
شهردستورالعمل مدیریت عملیات زمستانی در



:مقدمه
عالمايزیبهايپدیدهازیکیوشروعکشورمختلفنقاطدرسرمافصلآغازبابرفبارش
بموجـخداوندنعمتعنوانبهبرفبارشجملهازآسمانینزوالتچهاگر.باشدمیهستی
شکالتیمهاخیابانومعابردربرفانباشتوراههارویهیخزدگیولیگرددمیبرکـتوخیـر

بهتوجهباهاشهرداريمنظوربدین.آوردمیوجودبهشهريبینوشهريمروروعبوردررا
رايبراالزمآمادگیمناسبتجهیزاتتداركواندیشیپیشبابایدشـهرهادرخودوظایف
شهرداريسطحدرزمستانیعملیاتستادتشکیلخصوصایندر.باشـندداشتهآنبامواجهه

بایدهکبودهالزمامريآسمانی،نزوالتازناشیمشکالتبـامقابلهوکنترلجهتکشورهاي
.گیردقرارهاشهرداريکاردستوردر



: اهداف
دربرفبارشازناشیپیامدهايبامواجههدرآمادگیوپیشگیريدستورالعملاینارایهازاصلیهدف

میبـارشازبعـدزماندرشهروندانمروروعبوربرايایمنشرایطسازيفراهموکشورشهرهاي
:نموداشارهزیرمواردبهتوانمیدستورالعملاینتدویناهدافدیگراز.باشد

زاناشیپیامـدهايکنتـرلجهـتکـشورهايشهرداريدررویهوحدتومشخصساختاريایجاد-
برفبارش

مومیعفـضاهايومعـابرپاکـسازيجهتنیازموردامکاناتوتجهیزاتازکلیاتینمودنمشخص-
شهرهادربرفبارشازناشی

ازیکهریتخصـصوظایفتعیینومرتبطسازمانهايمتخصصنیروهايازکلیاتینمودنمشخص-
آنان
اثراتازوانتـمـیشهريمعابرسطحاززدایییخوپیشگیريهايبرنامهاجرايباباشدمیذکرشایان
کهرشمردبشـهرسـیمايومنظـرخـوردنبهـمهمچنـینشهريمعابروتاسیساتآسیبمانند؛ثانویه

.باشدمیسالسردفصولزدگییخازناشینیزموارداین



تشکیل ستاد عملیات زمستانی :1ماده 

سـتادایـن.شـودمیتشکیلشهردارریاستبهوهاشهرداريمحلدرزمستانیعملیاتستاد
کاهشوبرفبارشازناشیاضطراريشرایطبامواجههجهتالزمریزيبرنامهمنظوربـه

ردعمـومی،فـضاهايومعابرپاکسازيجهتالزمریزيبرنامهضمنشده،تشکلهـوادماي
تمالیاححوادثوقوعازپیشگیريوشهروندانمروروعبوربرايایمنشرایطایجـادراسـتاي

.نمایدمیاقدام



اعضاي ستاد :2ماده 
:بودخواهدزیربصورتمختلفشهرهايدرستاداعضاي

خدماتمعاونعضویتباکالنشهرادر:نفر250000بااليجمعیتباشهرهايواستانمراکزها،کالنشهر-1
ونشانیآتشسازمانمدیرعاملموتوري،خدماتسـازمانعامـلمـدیرترافیک،ونقلوحملمعاونشهري،
عمومیروابطمسئولوشهرداريبحرانمدیریتنمایندهسبز،فضايوپارکهاسازمانمدیرعاملایمنی،خدمات

رگانهاياوهادستگاهسایربااقداماتهماهنگیوتاملجهتتواندمیستادرئیسهمچنین.باشدمیشهرداري
دیرکلمهواشناسی،ادارهمعاونیارئیسانتظامی،نیرويرانندگیوراهنماییادارهمعاونیـارئیسماننددخیل،

.نمایددعوتستادهمکاريوعضویتجهتنیز...واورژانسشهرستان،یااستانحوادثستادمعـاونیا
وحمـلمعاونشهري،خدماتمعاونعضویتبا:جمعیتنفر250000الی100000جمعیتباشهرهاي-2

ایمنی،خدماتونشانیآتشسازمانمدیرعاملموتوري،خـدماتسـازمانعامـلمـدیرترافیـک،ونقـل
ستادیسرئهمچنین.گرددمیتشکیلشهرداريعمومیروابطمسئولوسـبزفضايوپارکهاسازمانمدیرعامل

یادیرکلمهواشناسی،ادارهمعاونیارئیسانتظامی،نیرويرانندگیوراهنماییادارهمعاونیارئیسازتواندمی
.نمایددعوتستادباهمکاريوعضویتجهتنیزاورژانسوشهرستانحوادثسـتادمعـاون

خدماتواحدرئیسشهري،خدماتمعاونعضویتبا:جمعیتنفر100000ازکمترجمعیتباشهرهاي-3
.گرددمیتشکیلعمومیروابطواحدمسئولوسبزفضايواحدمـسئولنـشانی،آتـشواحدرئیسموتوري،
ستادنمایندهواورژانسانتظامی،نیرويرانندگیوراهنماییادارهرئیس6ازتوانـدمـیستادرئیسهمچنین
.نمایددعوتستادباهمکاريوعضویتجهتنیزشهرستانحوادث
نیازسببرحونمـودهمعرفـیخـودجانـشینعنـوانبـهراشهريخدماتمعاونتواندمیستادرئیس:تبصره

نمایددعوتهمکاريجهتنیزشهرداريواحدهايدیگراز



: جلسات ستاد:3ماده 

فصلروعشازقبلدرجلساتاین.گرددتشکیلهفتگیبصورتبایدسرمافصلدرجلسات
وسـتادرئـیستشخیصبااضطراريشرایطزماندرواقداماتریزيبرنامهجهتسـرما

دستورطبقونیازبرحسبالعادهفوقجلسات:تبصره.گرددمیتشکیلالعادهفـوقبـصورت
.گرددمیتـشکیلاعضاءاکثریتحضوروستادرئیس



وظایف ستاد :4ماده 
مدیریتوریزيبرنامهگذاري،سیاستمسئولیتکهمرکزيستادقسمت؛دودرستادوظایف

اسـتسیوهـابرنامهاجرايمسئولیتکهاجراییستادوزمستانیعملیاتدرنیازموردامـور
.باشدیماجراقابلوداشتهعهدهبررا)اجراییعملیات(مرکزيستاددرشدهبینیپـیشهـاي

دررالهمحووظایفبایستمیخودذاتیوظایفوتخصصبهتوجهباستاداعضاءازیکهر
نیرويازاستفاده:تبصره.دهندانجامهوابرودتوبرفبارشازبعدوحینقبل،مرحلهسـه

.دباشمیممنوعآنـانغیرتخصـصیامـوردرسـازمانهاتخصـصیتجهیـزاتومتخصص



:  قبل از شروع بارش برف-1
:گیردرقـرانظرمدزیرمواردوتشکیلمرکزيستاددراعضاءکلیهحضورباهماهنگیجلسات-1-1
موردموادوتجهیـزاتآالت،ماشـننـوع(کلیاستراتژيتعیینومقابلهبرنامهتدوینوتهیه-1-1-1

)...واستفاده
.اقداماتبندياولویت-1-1-2
هايهماهنگیانجام-4-1-1.گرددابالغستادرئیستوسطوتعییناعضاءازیکهروظایف-1-1-3

بخشیدرونوبخشیبین
دریريگبـرفوبندانیخاحتمالکهمعابريوهاخیابانشناساییجهتالزمبررسیومطالعه-1-2

باشدمیالزمخصوصایـندر.پـذیردصـورتباشـندمیبرخوردارباالییاهمیتازوبودهزیادآنها
میپیشنهاد.دپذیرصورتالزمریزيبرنامـهاولویتاساسبروگرفتهصورتنیزمعابربندياولویت

مدارسوامداديمراکزبیمارستانها،مانند؛مهماماکنبهمنتهیمعابربزرگراهها،زیرگذرها،وپلهاگردد
.گیرندقراراولاولیتهايدر
هیتوجیوتخصـصیهـايآمـوزشجهـتالزماقداماتوشدهبرآوردنیازموردانسانینیروي-1-3

.گیردانجامآنانبینکارتقسیمهمچنینگرفتهصورت
والتآماشـینکلیهوگرفتهصورتنیازموردآالتماشینوتجهیزاتتامینجهتالزماقدام-1-4

ماشینازبکارگیريبـهنیازدرصورتهمچنین.شوندآمادهکاملبصورتشدهبینیپیشتجهیزات
.پذیردصورتهمکـاريقراردادعقددرخصوصالزماقدامخصوصیبخشآالت



جهـتاقـدامو)...وشـننمک،(زمستانیعملیاتنیازموردموادمصرفمیزانبرآورد-1-5
.پذیردصورتآنتامینوتهیه

هـايمکاندرزمـستانیعملیاتنیازموردمصالحوتجهیزاتدپويجهتمناسبمحلی-1-6
میدهشبینیپیشهايمحل.گرددتعیینبندانیخوبرفگیرمناطقجملهازمختلفهاي

نمکويدپبـرايمثـالبعنـوان.نگـرددتجهیـزاتوموادآسیبموجبوبودهمناسببایست
.نموداستفادهسرپوشیدههايسالنازباید
باشـندـتهداشبازسازيوگیريلکهمرمت،بهنیازشهريتاسیساتومعابردرصورتیکه-1-7

.پذیردصورتخصوصدراینالزماقدام
درخـصوصالزماقـداموشـهريداخـلمـسیلهايوجذبیهايچاهکانالها،ازبازدید-1-8

...وکانالهاهايدریچهاصالحهمچنین)نیازدرصورت(الیروبی
وپلهـاسـریعیخزدگـی(زیرگـذرهاوهاپلرويمعابرخاصشرایطبهتوجهبا-1-9

یخزدايوادمتامینویخزدگیازپیشگیريجمله؛ازویژهتوجهبهنیاز)زیرگذرهاآبگرفتگـی
.باشدمی)استشدهاشارهدستورالعملدومفصلدر(خـاص



عاديمـردمنیـازمـورداقـالموتجهیـزاتاسـتقرارجهتمحلینمودنمشخصوشناسایی-1-10
ادهاستفجهتاقـالموتجهیزاتاین(...وقوهچراغدستکش،بیلچه،ماسه،وشننمک،قبیلاز

عمرانیوفنیمعاونت-11-1).شودمیگرفتهنظردرامداديخودمنظوربهوعاديمردمتوسط
بعنوان(نیازموردتجهیزاتوآالتماشـینگذاشتندراختیارجهتالزمهمکاريضمنشهرداري

پروژهردایمنیاصولکاملرعایتشهر،عمرانیهـايپروژهبرنظارتوکنترلدرخصوص)پشتیبان
.دهدانجامراالزماقداماستشدهصادرحفاريمجـوزکـهمکانهـاییازبازدیـدوها
وراهنماییهايچراغوعالئمکنترلوشهرسطحدرترافیکیهايدوربیننمودنآماده-1-12

.پذیردصورتترافیکونقلوحملسازمانیانقلوحملمعاونتتوسطرانندگی
بکـارگیريها،کوچهومعابرپاکسازيدرمردمهمکاريدرخصوصالزمرسانیاطالع-1-13

صورتشهرسـطحدر...واطالعیهانتشارمحلی،هايرسانهطریقاز...وایمنیهايدستورالعمل
.پذیرد

جمعهـايیـخوبـرفدپويجهتمناسبهايمحلیامحلتامینجهتالزمبینیپیش-1-14
کهدشوتوجهبایدمحلانتخابدروگرفتهصورتشهرازخارجدرشهريمعابرسطحازشدهآوري

نشدپويجهتمحلیهمچنین.نگـرددشـهريبینوشهريمعابرواردیخوبرفذوبازناشیآب
.پذیردصورتآنهاازمجدداسـتفادهامکـانوشهرسطحازشدهآوريجمعهاي



پلوزیرگزر،معابرسطحدربرفشدنذوبازبعدآبگرفتگیرفعبرايالزمبینیپیش-1-15
.پذیردصورتشهريهاي

سـرویسجملـه؛از)خصوصیودولتی(شهردرعمومینقلیهوسایطسازيآماده-1-16
9وبرفبارشزماندرمناسبدهیسرویسجهت...وچرخزنجیروشکنیخالستیکفنـی،

وانیتاکسیرهايشرکتشهرهااکثردراینکهبهتوجهباهمچنینگرفتهصورتکوالك
زمانردشـرکتهاایـنمناسبهمکاريجهتلذاکنندمیفعالیتنیزخصوصیاتوبوسرانی

.پذیردصورتقبلازالزمریزيبرنامهوهماهنگیبرفبارش
ريپیـشگیوایمنـیمقرراترعایتدرخصوصایمنیخدماتونشانیآتشسازمان-1-17
...ونقلیـهوسایطباعابرینتصادفکربن،منواکسیدگازباخفگی:قبیلازحوادثیبروزاز

آتشمناسـبخـدماتارایـهجهتالزمهايبینیپیشهمچنیندادهانجامراالزماقدامات
.پذیردصورتبرفبارشزماندرایمنیخدماتونشانی



:گیردقرارمدنظرذیلمواردشهريسبزفضايازحفاظتدرخصوص-1-18
منحرفهايشاخهحذفوهرس-2-16-1شهرسطحدرختانازخطررفعوشناسایی-1-16-1
...وقیمنصبباپذیرآسیبهايدرختچهازحفاظت-1-16-3
شهريسبزفضايبه)...ونمک(یخزداموادورودعدمجهتالزمبینیپیش-1-16-4
بلنـدهايدرختوبرقهايسیممجاورتدرحادثهبروزاحتمالاینکهبهتوجهبا-1-16-5

.پذیردانجامبرقادارهباالزمهمکاريوهماهنگیخصوصدراینداردوجـود
شـهريپـسماندهايآوريجمعامکانیخبندانوبرفبارشزماندراینکهبهتوجهبا-1-17

تمشکالایـنرفـعجهـتلـذاگـرددمـیغیـرهوبهداشـتیمشکالتبروزموجببوده،دشوار
:گیردقرارمدنظرذیلموارد

هايیکالستوچرخزنجیر(پسماندآوريجمعآالتماشینکلیهسازيآمادهوبینیپیش-1-17-1
)...ویخشکن

شهريخدماتنیروهايکلیهبرايسرمافصلمناسبالبسهتامینوتهیه-1-17-2



وصخصدرایـنزمـستانیعملیـاتزمینهدرخاصقوانینودستورالعملتدوینبهنیازدرصورت-1-18
.پذیردصورتالزماقدام

مشکالتاصـالحوتوانمنـديسـنجشجهـتآمـادگیمانورهايانجامبرايالزمریزيبرنامه-1-19
.پذیردصورتموجود

ندارندرارسفادمهامکانبرفبارشبعلتکهافراديومسافرانبرايموقتاسکانمحلبینیپیش-1-20
.)احمرهاللومترقبهغیرسوانحوحوادثستادهماهنگیبا(
:پذیردصورتذیلبشرحهمکارومرتبطارگانهايسایربابخشیبینهايهماهنگی-1-21
ختیارادرجهـتارگانهـاسـایربـاهمـاهنگیشهرستان؛/استانغیرمترقبهسوانحوحوادثستاد-1-19-1

هايپیامواضطراريشـرایطاعـالمهمچنـینزمـستانیعملیـاتنیازموردتجهیزاتوامکاناتدادنقرار
.سیماوصداطریقازعمومی

جويهايپدیدهوبارشوضعیتآخریندرخصوصالزماطاعاتارسالهواشناسی؛اداره-1-19-2
عملیاتمرکـزيسـتادبـه...وآینـدهروزچندهواییوآبهايبینیپیش،)هواییوآبوضعیت(

زمستانی
دربموقعرحـضوشـهر،ترافیـککنتـرلجهتویژهاکیپهايبینیپیشرانندگی؛وراهنماییاداره-1-19-3

بهینهخدماتارایهجهتکاملآمادگیاحمر؛هاللواورژانس-4-19-1...وشهريدرونتصادفات
.هوابرودتوبرفبازشزماندرپزشکیفوریتهاي

عمومیهاياطالعیهوایمنیهايپیامارایهدرآمادگیجهتسیماوصدا-1-19-5



:  حین بارش برف-2

.ندشوفراخواندهخـودخـدمتمحـلبـهزمـستانیعملیـاتبرايشدهتعییننیروهايمقابلهبرنامهمطابق-2-1
.شونداعزامخودماموریتمحلشدهبینیپیشتجهیزاتوآالتماشین-2-2
.پذیردصورتشـدهبینیپیشامکاناتوتجهیزاتازاستفادهبامعابروراههابرفروبیویخزداییعملیات-2-3
.گردداقدامعملیـاتانجـامجهـتامکانـاتونیروحداکثرباعملیاتانجامدرباالعملسرعتضمن-2-4
.گرددمنتقلشدهبینیپیشهايمحلبهبالفاصلهشدهآوريجمعهايیخوبرف-2-5
بهربوطهماخبارارسالجهـتالزماقـدام)تـصویربرداريوفیلمبرداريگزارش،تهیه(اقداماتسازيمستندضمن-2-6

.پذیردصورتشهرداريعمومیروابطتوسطجمعیهايرسانه
.باشدمیالزامیزمستانیعملیاتکارکنانکلیهتوسطایمنیمقرراتکاملرعایت-2-7
شیبرمعابزمستانیعملیـاتمختلـفمراحـلدرموجودموانعومشکالترفعوگرفتهصورتاقداماتبررسی-2-8

...وپلهادار،



:  بعد از بارش برف-3
مـک،ن(عملیـاتدراسـتفادهموردموادباقیماندهوبرفازمعابرپاکسازيخصوصدر-3-1

.گردداقدام)...وشـن
...ومساجدمدارس،ها،بیمارستان:مانندتجمعیومهماماکنبهمنتهیمعابرپاکسازي-3-2
.گیردقراراولویتدر
.پذیردانجامدارندقراردوماولویتدرکه...وهاکوچهروها،پیادهپاکسازي-3-3
.شدهبینیپیشهايمحلبهمعابرسطحازشدهآوريجمعهايیخوبرفانتقال-3-4
پیادهرعابعبورهايپلترافیکی،عالئمشهري،هايالمانوتابلوهاخیابان،کنارجداول-3-5
.گرددتمیزوشستشو...و

قـتدبـابـرگ،وشـاخدربـرفانباشـتصـورتدرشهريسبزفضاهايودرختان-3-6
.گرددپاکسازيالزم



زمانهاساازیکهروظایفبهتوجهبابعدوحینقبل،مرحلهسهدرشدهذکراقدامات:2تبصره
ههمانگونـ.اسـتشـدهعنـوانشهردرزمستانیعملیاتانجامدرشهرداريتابعهواحدهايو

مییزندیگريارگانهايوهاسازمانشد،ذکرزمستانیعملیاتستادتشکیلقسمتدرکـه
خودسازمانیوظایفشرحبهتوجهباکهنمایندهمکاريشهرداريباعملیاتایـندرتوانند

ـهرشدرزمـستانیعملیاتاجرايدرشهرداريباهمکاريدرخصوصرااقـداماتیبایـستمی
شرحبایستمیلذا.شداشارهآنبهخالصهبطوردستورالعملایـندرکـهدهنـدانجـام

سـتادطریـقاز)بعدوحینقبل،(مرحلهسههردرهمکارسازمانهايازیکهروظایف
.گردداضافهشهردرزمستانیعملیـاتسـتاداقـداماتبرنامـهبـهودریافـت







فصل دوم 

اقدامات الزم در عملیات زمستانی
در شهر 



مقدمه
توجه منظور از عملیات زمستانی در شهر به مجموعه اي از عملیات است که در طول زمستان، با

وع و شر. بـه شرایط اقلیمی و آب و هوایی و به دلیل برودت هوا و بارش برف انجام می شود
بـا سـه ماهه خاتمه فصل عملیات زمستانی متناسب با تقویم هر اقلیم بوده و لزومًا انطباق کامل

ارنـد و در در کشور ایران مناطق شمالی و غربی زمستانی طوالنی تر د. ندارد) زمستان(پایان سال 
.ی پیوندداغلب مناطق جنوبی پدیده هاي زمستانی که عملیات خاصی را اقتضاء کند به وقوع نم



: مراحل اجرایی در عملیات زمستانی:5ماده 

میااجرقابلزیربخشسهدرهواسرديوبارشمیزانبهتوجهبازمستاندرالزمعملیات
:باشد

معابروراههارویهزدگییخازپیشگیري-1
ومعابرراههارویهزدایییخ-2
برفروبی-3



ی مراحل فوق به دلیل ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قابـل تفکیـک نبـوده و بـه نـوع:1تبصره 
همچنین تصمیم گیري در مورد زمان شـروع عملیـات و شـیوه . داراي پیوستگی و تداخل هستند

وضعیت آب و هوا، دماي منطقه، دماي رویه راه، جهت و . اجـرا بـه عوامل متعددي بستگی دارد
سـرعت بـاد، پیش بینی آب و هوا در ساعات آتی، نوع و میزان ترافیـک شـهري، نـوع رویـه 

.معـابر و توپـوگرافی منطقه از جمله این عوامل می باشند



: پیشگیري از یخ زدگی رویه راهها و معابر-1
ایـنـاساس.اسـتآنوقوعازپیشگیريمعابروراههارویهزدگییخبامقابلهشیوهبهترین
رااراههـکهاستايفشردهبرفیایخوراهسطحبینپیوندبرقراريازجلوگیريروش

رنشانگموثرپارامترهايوجويخاصشرایطکههنگامیشیوهایندر.دادخواهـدپوشـش
نجمادادمايکاهشموجبکهشیمیاییموادازاستفادهبااستآیندهسـاعاتدرپدیـدهوقوع

.دآیمیعملبهجلوگیريراهرویهویخبینپیوندبرقراري15یـاوزدگـییـخازشـودمی
کمترینهمچنینونمودهایجادمسیردررانقلیهوسایلتـرددایمنـیسـطحباالترینروشاین

ازپسمعموالًزدگییخازپیشگیريعملیاتانجـام.دهدمیاختصاصخودبهراهزینه
.داشتخواهدراتاثیربیشترینبرفروبی



: مواد شیمیایی مورد استفاده-1-1
آناز)یخذوب(زدایییخوزدگـییخازپیشگیريجهتکهاستمواديازیکینمک1-1-1

تفادهاسقابلوبودنارزانبودن،دردسترس(طعـامنمـکمزایـاياز.نمـوداسـتفادهتوانمی
خصوصاً م(بودنخورندهبسیارنیزنمکاینمعایب.باشـدمـیمعمـولیآالتماشـینبابودن

تدرصورکهباشدمیمادهاینزیستیمحیطمشکالتودوامیکم)خودروهافلزيسطوح
ورفتهگدرنظرنیزمادهاینمخرباثراتکاهشجهتالزماقدامگـردد؛مـیپیـشنهاداسـتفاده
.گرددبرطرف

رایطشکـهاسـتزدایـییـخدراسـتفادهمـوردموادازدیگریکینیزکلسیمکلرید1-1-2
.داردراطعامنمکمشابه

ویـزیممن(قلیـاییفلـزات،)فرماتواستات(آلیهاينمکاستفادهموردمواددیگراز1-1-3
باشندمیـرگرانتطعـامنمکبهنسبتکهباشندمی)سبکالکلهاياوره،(عالیموادو،)کلسیم

متريکخورندگیومحیطـیزیـستاثـراتولـی)طعامنمکقیمتبرابر35تاموادبرخیدر(
.گیردمیقراراستفادهموردماکشوردرکمتراقتصاديواقلیمیشرایطبهتوجهباودارندرا



باتربسرويبربایستیاالمکانحتیاستفادهموردشیمیاییموادنگهداريمحل-2تبصره
آبنفـوذازـامالًککـهنحـويبهباشدپوشیدهسرفضايدروآسفالتییاوشدهتثبیتسـطوح

آلـودگیموجـبآبرفـتنهدربرعالوهمواد،شدنشستهوآبنفوذ.گرددجلـوگیري
وتاسیـساتدرخوردگیایجادباعثتواندمیجارياشباعمحلولوشـدهمحـیطشـدید

ذوب(یخزداییجهتتوانمیرامختلفیشیمیاییمواد.گرددمحیطـیزیـستهـايآلـودگی
میرااوتیمتفحلهايراهمنطقههرمتفاوتشرایطداشتتوجـهبایـدولـینمـوداسـتفاده)یخ

.طلبد



ا کلرید سدیم یا نمک طعام از دیرباز در بسیاري از کشوره :NaClکلرید سدیم -توضیح
نمک طعام به سه روش تولید می گردد؛. براي یخ زدایی استفاده می شود

استخراج سنک نمک از معادن نمک.1
.نمک استحصال شده از تبخیر آب شور دریا که معموالً با ناخالصی همراه است.2
نمک استحصال شده از تبخیر آب تزریق شده به معادن تحت االرضی.3



: مرطوب نمودن مواد-1-2
الزمـهیهاولرطوبتمواداینکهافتدمیاتفاقهنگامیعملیاتدراستفادهموردموادشدنفعال

بدونوکخششدهپاشیدهموادباشدکافیرطوبتفاقدراهرویهچنانچه.نمایدجذببتوانندرا
.داشتنخواهدحاصلیوشدهپراکندهراهسطحازهواجریانباانتظارمورداثرگذاشتنبجـاي

محیطزاکافیرطوبتجذبامکانکهشرایطیدرعملیاتنتیجهبهحصولدرتسریعبراي
اندیشیدهزیرشرحبهتمهیداتیباشد،همراهزیادتاخیربااتفاقاینیاوباشـدنداشتهوجود
:شود



ـابپاشنمکجدیدهايماشیندرشیوهاینمواد،پاشیدنقبلرویهنمودنمرطوب-1-2-1
.استشدهبینیپیشآبمخازنتعبیه

افـشانآبمـوادپاشـشجریاندرروشایندرپاشش،حیندرموادنمودنمرطوب-1-2-2
انجامبرايپاشنمکماشینبهخاصیهايمکانیزم.افزایندمیموادبهراالزمهرطوبتهایی
.شودمیاضافهامراین
روشـنایبـارگیري،ازقبلیاوپاشنمکماشینسیلويدرموادبهرطوبتافزودن-1-2-3

.داردبیشتريدقتبهنیازنمکپاششزماندرکار
وبمرطـراذراتتمـامیکـهاستحديدرتئوريبهبناموادبهدهیرطوبتمیزان-1-2-4

.داردمختلفهايبنديدانهوموادنوعبهبستگیمیزاناین.نماید



:  تجهیزات مورد نیاز-1-3
درلیوباشدمینمکپاششآالتماشینوتجهیزاتازاستفادهنمکپاششروشبهترین
رانمکپاششتوانمینیزدستیبصورتتجهیزاتوامکاناتکمبوددلیلبهمواقعبرخـی

جهیـزاتتکلـیبطورداردآالتماشینوتجهیزاتبهنسبتتريپایینراندمانکـهدادانجام
وادمپاششهايماشینشامل؛خیابانرویهزدگییخبامقابلهعملیاتدراسـتفادهمـورد

وتهیهتجهیزاتوجامدموادنگهداريانبارهايهمچنینومحلـولوجامـدبـصورت
هرازمختصريشرحادامهدراستفادهموردتجهیزاتبـاآشناییبراي.هاستمحلولنگهداري

.گرددمیارایهکدام



: ماشین هاي نمک پاش-1-3-1
ـربواستپاششسیستمبهمجهزکهموادسیلويیکازعموماً نمکپاششهايماشین

نمکنمودنمرطوبامکانجدیدهايماشیندر.استشدهتشکیلشده،نصبکامیونشاسـی
نمکدراستفادهموردماشین.استآمدهفراهمنیزخشکهايرویهبرايآبازاسـتفادهو

ازوشپاشدیسکبهسـیلوازموادانتقالبراينواریاوحلزونییکازحاضرحالدرپاشی
پاششزانمینقالهنواریاوحلزونیدورانسرعت.استشدهاستفادهپاششبرايگرداندیسک

.کندمیتعینراپاششعرضدیسکسرعتو



: ماشین هاي پاشش مایع-1-3-2
انددهشتشکیلپاششسیستمیکونمکمحلولحملبرايمخزنیکازنیزهاماشیناین
مختلفوهگردومکانیزمنظرازپاششهايسیستم.گرددمینصبکامیونشاسیرويبرکـه

توزیعلولهمکانیزمرادومگروهوگردانهايدیسکیادیسکمکانیزمرانخستگروه.هستند
.انددادهتشکیلهـانـازلو



: تجهیزات نگهداري نمک ها-1-3-3
.ـوندشنگهـداريمناسبیفضايدربایستیزمستانیعملیاتدراستفادهموردهاينمک

.نماینـدگیريجلـوزیـادرطوبتوآبنفوذازبتواندتابودهسرپوشیدهبایستینمکانبارهـاي
سادهمسقفانباریکازمنطقه،اقلیمیشرایطبهتوجهباتوانمندمیسرپوشیدهانبارهـايایـن

گهـدارين.شودشاملراتخلیهوبارگیريهايسیستمبهمجهزپوشیدهکـامالًانبـاریکتا
وجبمبرفوبارانبارشاثربرآنهاازبخشیرفتنهدربرعالوهبـازفـضايدرهـانمـک
یمایجاداختاللپاشنمکماشینعملکرددروشدهبنديدانـهخـوردنبهموشدنکلوخه

.کند



: یخزدایی سطح راه-2
وهـواییوآبخـاصشـرایطدالیلبهراهسطحیخزداییازپیشگیريعملیاتکهصورتیدر
اياجـروشویممیمواجهراهرویهزدگییخپدیدهبانباشدموفقکامالًاجرادرتاخیریـا

تتصادفابروزموجبهاراهسطحدریخوجود.کندمیپیداضرورتزدایییـخعملیـات
هبفورينتایجکههاییروشاتخاذوزدایییخعملیاتدرسرعتلـذاشـدخواهـدزیادي
.استاهمیـتحـائزباشدداشتهدنبال



: مواد مورد استفاده
اده در عملیات یخزدایی نیز از مواد شیمیایی عمدتاً نمک ها جهت کاهش دمـاي انجمـاد اسـتف

ن دانه با این تفاوت که دانه بندي مورد استفاده در یخ زدایی از محدوده درشت تری. مـی شود
رسـیدن بندي هـاي استاندارد انتخاب می شود و دلیل این امر نیاز به نفوذ ذرات در الیـه یـخ و

و ماسه به از روشهاي دیگر استفاده از شن. بـه رویـه راه و شکستن پیوند بین رویه و یخ است
این مـواد عـالوه بـر افـزایش ضـریب . عنوان مـواد سـاینده در عملیات یخ زدایی است

یخ و رویه را اصـطکاك رویـه و جلـوگیري از لغزندگی، با نفوذ به الیه یخ امکان گسست پیوند
لیل پی با این حال شـنریزي به موارد بحرانی محدود بوده و استفاده از آن به د. میسر می نماید

در عملیات. آمدهاي نامطلوب در رویه راههـا و ایمنـی ترافیک شهري کمتر توصیه می شود
ـسات جانبی یخزدایی با توجه به مواد استفاده شده کـه باعـث ایجـاد خـوردگی در ابنیـه و تاسی

.  شهري می شود، در پایان عملیات زمستانی نیاز به عملیات مرمت می باشد



2-1-تجهیزات
اسـتفاده ماشین آالت و ابزار مورد استفاده در عملیات یـخ زدایـی عینـاً مـشابه تجهیـزات مـورد

.در پیشگیري از یخ زدگی است

:  برفروبی-3
ابـلقحـدوديتـاواجراءزمانسختشرایطدلیلبهکهباشدمیزمستانیعملیاتدشوارتریناز

نشست.دارداسرمفصلطولتمامدرقبلیآمادگیبهنیازبارش،دقیقمیزانوزماننبودنبینیپیش
ورتصدرمـروروعبـورازناشـیشـدنمتـراکمبـاوشدهترافیککنديموجبراهرويبربرف
معابردربـرفحجـمافـزایشباهمچنین.شودراههارویهزدگییخموجبتواندمیبارشادامه

چنینبروزازجلوگیريبراي.داشتخواهدپیدرراخودروهامروروعبورکاملتوقفشهري
.شودمیذکرنوشتارادامهدرآنکلیشرایطکهداریمبرفروبیعملیاتبهنیازشرایطی



:  مالحظات فنی-3-1
حائزشرایطـابمتناسـبابـزاروشـیوهآنگـاهوعملیـاتشروعزمانمورددرگیريتصمیمرویهبرفروبیبراي

لیاتعمدر.شدخواهدهـاهزینهرفتنباالوترددمشکالتبروزموجبعملیاتشروعدرتاخیر.استاهمیت
برايیاییشیمموادازاستفادهبـهنیـازخاصـیشـرایطدرفقـطشـودنمیاستفادهخاصیموادازبرفروبی
.شودمیاستفادهانجماددمايکاهش

:  تجهیزات مورد استفاده-3-2
شاملهگـرودوهـر.کردتقسیمبزرگگروهدوبهتوانمیرابرفروبیعملیاتدراستفادهموردتجهیزات
وطراحیکارگستردگیواقلیمخاصشرایطبهتوجهبامختلفکشورهايدرکههستندمتنوعیتجهیزات

میفادهاستنیزبولدزروگریـدرنظیرعمرانیعمومیآالتماشینازخاصتجهیزاتبرعالوه.اندشدهساخته
.شود



برف روبی با تیغه هاي برفروب-3-2-1
ازمـوالًمع.شـودمیانتخابماشینقدرتوخیابانعرضبهتوجهبابرفروبهايتیغهطول
وحرکـتتوانهیدرولیکسیستمباهاتیغه.استمتفاوتمتر10/5بربالغتامتر4/1

نسجازبدنه.باشدتواندمیمختلفهايجنسازتیغهلبهوبدنهجنس.دارنـدجابجـایی
ضددارکربنفوالدهايازهمهاتیغهلبه.شودمیساختهپلیمرانـوعتامختلففوالدهاي

.باشدتواندمیالستیکوپلیمرهـاانـواعهمچنـینسایش



-3تبصره 
مختلفروببـرفهـايتیغـهازکـاربرينـوعبـهتوجهباماشینرويبرهاتیغهنصبمحل

میـستهبحامـلماشـینجلوبهآنهاغالب.استمتغیرنیزهاتیغهنصبمحلونمودهاستفاده
ازغالبـاًنیزحاملماشین.گیردمیقرارحاملماشینپشتیاوزیربغل،دردیگريانواع.شوند
حاملیونکامعریضهايخیابانبراي.باشدمیتیغهابعادبامتناسبهاکامیونمختلفانواع
ـمهپاشیشنوپاشینمککهشرایطیدر.گرددمیمجهزبغلوجلوتیغهدوبهزمانهـم

مینیزاشپنمکسیستمحاملجلو،تیغهبهمجهزکامیونباشدنیازموردبرفروبیبـازمـان
.باشدتواند



برفروبی با برف خورها-3-2-2
ازگاهآنوکشیدهماشیندرونبهراراهسطحبرفهاییگردونهوسیلهبهقادرندخورهابرف

يبسیارتنوعدارايخورهابرف.نمایندپرتابراهمحدودهازخارجبهخروجیشوتطریـق
قدرتباوساعتدرتن10000بربالغروبیبرفظرفیتتاکوچکهايمدلدر.باشـندمـی

رفبوماشـینرويبـرنـصبقابـلخورهايبرف".یافتتوانمیمتر60ازبـیشپرتـاب
دارايتواندمیدومنوع.باشندمیموجود"حامل"خوربرفخودرو"صورتدوبهخورها
مینیزارکمکانیزمنظراز.نمایداستفادهحاملماشـینمحرکـهقوايازیاوبودهمستقلموتور
رتابپومکشسیستمکهايمرحلهیک.نمـودبنـديتقسیمگروهدودرراخورهابرفتوان

ورطبهکدامهروبودهمتفاوتپرتابومکـشدورکـهايمرحلـهدوواسـتمرحلـهیکدر
.گیردمیصورتايجداگانهمراحلطیومستقل



اجراي برف روبی-4تبصره 
سانتیمتر3الی2حداقلنشـستازعواملسایرگرفتننظردرباروبیبرفعملیاتمعموالً•

رفروببهايتیغهازبـرفکـمارتفـاعدرمعمـوالً .شودشروعتواندمیهاخیابانرويبرف
اکثردر.شـودمیاستفادهخورهابرفازبرفمیزانافزایشبا.شودمیاستفادهگریدرو

.باشدمیضروريیخزداییبهنیازخوربرفازاستفادهازبعدمواقع



پایان
با تشکر از حضور گرم شما
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