس  . مي باشد   و مسئول روابط عمومي شهرداري     نماينده مديريت بحران شهرداري   سبز،  
رئيس يـا    جهت تامل و هماهنگي اقدامات با ساير دستگاه ها و ارگانهاي دخيل، مانند               ستاد مي تواند  

يروي انتظامي، رئيس يا معاون اداره هواشناسي، مديركل يا معـاون          معاون اداره راهنمايي و رانندگي ن     
 .  ستاد دعوت نمايدو همكاري نيز جهت عضويت ... و  اورژانس،ستاد حوادث استان يا شهرستان

 
  : نفر  جمعيت250000 الي 100000شهرهاي با جمعيت  -2

ل سـازمان خـدمات     معاون حمـل و نقـل و ترافيـك، مـدير عامـ            معاون خدمات شهري،    با عضويت   
و مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سـبز         ، مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني       ،موتوري

 همچنين رئيس ستاد مي تواند از رئيس يا معاون          .تشكيل مي گردد   مسئول روابط عمومي شهرداري   
يركل يا معـاون سـتاد      اداره راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، رئيس يا معاون اداره هواشناسي، مد           

 . نيز جهت عضويت و همكاري با ستاد دعوت نمايد و اورژانسحوادث شهرستان
 

 : نفر جمعيت100000شهرهاي با جمعيت كمتر از  -2
، مـسئول    رئيس واحد آتـش نـشاني      ،رئيس واحد خدمات موتوري   خدمات شهري،   عضويت معاون   با  

 همچنين رئيس ستاد مـي توانـد از    .ي گردد  تشكيل م   و مسئول واحد روابط عمومي     واحد فضاي سبز  
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 و نماينده ستاد حوادث شهرستان نيز جهت        ، اورژانس رئيس اداره راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي      
 .عضويت و همكاري با ستاد دعوت نمايد

 رئيس ستاد مي تواند معاون خدمات شهري را بـه عنـوان جانـشين خـود معرفـي نمـوده و                      :تبصره
 .ديگر واحدهاي شهرداري نيز جهت همكاري دعوت نمايدبرحسب نياز از 

 
 :جلسات ستاد: 3ماده 

 قبل از شروع فصل سـرما       اين جلسات در  . گردد بصورت هفتگي تشكيل      بايد در فصل سرما  جلسات  
زمان شرايط اضطراري با تشخيص رئـيس سـتاد و بـصورت فـوق              در   وجهت برنامه ريزي اقدامات     

 . العاده تشكيل مي گردد
جلسات فوق العاده برحسب نياز و طبق دستور رئيس ستاد و حضور اكثريت اعضاء تـشكيل                 :هتبصر

 .مي گردد
 

 وظايف ستاد: 4ماده 
 كه مسئوليت سياست گذاري، برنامه ريزي و مديريت امـور           مركزي دستا ؛وظايف ستاد در دو قسمت    

ه هـا و سياسـت هـاي پـيش     كه مسئوليت اجراي برنام   و ستاد اجرايي     مورد نياز در عمليات زمستاني    
 .قابل اجرا مي باشدرا بر عهده داشته و ) عمليات اجرايي(بيني شده در ستاد مركزي 

هر يك از اعضاء ستاد با توجه به تخصص و وظايف ذاتي خود مي بايست وظايف محوله را در سـه                     
 . از بارش برف و برودت هوا انجام دهندقبل، حين و بعدمرحله 
نيروي متخصص و تجهيـزات تخصـصي سـازمانها در امـور غيرتخصـصي آنـان                استفاده از    :تبصره
  . مي باشدممنوع 
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 :بارش برفقبل از شروع  -1
موارد زير مد نظر قـرار  تشكيل و در ستاد مركزي جلسات هماهنگي با حضور كليه اعضاء   -1-1

 :گيرد

ن آالت، تجهيـزات و     نـوع ماشـ   ( و تعيين استراتژي كلي       و تدوين برنامه مقابله     تهيه -1-1-1
 ...)مواد مورد استفاده و 

 .اولويت بندي اقدامات -1-1-2
 .و توسط رئيس ستاد ابالغ گردد تعيين  هر يك از اعضاءوظايف -1-1-3

 انجام هماهنگي هاي بين بخشي و درون بخشي -1-1-4

جهت شناسايي خيابان ها و معابري كه احتمال يخ بندان و بـرف             الزم   مطالعه و بررسي   -1-2
در ايـن    . صـورت پـذيرد    بوده و از اهميت بااليي برخوردار مي باشـند         آنها زياد    گيري در 

خصوص الزم مي باشد اولويت بندي معابر نيز صورت گرفته و بر اساس اولويت برنامـه                
منتهي به  پيشنهاد مي گردد پلها و زيرگذرها، بزرگراهها، معابر         . ريزي الزم صورت پذيرد   

 . مراكز امدادي و مدارس در اوليتهاي اول قرار گيرنداماكن مهم مانند؛ بيمارستانها،

  هـاي تخصـصي و     نيروي انساني مورد نياز برآورد شده و اقدامات الزم جهـت آمـوزش             -1-3
 .گيردتقسيم كار بين آنان انجام   صورت گرفته همچنينيتوجيه

اقدام الزم جهت تامين تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز صورت گرفته و كليه ماشـين                 -1-4
 همچنين درصورت نياز بـه      .ت و تجهيزات پيش بيني شده بصورت كامل آماده شوند         آال

بكارگيري از ماشين آالت بخش خصوصي اقدام الزم درخصوص عقد قرارداد همكـاري             
  .صورت پذيرد

و اقـدام جهـت     ...) نمك، شـن و     (برآورد ميزان مصرف مواد مورد نياز عمليات زمستاني          -1-5
 . صورت پذيردتهيه و تامين آن

مكانهـاي  دپوي تجهيزات و مصالح مورد نياز عمليات زمـستاني در           مناسب جهت   محلي   -1-6
محل هاي پيش بيني شده     . دتعيين گرد هاي مختلف از جمله مناطق برفگير و يخ بندان          

بعنـوان مثـال بـراي      . موجب آسيب مواد و تجهيـزات نگـردد       مي بايست مناسب بوده و      
  .تفاده نموددپوي نمك بايد از سالن هاي سرپوشيده اس

باشـند   و بازسازي داشـته      ابر و تاسيسات شهري نياز به مرمت، لكه گيري        درصورتيكه مع  -1-7
 .اقدام الزم دراين خصوص صورت پذيرد
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بازديد از كانالها، چاه هاي جذبي و مـسيلهاي داخـل شـهري و اقـدام الزم درخـصوص                    -1-8
 ...  همچنين اصالح دريچه هاي كانالها و ) درصورت نياز(اليروبي 

يخزدگـي سـريع پلهـا و آبگرفتگـي         (با توجه به شرايط خاص معابر روي پل ها و زيرگـذرها              -1-9
 نياز به توجه ويژه از جمله؛ پيشگيري از يخزدگي و تامين مواد يخزداي خـاص                )زيرگذرها

 .مي باشد)  دوم دستورالعمل اشاره شده استدر فصل(

 مـورد نيـاز مـردم    شناسايي و مشخص نمودن محلي جهت اسـتقرار تجهيـزات و اقـالم      -1-10
اين تجهيزات و اقـالم     (. . . عادي از قبيل نمك، شن و ماسه، بيلچه، دستكش، چراغ قوه و             

 .)جهت استفاده توسط مردم عادي و به منظور خود امدادي در نظر گرفته مي شود

 جهت دراختيار گذاشتن ماشـين      ضمن همكاري الزم  معاونت فني و عمراني شهرداري         -1-11
پروژه هـاي   و نظارت بر     كنترل   درخصوص) بعنوان پشتيبان  (ورد نياز آالت و تجهيزات م   

 شهر، رعايت كامل اصول ايمني در پروژه ها و بازديـد از مكانهـايي كـه مجـوز                   عمراني
 .انجام دهداقدام الزم را حفاري صادر شده است 

آماده نمودن دوربين هاي ترافيكي در سطح شهر و كنترل عالئم و چراغ هاي راهنمايي                -1-12
  . صورت پذيرد رانندگي توسط معاونت حمل و نقل يا سازمان حمل و نقل و ترافيكو

اطالع رساني الزم درخصوص همكاري مردم در پاكسازي معابر و كوچه ها، بكـارگيري               -1-13
در سـطح   ... از طريق رسانه هاي محلي، انتشار اطالعيه و         ... دستورالعمل هاي ايمني و     

 . شهر صورت پذيرد

جهت تامين محل يا محل هاي مناسب جهت دپوي بـرف و يـخ هـاي                پيش بيني الزم     -1-14
تخاب محل   در ان  گرفته و جمع آوري شده از سطح معابر شهري در خارج از شهر صورت             

 .و بين شـهري نگـردد  آب ناشي از ذوب برف و يخ وارد معابر شهري         بايد توجه شود كه     
مكـان اسـتفاده    همچنين محلي جهت دپوي شن هاي جمع آوري شده از سطح شهر و ا             

 .مجدد از آنها صورت پذيرد

، زيرگزر و پل    در سطح معابر   رفع آبگرفتگي بعد از ذوب شدن برف         بيني الزم براي  پيش   -1-15
 . صورت پذيرد هاي شهري

از جملـه؛ سـرويس فنـي،    ) دولتي و خصوصي(آماده سازي وسايط نقليه عمومي در شهر   -1-16
اسب در زمان بارش برف و      جهت سرويس دهي من   ... الستيك يخشكن و زنجير چرخ و       



 ٩

كوالك صورت گرفته همچنين با توجه به اينكه در اكثر شهرها شركت هاي تاكسيراني              
و اتوبوسراني خصوصي نيز فعاليت مي كنند لذا جهت همكاري مناسب ايـن شـركتها در                

 . برنامه ريزي الزم از قبل صورت پذيردهماهنگي و زمان بارش برف 

ت ايمنـي و پيـشگيري از       درخصوص رعايت مقررا  ايمني  سازمان آتش نشاني و خدمات       -1-17
... خفگي با گاز منواكسيد كربن، تصادف عابرين با وسايط نقليـه و          :بروز حوادثي از قبيل   

مناسـب   الزم جهت ارايـه خـدمات         هاي همچنين پيش بيني  را انجام داده    اقدامات الزم   
 .در زمان بارش برف صورت پذيردآتش نشاني و خدمات ايمني 

 :خصوص حفاظت از فضاي سبز شهري موارد ذيل مدنظر قرار گيرددر -1-18

 درختان سطح شهراز شناسايي و رفع خطر  -1-16-1
  هرس و حذف شاخه هاي منحرف -1-16-2

 ... ختچه هاي آسيب پذير با نصب قيم و رحفاظت از د -1-16-3

 به فضاي سبز شهري...) نمك و (پيش بيني الزم جهت عدم ورود مواد يخزدا  -1-16-4

بروز حادثه در مجاورت سيم هاي برق و درخت هاي بلنـد وجـود      با توجه به اينكه احتمال       -1-16-5
 .خصوص هماهنگي و همكاري الزم با اداره برق انجام پذيرددارد دراين 

اي شـهري   با توجه به اينكه در زمان بارش برف و يخبندان امكان جمع آوري پـسمانده               -1-17
ايـن   لـذا جهـت رفـع        گـردد  مـي  موجب بروز مشكالت بهداشـتي و غيـره          دشوار بوده، 

 :مشكالت موارد ذيل مدنظر قرار گيرد

زنجير چرخ و الستيك هاي     (پيش بيني و آماده سازي كليه ماشين آالت جمع آوري پسماند             -1-17-1
 ... ) و يخشكن

 تهيه و تامين البسه مناسب فصل سرما براي كليه نيروهاي خدمات شهري  -1-17-2

درايـن  مـستاني   در زمينه عمليـات ز    درصورت نياز به تدوين دستورالعمل و قوانين خاص          -1-18
 .خصوص اقدام الزم صورت پذيرد

مانورهاي آمـادگي جهـت سـنجش توانمنـدي و اصـالح            برنامه ريزي الزم براي انجام       -1-19
 .صورت پذيردمشكالت موجود 

پيش بيني محل اسكان موقت براي مسافران و افرادي كه بعلت بارش برف امكان ادمه                -1-20
 .)و هالل احمرير مترقبه اهنگي ستاد حوادث و سوانح غبا هم( سفر را ندارند

 :هماهنگي هاي بين بخشي با ساير ارگانهاي مرتبط و همكار بشرح ذيل صورت پذيرد -1-21
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شهرستان؛ همـاهنگي بـا سـاير ارگانهـا جهـت در            /ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه استان      -1-19-1
 همچنـين اعـالم شـرايط       اختيار قرار دادن امكانات و تجهيزات مورد نياز عمليـات زمـستاني           

 .ري و پيامهاي عمومي از طريق صدا و سيمااضطرا
هواشناسي؛ ارسال اطاعات الزم درخصوص آخرين وضعيت بارش و پديده هاي جوي            اداره   -1-19-2

بـه سـتاد مركـزي      .. .، پيش بيني هاي آب و هوايي چند روز آينـده و             )وضعيت آب و هوايي   (
 .عمليات زمستاني

هت كنتـرل ترافيـك شـهر، حـضور         اداره راهنمايي و رانندگي؛ پيش بيني اكيپهاي ويژه ج         -1-19-3
 ... بموقع در تصادفات درون شهري و 

 در زمان  ارايه خدمات بهينه فوريتهاي پزشكي    آمادگي كامل جهت     ؛اورژانس و هالل احمر    -1-19-4
 .بازش برف و برودت هوا

  .صدا و سيما جهت آمادگي در ارايه پيام هاي ايمني و اطالعيه هاي عمومي -1-19-5

 
 :بارش برفحين  -2

 بـه محـل خـدمت خـود         تعيين شده براي عمليـات زمـستاني      نيروهاي  مقابله  مطابق برنامه    -2-1
 . خوانده شوندافر

 .اعزام شوندخود ده محل ماموريت پيش بيني شماشين آالت و تجهيزات  -2-2

 راهها و معابر با استفاده از تجهيزات و امكانات پيش بيني شـده              عمليات يخزدايي و برفروبي    -2-3
 .صورت پذيرد

 جهـت انجـام عمليـات        انجام عمليات با حداكثر نيرو و امكانـات        درباال  سرعت عمل   ضمن   -2-4
 .اقدام گردد

 .برف و يخ هاي جمع آوري شده بالفاصله به محل هاي پيش بيني شده منتقل گردد -2-5

اقـدام الزم جهـت     ) تهيه گزارش، فيلمبرداري و تـصويربرداري     (ضمن مستند سازي اقدامات      -2-6
 .ط روابط عمومي شهرداري صورت پذيردارسال اخبار مربوطه به رسانه هاي جمعي توس

 .الزامي مي باشدعمليات زمستاني كاركنان كليه توسط مقررات ايمني كامل رعايت  -2-7

بررسي اقدامات صورت گرفته و رفع مشكالت و موانع موجود در مراحـل مختلـف عمليـات                  -2-8
 ... ابر شيب دار، پلها و معزمستاني 

 



 ١١

 :از بارش برفبعد  -3

نمـك، شـن   (باقيمانده مواد مورد اسـتفاده در عمليـات         برف و   در خصوص پاكسازي معابر از       -3-1
 .اقدام گردد )...و

در ...  و   ، مساجد بيمارستان ها، مدارس  : پاكسازي معابر منتهي به اماكن مهم و تجمعي مانند         -3-2
 . اولويت قرار گيرد

 .ارند انجام پذيردكه در اولويت دوم قرار د... پاكسازي پياده روها، كوچه ها و  -3-3

 .انتقال برف و يخ هاي جمع آوري شده از سطح معابر به محل هاي پيش بيني شده -3-4

ور عابر پياده و    جداول كنار خيابان، تابلوها و المان هاي شهري، عالئم ترافيكي، پل هاي عب             -3-5
 .ز گردديمشستشو و ت. . . 

 بـا دقـت الزم      درختان و فضاهاي سبز شهري در صـورت انباشـت بـرف در شـاخ و بـرگ،                  -3-6
 .پاكسازي گردد

 
 

اقدامات ذكر شده در سه مرحله قبل، حين و بعد با توجه به وظايف هر يك از سازمانها و                    :2تبصره  
همانگونـه كـه در     . عنـوان شـده اسـت     در انجام عمليات زمستاني در شهر       واحدهاي تابعه شهرداري    

ديگري نيز مي توانند در ايـن       نهاي   و ارگا  ها سازمان ،قسمت تشكيل ستاد عمليات زمستاني ذكر شد      
مي بايـست اقـداماتي   عمليات با شهرداري همكاري نمايند كه با توجه به شرح وظايف سازماني خود   

را درخصوص همكاري با شهرداري در اجراي عمليات زمـستاني در شـهر انجـام دهنـد كـه در ايـن           
يف هر يك از سازمانهاي همكار       شرح وظا  لذا مي بايست  . طور خالصه به آن اشاره شد     دستورالعمل ب 

 از طريـق سـتاد دريافـت و بـه برنامـه اقـدامات سـتاد عمليـات                   )قبل، حين و بعد   (سه مرحله   هر  در  
 .زمستاني در شهر اضافه گردد
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 اقدامات مورد نياز بر اساس ميزان بارش -1جدول 
 اقدامات ميزان بارش رديف

 ر و كمتر سانتي مت10بارش برف سبك به ميزان  1

 فراخوان اعضاء ستاد مركزي و ستاد اجرايي -
تمامي تجهيزات، امكانات و نيروهاي پيش بينـي شـده آمـاده             -

 .داده شودباش 

جهت پيش گيري از يخ زدگي قبل از بارش برف اقدام الزم با              -
 .استفاده از مواد پيش بيني شده صورت پذيرد

 يخ زدايي از معابر در صورت بروز يخبندان -

  سانتي متر12 – 20 به ميزان برف ماليمبارش  2

 فراخوان اعضاء ستاد مركزي و ستاد اجرايي -
تمامي تجهيزات، امكانات و نيروهاي پيش بينـي شـده آمـاده             -

 .باش بوده و به محل هاي پيش بيني شده اعزام گردند

جهت پيش گيري از يخ زدگي قبل از بارش برف اقدام الزم با              -
 .ده صورت پذيرداستفاده از مواد پيش بيني ش

 بر با استفاده از مواد پيش بيني شدهايخ زدايي از مع -

استقرار نيرو و تجهيزات در مجاورت پل ها و تقاطع هاي غيـر              -
 همسطح جهت انجام اقدامات يخ زدايي

 اقدام الزم جهت برفروبي و سپس يخ زدايي سطح راهها -

  سانتي متر20 -35بارس برف سنگين به ميزان  3
 اقدامات مرحله قبلانجام كليه  -

انجام هماهنگي هاي بـين بخـشي و اسـتفاده از تـوان سـاير                -
  و درخواست تجهيزات و نيروي كمكيارگانها

 سانتي متر و    50بارش برف خيلي سنگين به ميزان        4
 بيشتر

در اين حالت وضعيت بحراني بوده و مـي بايـست موضـوع از               -
 .طريق ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه پيگيري گردد

در اين صورت ضمن اقدام مطابق مراحـل قبـل و بـا حـداكثر                -
 .توان تجهيزاتي و نيروي انساني اقدام گردد
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 زمستانياولويت بندي معابر و اماكن شهري در انجام عمليات  -2جدول 

 
 درجه اولويت مشخصه معبر يا اماكن رديف

 1 معابر منتهي به مدارس، مراكز درماني و امدادي 1
 1 ابر منتهي به مراكز اداري، مساجد و ساير مراكز عموميمع 2
 1 معابر با تردد زياد و بار ترافيكي باال 3
 1 پل، تقاطع غير همسطح و ميادين 4
 1 معابر با شيب زياد 5
 1 پل هاي هوايي و يا زير گذر عابر پياده 6
 2 6 الي 1معابر اصلي ولي فاقد مشخصه هاي رديف  7
 3 معابر فرعي 8
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 عمليات زمستاني در شهراقدامات الزم در  -صل دوم ف
 

 مقدمه
 با توجه بـه     ،كه در طول زمستان   است  منظور از عمليات زمستاني در شهر به مجموعه اي از عمليات            

 .ودت هوا و بارش برف انجام مي شودشرايط اقليمي و آب و هوايي و به دليل بر
 و لزوماً انطباق كامل بـا سـه         بودهاني متناسب با تقويم هر اقليم       مست عمليات ز   شروع و خاتمه فصل   

در كشور ايران مناطق شمالي و غربي زمستاني طوالني تر دارنـد و             . ندارد) زمستان(ماهه پايان سال    
 . اقتضاء كند به وقوع نمي پيوندددر اغلب مناطق جنوبي پديده هاي زمستاني كه عمليات خاصي را

 
 :اجرايي در عمليات زمستانيمراحل : 5ماده 

 :عمليات الزم در زمستان با توجه به ميزان بارش و سردي هوا در سه بخش زير قابل اجرا مي باشد
 ها و معابر پيشگيري از يخ زدگي رويه راه-1
  يخ زدايي رويه راهها ومعابر-2
  برفروبي-3
 

كيـك نبـوده و بـه نـوعي داراي     رتباط تنگاتنگ با يكديگر قابـل تف     به دليل ا  مراحل فوق    :1 تبصره
يم گيري در مورد زمان شـروع عمليـات و شـيوه اجـرا بـه                مهمچنين تص . پيوستگي و تداخل هستند   

وضعيت آب و هوا، دماي منطقه، دماي رويه راه، جهت و سـرعت بـاد،               . عوامل متعددي بستگي دارد   
و توپـوگرافي  معـابر    وع و ميزان ترافيـك شـهري، نـوع رويـه          پيش بيني آب و هوا در ساعات آتي، ن        
 . منطقه از جمله اين عوامل مي باشند

 
 : پيشگيري از يخ زدگي رويه راهها و معابر -1

اسـاس ايـن روش     . بهترين شيوه مقابله با يخ زدگي رويه راهها و معابر پيشگيري از وقوع آن اسـت               
ا پوشـش خواهـد      راه و يخ يا برف فشرده اي است كه راههـا ر            لوگيري از برقراري پيوند بين سطح     ج
هنگامي كه شرايط خاص جوي و پارامترهاي موثر نشانگر وقوع پديـده در سـاعات   در اين شيوه  . داد

آينده است با استفاده از مواد شيميايي كه موجب كاهش دماي انجماد مي شـود از يـخ زدگـي و يـا                       
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سـطح ايمنـي تـردد    اين روش باالترين . برقراري پيوند بين يخ و رويه راه جلوگيري به عمل مي آيد          
انجـام  . ر ايجاد نموده و همچنين كمترين هزينه را به خود اختصاص مي دهد            يدر مس وسايل نقليه را    

 . پيشگيري از يخ زدگي معموالً پس از برفروبي بيشترين تاثير را خواهد داشتعمليات 
 

 : مواد شيميايي مورد استفاده -1-1
 ست كه جهت پيشگيري از يخ زدگـي يكي از موادي ا  NaCl) سديميدركل(نمك طعام  1-1-1

 )NaCl(از مزايـاي نمـك طعـام         .از آن مي توان اسـتفاده نمـود       ) ذوب يخ (يخ زدايي   و  
. قابل استفاده بودن با ماشـين آالت معمـولي مـي باشـد            دردسترس بودن، ارزان بودن و      

كم دوامي و   ) مخصوصاً سطوح فلزي خودروها   (معايب اين نمك نيز بسيار خورنده بودن        
الت محيط زيستي اين ماده مي باشد كه درصورت اسـتفاده پيـشنهاد مـي گـردد؛                 مشك

 .اقدام الزم جهت كاهش اثرات مخرب اين ماده نيز درنظر گرفته و برطرف گردد

 نيز يكي ديگر از مواد مـورد اسـتفاده در يـخ زدايـي اسـت كـه       )Ca Cl2 (كلريد كلسيم 1-1-2
 .شرايط مشابه نمك طعام را دارد

منيـزيم و  (، فلـزات قليـايي   ) استات و فرمات(رد استفاده نمك هاي آلي      از ديگر مواد مو    1-1-3
مي باشند كه نسبت به نمك طعـام گرانتـر          ) اوره، الكلهاي سبك  (، و مواد عالي     ) كلسيم

ولـي اثـرات زيـست محيطـي و     )  برابر قيمت نمك طعام35در برخي مواد تا  (مي باشند   
اقليمي و اقتصادي كمتر در كشور ما مورد        خورندگي كمتري را دارند و با توجه به شرايط          

 .استفاده قرار مي گيرد
محل نگهداري مواد شيميايي مورد استفاده حتي االمكان بايستي بر روي بستر با سـطوح                -2تبصره

تثبيت شده و يا آسفالتي و در فضاي سر پوشيده باشد به نحـوي كـه كـامالً از نفـوذ آب جلـوگيري                        
، عالوه بر هدر رفـتن آب موجـب آلـودگي شـديد محـيط شـده و       وادنفوذ آب و شسته شدن م . گردد

محلول اشباع جاري مي تواند باعث ايجاد خوردگي در تاسيـسات و آلـودگي هـاي زيـست محيطـي                    
اسـتفاده نمـود ولـي بايـد توجـه      ) ذوب يخ(مواد شيميايي مختلفي را مي توان جهت يخزدايي     .گردد

 . ي را مي طلبدتفاوتداشت شرايط متفاوت هر منطقه راه حلهاي م
 
 

 :NaCl  سديم يدكلر -توضيح
 نمك طعام به سه روش توليد مي گردد؛. ده مي شود سديم يا نمك طعام از ديرباز در بسياري از كشورها براي يخ زدايي استفايدكلر

 استخراج سنك نمك از معادن نمك .1
 .نمك استحصال شده از تبخير آب شور دريا كه معموالً با ناخالصي همراه است .2

 نمك استحصال شده از تبخير آب تزريق شده به معادن تحت االرضي .3



 ١٦

 :مرطوب نمودن مواد  -1-2
فعال شدن مواد مورد استفاده در عمليات هنگامي اتفاق مي افتد كه اين مواد رطوبت اوليه الزمـه را                   

چنانچه رويه راه فاقد رطوبت كافي باشد مواد پاشيده شده خشك و بدون بجـاي               . د جذب نمايد  نبتوان
براي تسريع  . ن هوا از سطح راه پراكنده شده و حاصلي نخواهد داشت          گذاشتن اثر مورد انتظار با جريا     

 از محيط وجود نداشته باشـد        كافي در حصول به نتيجه عمليات در شرايطي كه امكان جذب رطوبت          
 :شودو يا اين اتفاق با تاخير زياد همراه باشد، تمهيداتي به شرح زير انديشيده 

اد، اين شيوه در ماشين هاي جديد نمك پاش بـا           رطوب نمودن رويه قبل پاشيدن مو     م -1-2-1
  .ه مخازن آب پيش بيني شده استتعبي

مرطوب نمودن مواد در حين پاشش، در اين روش در جريان پاشـش مـواد آب افـشان           -1-2-2
براي انجام  مكانيزم هاي خاصي به ماشين نمك پاش        . هايي رطوبت الزمه را به مواد مي افزايند       

 .داين امر اضافه مي شو
افزودن رطوبت به مواد در سيلوي ماشين نمك پاش و يا قبل از بـارگيري، ايـن روش                -1-2-3

 .كار در زمان پاشش نمك نياز به دقت بيشتري دارد
مي ذرات را مرطـوب     د بنا به تئوري در حدي است كـه تمـا          ميزان رطوبت دهي به موا     -1-2-4

 . ي مختلف دارداين ميزان بستگي به نوع مواد و دانه بندي ها. نمايد
 

 :تجهيزات مورد نياز -1-3
بهترين روش پاشش نمك استفاده از تجهيزات و ماشين آالت پاشش نمك مي باشد ولي در برخـي                  
مواقع به دليل كمبود امكانات و تجهيزات بصورت دستي نيز مي توان پاشش نمك را انجام داد كـه                   

تجهيـزات مـورد اسـتفاده در       رد بطور كلـي     راندمان پايين تري نسبت به تجهيزات و ماشين آالت دا         
 ماشين هاي پاشش مواد بـصورت جامـد و محلـول و             ؛ شامل  خيابان عمليات مقابله با يخ زدگي رويه     

براي آشنايي بـا    . و نگهداري محلول هاست   همچنين انبارهاي نگهداري مواد جامد و تجهيزات تهيه         
 .م ارايه مي گرددتجهيزات مورد استفاده در ادامه شرح مختصري از هر كدا
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 :ماشين هاي نمك پاش -1-3-1
ماشين هاي پاشش نمك عموماً از يك سيلوي مواد كه مجهز به سيستم پاشش است و بـر شاسـي                    

در ماشين هاي جديد امكان مرطوب نمودن نمك و اسـتفاده           . كاميون نصب شده، تشكيل شده است     
 . از آب براي رويه هاي خشك نيز فراهم آمده است

 مورد استفاده در نمك پاشي در حال حاضر از يك حلزوني و يا نوار براي انتقال مواد از سـيلو                     ماشين
سرعت دوران حلزوني و يا نوار      . به ديسك پاشش و از ديسك گردان براي پاشش استفاده شده است           

 .مي كندنقاله ميزان پاشش و سرعت ديسك عرض پاشش را تعين 
 

 :ماشين هاي پاشش مايع -1-3-2
 ماشين ها نيز از يك مخزن براي حمل محلول نمك و يك سيستم پاشش تشكيل شده اند كـه                    اين

. سيستم هاي پاشش از نظر مكانيزم دو گروه مختلف هستند         . بر روي شاسي كاميون نصب مي گردد      
گروه نخست را مكانيزم ديسك يا ديسك هاي گردان و گروه دوم را مكانيزم لوله توزيع و نـازل هـا                   

 . ه اندتشكيل داد
 

 :تجهيزات نگهداري نمك ها -1-3-3
انبارهـاي  . نمك هاي مورد استفاده در عمليات زمستاني بايستي در فضاي مناسبي نگهـداري شـوند              

ايـن انبارهـاي    . نمك بايستي سرپوشيده بوده تا بتواند از نفوذ آب و رطوبت زيـاد جلـوگيري نماينـد                
، از يك انبار مسقف ساده تا يك انبـار كـامالً            منطقهند با توجه به شرايط اقليمي       سرپوشيده مي توانم  

نگهـداري نمـك هـا در فـضاي بـاز           . پوشيده مجهز به سيستم هاي بارگيري و تخليه را شامل شود          
بخشي از آنها بر اثر بارش باران و برف موجب كلوخه شدن و بهم خـوردن دانـه                  عالوه بر هدر رفتن     

 . ل ايجاد مي كندبندي شده و در عملكرد ماشين نمك پاش اختال
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 : راهيخزدايي سطح -2
 راه به داليل شـرايط خـاص آب و هـوايي و يـا               ه عمليات پيشگيري از يخزدايي سطح     در صورتي ك  

 موفق نباشد با پديده يخ زدگي رويه راه مواجه مي شويم و اجـراي عمليـات يـخ                 تاخير در اجرا كامالً   
ه ها موجب بروز تصادفات زيادي خواهـد شـد لـذا             را سطحوجود يخ در    . زدايي ضرورت پيدا مي كند    

سرعت در عمليات يخ زدايي و اتخاذ روش هايي كه نتايج فوري به دنبال داشته باشد حـائز اهميـت                    
 .است

 :مواد مورد استفاده
 كاهش دمـاي انجمـاد اسـتفاده مـي           مواد شيميايي عمدتاً نمك ها جهت      نيز از يخزدايي  در عمليات   

 دانه بندي مورد استفاده در يخ زدايي از محدوده درشت ترين دانه بندي هـاي                با اين تفاوت كه   . شود
استاندارد انتخاب مي شود و دليل اين امر نياز به نفوذ ذرات در اليـه يـخ و رسـيدن بـه رويـه راه و                          

ي ديگر استفاده از شن و ماسه به عنوان مـواد سـاينده             روشهااز  . شكستن پيوند بين رويه و يخ است      
رويـه و جلـوگيري از      اين مـواد عـالوه بـر افـزايش ضـريب اصـطكاك              . ت يخ زدايي است   عمليادر  

با اين حال شـنريزي     . لغزندگي، با نفوذ به اليه يخ امكان گسست پيوند يخ و رويه را ميسر مي نمايد               
به موارد بحراني محدود بوده و استفاده از آن به دليل پي آمدهاي نامطلوب در رويه راههـا و ايمنـي                     

 . فيك شهري كمتر توصيه مي شودترا
در عمليات يخزدايي با توجه به مواد استفاده شده كـه باعـث ايجـاد خـوردگي در ابنيـه و تاسيـسات         

 .عمليات زمستاني نياز به عمليات مرمت مي باشدجانبي شهري مي شود، در پايان 
  

 :تجهيزات -2-1
 تجهيـزات مـورد اسـتفاده در        نـاً مـشابه   ر عمليات يـخ زدايـي عي      ماشين آالت و ابزار مورد استفاده د      

 .پيشگيري از يخ زدگي است
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 : برفروبي-3

از دشوارترين عمليات زمستاني مي باشد كه به دليل شرايط سخت زمان اجراء و تـا حـدودي قابـل                    
 . پيش بيني نبودن زمان و ميزان دقيق بارش، نياز به آمادگي قبلي در تمام طول فصل سرما دارد

 راه موجب كندي ترافيك شده و بـا متـراكم شـدن ناشـي از عبـور و مـرور در                      بر روي نشست برف   
همچنين با افـزايش حجـم بـرف در         .  شود صورت ادامه بارش مي تواند موجب يخ زدگي رويه راهها         

براي جلوگيري از بروز چنين     . معابر شهري توقف كامل عبور و مرور خودروها را در پي خواهد داشت            
 .عمليات برفروبي داريم كه شرايط كلي آن در ادامه نوشتار ذكر مي شودشرايطي نياز به 

 
 :مالحظات فني -3-1

براي برفروبي رويه تصميم گيري در مورد زمان شروع عمليـات و آنگـاه شـيوه و ابـزار متناسـب بـا                       
تاخير در شروع عمليات موجب بروز مشكالت تردد و باال رفتن هزينه هـا              . شرايط حائز اهميت است   

در عمليات برفروبي از مواد خاصي استفاده نمي شـود فقـط در شـرايط خاصـي نيـاز بـه                     . واهد شد خ
 . استفاده از مواد شيميايي براي كاهش دماي انجماد استفاده مي شود

 
 :تجهيزات مورد استفاده -3-2

گـروه  هـر دو    .  توان به دو گروه بزرگ تقسيم كرد       تجهيزات مورد استفاده در عمليات برفروبي را مي       
شامل تجهيزات متنوعي هستند كه در كشورهاي مختلف با توجه به شرايط خاص اقليم و گستردگي                

عالوه بر تجهيزات خاص از ماشين آالت عمومي عمراني نظير گريـدر    . كار طراحي و ساخته شده اند     
 .و بولدزر نيز استفاده مي شود

 
 برف روبي با تيغه هاي برفروب -3-2-1

 4/1معمـوالً از    . وجه به عرض خيابان و قدرت ماشين انتخاب مي شـود          طول تيغه هاي برفروب با ت     
. توان حركـت و جابجـايي دارنـد    تيغه ها با سيستم هيدروليك. متفاوت استمتر  10/5متر تا بالغ بر  

بدنه از جنس فوالدهاي مختلف تا انـوع        . جنس بدنه و لبه تيغه از جنس هاي مختلف مي تواند باشد           
 لبه تيغه ها هم از فوالدهاي كربن دار ضد سايش همچنـين انـواع پليمرهـا و                  .پليمر ساخته مي شود   

 . الستيك مي تواند باشد



 ٢٠

 
با توجه بـه نـوع كـاربري از تيغـه هـاي بـرف روب                 محل نصب تيغه ها بر روي ماشين         -3تبصره  

ه غالب آنها به جلو ماشـين حامـل بـست         . مختلف استفاده نموده و محل نصب تيغه ها نيز متغير است          
ماشين حامل نيز غالبـاً از      . انواع ديگري در بغل، زير و يا پشت ماشين حامل قرار مي گيرد            . مي شوند 

براي خيابان هاي عريض كاميون حامل هـم     . انواع مختلف كاميون ها متناسب با ابعاد تيغه مي باشد         
 زمـان بـا     در شرايطي كه نمك پاشي و شن پاشي هـم         . زمان به دو تيغه جلو و بغل مجهز مي گردد         

 . برفروبي مورد نياز باشد كاميون مجهز به تيغه جلو، حامل سيستم نمك پاش نيز مي تواند باشد
 

 برفروبي با برف خورها -3-2-2

ند به وسيله گردونه هايي برف سطح راه را به درون ماشين كشيده و آنگاه از طريـق           ربرف خورها قاد  
در .  خورها داراي تنوع بسياري مـي باشـند        برف. شوت خروجي به خارج از محدوده راه پرتاب نمايند        

 60 تن در ساعت و با قدرت پرتـاب بـيش از             10000مدل هاي كوچك تا ظرفيت برف روبي بالغ بر          
 . متر مي توان يافت

 برف خورهاي قابـل نـصب بـر روي ماشـين            "و "خودرو برف خور  "برف خورها به دو صورت      
 موتور مستقل بوده و يا از قواي محركـه ماشـين            نوع دوم مي تواند داراي    .  موجود مي باشند   "حامل

. از نظر مكانيزم كار نيز مي توان برف خورها را در دو گروه تقسيم بنـدي نمـود                 . حامل استفاده نمايد  
يك مرحله اي كه سيستم مكش و پرتاب در يك مرحلـه اسـت و دو مرحلـه اي كـه دور مكـش و                         

 .  مراحل جداگانه اي صورت مي گيردپرتاب متفاوت بوده و هر كدام به طور مستقل و طي
 

معموالً عمليات برف روبي با در نظر گرفتن ساير عوامل از نشـست              )اجراي برف روبي   (-4تبصره  
معمـوالً در ارتفـاع كـم بـرف از          .  سانتيمتر برف روي خيابان ها مي تواند شروع شود         3 الي   2حداقل  

.  ميزان برف از برف خورها استفاده مي شـود         با افزايش . تيغه هاي برفروب و گريدر استفاده مي شود       
 . نياز به يخزدايي ضروري مي باشددر اكثر مواقع بعد از استفاده از برف خور 
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