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 ؛ن(ياول دفتر )سخن نخست
 
 ا  ريکند و اخيدارد که تصور عموم مردم را به خود جلب م يميه بر مفاهيتک يهر عصر»

 (1998،وهال و تار« ) م در عصر ما ظهور نموده استين مفاهياز ا يکيعنوان هشدن ب يجهان
 

. ندثرؤم يالمللنيب و ياست در سطوح مليک بر اقتصاد و سيو مراكز استراتژ يتيجمع يهاكانون
يستم شكل در اواخر قرن ب نظام جهاني با تجديد نظر در ساختار خود يک نقطه عطف تاريخي را

اي طق فضشبكه و با مندرون  بار ديگر سرمايه، قدرت از دست رفته خود را ،عبارتيداد. به
شوند كه ها و نقاطي كشيده ميمكان ها بيشتر به سويدست آورد. در واقع شركتها بهجريان

ها با توجه به مفهوم و ماهيت سرزميني شرايطي كه دولت در. تري با سرمايه دارندبرخورد صميمانه
مند ت بهرهمل از اين قدرتواند به نحو كااند، سرمايه ميهاي سنتيمكان خود، پايبند همان فضاي

هاي توسعه ز فرصتشهري را اجاري شده و كالنهاي جديدي راحتي به فضاي جريانشود كه به
  برخوردار سازد. در جهان

، ييمعاصر محصول همگرا يجامعه جهان هاي نوظهور قدرت تجليعنوان كانونجهان شهرها به
 است كه سبب يو اجتماع يشهر يزندگ يهادر تمام جنبه يجهان -يتعامل و نفوذ متقابل محل

  . با جهان شده است يايجغراف يمختلف در شهرها و نواح يجاد چشم اندازهايو ا ينابرابر
و  يردمم يهمچون نهادها يالمللنيو ب يد مليگران جديمدرن و ظهور باز يهادولت يريگشكل

رده و ت گستراييو تغ ي، دگرگونيگران رسميدر كنار باز يدولتريغ يالمللنيب يهاسازمان
ت راييغتن يوجود آمده كه همسو شدن با ابه يو جهان ي، اقتصاد مليت شهريريدر مد يريچشمگ

و  گذارريثد تأيگران جديند و بازين فرآياز ا يازمند آگاهي، نيند جهانين فرآيو حضور فعال در ا
 است. يتيريمد يهان مهارتيهمچن

و  يلماره عق و اديازمند تحقيخ تمدن، نيز تارا ياش از هر دورهيها بشدن، شهر يدر عصر جهان
ن و يترشرويپ از يكيهمواره  يدر حوزه مسائل شهر يقاتيان، مراكز تحقين مياند. در اخردمندانه

 يعسه پژوهش ب يدهاند كه با شكلن نوع شهرها كسب كردهيها را در اداره اگاهين جايترياديبن
 ياستردهگ يهارا مرتفع سازند و فرصت يران شهريمد يرو شيپ يهاكنند هر چه بهتر چالشيم

ود به ور ياهنهي، زميو علم يعمل يند و با فراهم نمودن راهبردهايب شهروندان خود نمايرا نص
ان شهر تهر يزيرامهند. مركز مطالعات و برنيرا فراهم نما يعنوان شهر جهانهب يالمللنيب يهاعرصه

 يتيريمد و يراهبرد يهاگانه گزارشده يپژوهش يهاالب گروهدارد در ق يان سعين ميز در اين
 د. يد نمايتول

 يتالش ارزشمند« شهرهابحران سفيد )برف( و مديريت آن در كالن»رو با عنوان شيگزارش پ
آغاز نموده است كه در « (HSE)مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست » ياست كه گروه پژوهش

كه تمام تالش و اراده نيد ايم. به امين گروه اعالم نمايرا از زحمات ار خود ينجا جا دارد تقديا
رد كه يقرار گ يريدر مس 1404اساس سند طرح جامع و تهران بر يران محترم حوزه شهريمد
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 يكيران در مقام يابد و ايارتقاء  ياگر عمده منطقهيک بازيبه  يعنوان شهر جهانشهر تهران بهكالن
 رد. يقرار گ يذار در اقتصاد جهانگريثگران تأياز باز

 
 فرهاد دژپسند

 شهر تهران يزيرو برنامهسرپرست مرکز مطالعات 
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 مقدمه -1
ياز كنترل برف و يخ در فضاي شهري نوعي وضعيت بحراني تلقي شده كه نمديريت و 

كه  است ترين اقدامات آنهاي مديريت بحران ويژه خود را دارد. در اين راستا يكي از مهمبه برنامه
ها و يابانها و معابر شهري در شب و يا روز از برف و يخ پاك شوند. از آنجا كه مديريت خخيابان

-ا بهيت تالش خود رها نهاهمين دليل آنباشد بهف و اختيارات شهرداري ميمعابر شهر از وظاي

هاي برف و بحران ر هنگام وقوعدها هاي قبلي و اجراي دقيق آنريزيآورند تا با برنامهعمل مي
ري هاي شهعاليتطوفان بتوانند شرايط مناسبي براي ادامه كار و فعاليت ايجاد نموده و از توقف ف

 تا حد مقدور جلوگيري نمايند.
باشد و وان ميكه اين كار بسيار پيچيده و همراه با مسايل و مشكالت فرااين با توجه به

هاي قبلي از ريزيشوند برنامهكار گرفته ميهتاهي بنيروها و تجهيزات زيادي در آن براي مدت كو
هاي انبراي مديريت بحر ي بزرگ جهاناهميت بسيار زيادي برخوردار است. بسياري از شهرها

نمايند. جرا ميهاي ويژه شرايط زمستاني تهيه و ابرف و شرايط خاص آب و هوايي زمستان برنامه
هاي برف نگام بحرانهها بهيي آنكارآ درگير و افزايش منظور هماهنگي نهادهايها بهاين برنامه

و  هاهاي مختلف شهرداريت و سازمانها نحوه تقسيم كار بين اداراشوند. در اين برنامهتهيه مي
جود اعم گردند. همچنين منابع و امكانات موها و معابر مشخص ميبندي پاكسازي خياباناولويت

تنظيم  تهيه وا هاستفاده از آن دستورالعملمورد نياز شناسايي و آالت از نيروي انساني و ماشين
مچنين هگيري نيروهاي انساني خارج از اوقات اداري و كارهريزي الزم براي بگردند. برنامهمي

يت هاي بسيار زيادي در امر مديركه سازمانگيرد. از آنجاات قانوني صورت ميبيشتر از ساع
دهد كه نقش و وظايف هر كدام از اين نهادها ريزي امكان ميبرنامه هاي برف دخالت دارندبحران

 د.رش يابها تقويت و گستبه خوبي شناسايي و تعريف شده و امكان ارتباط و هماهنگي بين آن
ه هاي مديريت و نحوهدف اصلي اين مقاله تشريح بسيار ساده و كاربردي محتواي برنامه

يم شده هاي مختلف تهيه و تنظبا استفاده از تجربيات شهري ها در مناطق شهري است كهاجراي آن
 است.

 
 طوفان برف و ضرورت مديريت آن -2

داراي  هاگيري طوفان برف وجود دارد كه همه آنهاي زيادي براي شكلدر طبيعت راه
 باشند:سه وجه مشترك مي

در محل تر از صفر گيري برف و يخ درجه حرارت بايد پايينبراي شكل هواي سرد:
 انباشت ابرها و نزديک زمين باشد.

 باشند.ها منبع مناسبي براي رطوبت ميآب تبخير شده از درياها و درياچه رطوبت:
ل شود كه رطوبت به باال رفته و ابرها تشكيحركت به باال باعث مي حرکت به باال:

ه باال كت هواي گرم بكنند باعث حركه هواي گرم و هواي سرد با يكديگر برخورد ميشوند. زماني
يط باعث رود. مساعد بودن اين شراها باال ميكوه ديگر زماني است كه هوا از دامنه شود. مثالمي

 .(Krichner, 2007) شوندبارش برف مي
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 شود:بندي مين برف بارش برف به صورت زير طبقهاز نظر مديريت بحرا
 برف سبک و كم 

 برف ماليم 

 برف سنگين 

 طوفان برف 

 کشديد برف طوفان 

ساله تعداد قابل همراه دارند. هرود بههاي برف اثرات متعددي با خبارش برف و طوفان
ند. در اين ميان گيرهاي برف قرار مياز مردم در كشورهاي مختلف تحت تأثير طوفان توجهي

دند و گرطور مستقيم و يا غيرمستقيم جان خود را از دست داده و يا مجروح ميهتعدادي از افراد ب
سوزي، آيد. تصادفات وسايل نقليه، آتشها وارد ميهاي آنخسارات زيادي به اموال و دارايي

هاي برف در باشند. طوفانهايي از اين پيامدها ميگازگرفتگي و سرمازدگي فقط معدود نمونه
سيار با باد شديد و بارش برف و درجه حرارت ب انجامند و غالباًوزها به طول ميبرخي موارد ر

تواند براي بسياري از افراد مشكالت شوند. دراين شرايط در هواي باز ماندن ميپايين همراه مي
-ها و يا وسايل نقليه خود در حاليسالمتي ايجاد نمايد. در برخي موارد ممكن است مردم در خانه

ها و گاه ماهها كه بدون آب و برق و گاز و تلفن هستند حبس شوند. اثرات طوفان برف براي هفته
م با باد شديد شرايط بارش برف سنگين توأماند. درجه حرارت پايين و در جامعه باقي مي

بار آورند. بارش برف هتوانند مشكالت جدي بآورند كه به نوبه خود ميوجود ميهاي را بپرمخاطره
دان كرده، تواند شهرها و مناطق يک كشور را از تحرك انداخته، مسافران را سرگرسنگين مي

و ايمني را با  يها را بسته و جريان عرضه كاالها را كند نموده و ارايه خدمات اورژانسفرودگاه
تواند باعث ريزش ها ميموانع جدي مواجه نمايد. انباشت بيش از حد برف بر روي ساختمان

الت ها شده و خطوط انتقال برق و تلفن را منهدم نمايد. در مناطق كشاورزي محصوسقف آن
ها ممكن است در معرض تهديد جدي قرار گيرند. در مناطق خصوص دامهكشاورزي و ب

شود. ميگيري و سقوط بهمن و ايجاد ويراني و تلفات به شكلنجركوهستاني برف سنگين م
هاي تجاري و توليدي ها و اثرات وارده بر سيستمها و جبران خسارتآوري برفهاي جمعهزينه

 ,snow and ice removal) بار آورندهاقتصادي قابل توجهي براي شهرها و مناطق بتوانند اثرات مي

2007). 
ي انسانتلفات درصد 70هاي برف بيش از ي اثرات طوفاناساس مطالعات انجام شده بر روبر

فتادن افراد ادرصد ناشي از گير 25ات وسايل نقليه است. نزديک به در اين شرايط ناشي از تصادف
به ركه منج وفان برفهند. بنابراين طدها را مردان تشكيل ميباشد كه غالباً قربانيان آندر برف مي

 . (Highway deicing, 2008) اردددنبال شود اثرات متعددي با خود بهي ميوضعيت بحران
  :از جمله اين اثرات عبارتند از

  تلفنخطوط قطع 

 هاها و خيابانراهها، بزرگبسته شدن راه 

  يو مراكز آموزش مدارستعطيلي 
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 هاي توليدي و تجاريتعطيلي بنگاه 

 هاي دولتيتعطيلي فعاليت 
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ي ايام ور پياپي بوده و شهرها و روستاها را براطههاي برف در زمستان گاهي ممكن است بطوفان

نشاني و هاي آتشاي امدادگر مانند سازمانكه نيروهالني دچار مشكل بنمايد. درصورتيطو
اي جاني تهديدهتواند درستي انجام دهند اين پديده ميهاي خود را بهرساني نتوانند فعاليتمدادا

ز ناشي ا شكالتمبر داشته باشد. در شرايطي كه شهرها نتوانند به تنهايي از عهده مسايل و نيز در
و ريزي كه با برنامههاي ملي درصورتيمجوار و سازمانبحران برف برآيند كمک شهرهاي ه

 ثر باشد.تواند بسيار مؤهنگي قبلي باشد ميهما
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 هاي برف در مناطق شهرياجزاي برنامه مديريت طوفان -3
هاي موردي مديريت بحران در عنوان يكي از برنامههاي برف بههاي مديريت بحرانامهبرن

جزاي اين ترين اشوند. مهمشهرهايي كه در مناطق سرد هستند تهيه و در شرايط مربوطه اجرا مي
 :(www.fema.gov) برنامه عبارتند از

 اهداف برنامه -1
 برنامه كلي -2

 ند.ها و مسيرهايي كه در معرض باد قرار دارجلوگيري از ورود برف به خيابان 

 سازي وسايل و تجهيزات قبل از فصل زمستانآماده 

 اند.تعيين شده عنوان مسيرهاي برفيهايي كه بهزرسي مسيرها و خيابانبا 

 نيروي انساني آموزش 

 هاهاي الزم براي تقويت آنريزينامهبيني هوا و برپيش 

 يخبرنامه استفاده از ضد 

 هاي بحران برفبرنامه تعيين و اعالم وضعيت 

 ها از معابرفهاي پارو كردن و كنار زدن بربرنامه 

 تعيين مقررات خياباني ويژه بحران برف 

 آالتبرنامه تجهيزات و ماشين -3
 انسانيبرنامه نيروي  -4

 برنامه تخليه برف از مركز شهر -5

 هاي آموزش مردميبرنامه -6

 ضمايم -7

 قوانين و مقررات مربوط به مديريت برف شهر -1

 هابندي آنروبي و اولويتمسيرهاي برف -2

 باشالعيه اعالم وضعيت هشدار و آمادهاط -3

 اطالعيه اعالم وضعيت بحراني -4

 روبيآالت برفو مشخصات وسايل و ماشينفهرست كامل  -5

 كنندگان مواد و تجهيزات مورد نيازدرس و شماره تلفن عرضهآ -6

 روبهاي خصوصي برفآدرس و تلفن شركت -7

 
 اهداف -4

ات و ها و جزييات عمليمعموالً اسنادي هستند كه استراتژي هاي مديريت بحران برفبرنامه
شوند ي ترتيب داده مياگونهها بهنمايند. اهداف برنامهن ميهاي برف را تبييارايه خدمات در بحران

ان كنندگ هاي تجاري و توليدي و ساير استفادهكه به ارايه دهندگان خدمات بحراني و بنگاه
 :ند ازها عبارتترين اين برنامهمبيشترين كمک را بنمايند. برخي از مه
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 هري به ها و معابر شراهگايجاد شرايط مناسب براي انجام عمليات زمستاني مربوط به بزر
 ي مؤثر و كارآصورت

 هاها و خيابانمن استفاده از راهيايجاد شرايط مناسب و ا 

 خف و يخيرات، تصادفات و خسارات و تلفات احتمالي ناشي از بربه حداقل رساندن تأ 

 زدگيهاي كاهش مقابله با برف و يخبه حداقل رساندن اثرات زيست محيطي روش 

 وجاد شرايط رفت و آمد ايمن مناطق شهري اي هاي مديريت بحران درترين اهداف برنامهاصلي
ها و امهين برناهاي آموزشي و اقتصادي در شرايط نامطلوب جوي است. با اجراي پشتيباني از فعاليت

و منابع  يي نيروهاي انساني و تجهيزاتتوانند كارآهاي مختلف شهرها مينبا همكاري مردم و سازما
به  كثر خدماتها ارايه حداتر اين برنامهصورت جزييايش دهند. بهها افزخود را براي مقابله با بحران
ن همچني وبندان با مالحظه مديريت درست منابع و امكانات شهرداري مردم در شرايط برف و يخ

هاي فهد والًمباشد. معها ميحفاظت از محيط زيست در برابر استفاده از مواد ضديخ و مانند آن
 شوندها تهيه و تنظيم و دنبال ميبنديف متناسب با اولويتبرنامه مديريت بحران بر

(www.fema.gov). 
 :براي تحقق اين اهداف عبارتند از سيسات و امكانات مورد نيازترين تأمهم

 هاي انه سازمبها و معابر در شرايط زمستاني و ارايه اطالعات مربوطه پيمايش دائمي راه
 درگير در مديريت بحران.

 يريت اجراي عمليات مد ني ماهر و آموزش ديده در زمينه نحوه واكنش ونيروي انسا
 بحران برف.

 يخذخيره كافي نمک و مواد ضد 

 سيسات مخصوص و قابل اطمينان تهيه و توليد نمک و مواد ضديختأ 

 ها به بينيها تا به كمک پيشگيري حجم برف و يخ خيابانهاي مخصوص اندازهسنجيده
 خ كمک نمايد.برآورد ميزان برف و ي

 ريان ا در جرطور منظم و الكترونيک مسئولين شهر هسيستم يكپارچه كنترل آب و هوا تا ب
 .(www.fema.gov) تحوالت آب و هوا قرار دهد

 

 برنامه کلي  -5
له و برگيرنده اقدامات پيشگيري، آمادگي، مقاببرنامه كلي مديريت بحران برف در

 باشد. بازگشت به حالت عادي مي
 گيري پيش -5-1

هاي خاصي توان با اعمال روشوان از وقوع برف جلوگيري نمود ميتكه نميحاليدر
هاي برف جاكه هنگام طوفانعنوان مثال از آني كاهش داد. بهرا تا حدود زياد بحران سفيداثرات 

-وشانده ميشوند پهمراه باد آورده ميها بههايي كه از فضاي جانبي خيابانبرخي از معابر از برف

ر ها و اتخاذ تدابيشود تا با شناسايي آن تالش ميهاي مقابله با بحران برف معموالًشود در برنامه
ها اي و يا پوشش گياهي از ورود برف به درون خيابانهاي نردهمناسب مانند استفاده از ديواره
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ت الزم براي كنترل برف جلوگيري نمود و در اين قسمت از برنامه ضمن شناسايي اين معابر اقداما
شود اين نوع اقدامات كه مالحظه مي همچنان .پذيردمي تصورها ها با استفاده از اين روشدر آن

هاي شهري بايد مورد توجه قرار از نوع بلند مدت بوده و از همان ابتداي طراحي خيابان معموالً
هاي اقدام به نصب نرده شروع فصل برف ها باشهرداري ،باشد. در برخي از شهرها داشته

 كنندآوري ميها را جمعنمايند و با پايان فصل برف آنها ميمخصوصي در اطراف اين جاده
(snow and ice removal, 2007). 

 
 سازي وسايل و تجهيزات قبل از فصل زمستان آماده -5-2

ها مادگيآباشد. از جمله اين پذير ميامكان (برفسفيد)هاي آمادگي در برابر بحران
له جدي ها در زمستان مسأشهرهايي كه برف براي آن .آالت استماشينمربوط به تجهيزات و 

ا رها نآساله قبل از شروع فصل زمستان يزات مورد نياز خود را تهيه و هرسايل و تجهاست و
در  .شدباود ميخبندي مخصوص برنامه زمان ايرا دكار معموالًنمايند. اينسازي ميتجهيز و آماده

 ،صورت نياز به تعميراتجهيزات مخصوص زمستان بازرسي و دراين قسمت كليه وسايل و ت
 گيرد.ها انجام ميامات الزم در مورد آناقد

 اي برفيعنوان مسيرههايي كه بهچنين الزم است مسيرها و خياباندر همين رابطه هم
ت و اي اسهق و پيچيدها كار بسيار دقييابانروبي خنيز مورد بازرسي قرار گيرند. برفاند عيين شدهت

ه كعابري خصوص مهو بارش برف كليه معابر ب نهمين دليل الزم است قبل ازشروع فصل زمستابه
ها نآمسايل  وموانع  اند مورد بازرسي قرار گرفته تاعنوان معابر مسير برفي تعيين شدهدر برنامه به

واند تكي ميها وجود موانع فيزيكانيزه برف از خيابانآوري مشناسايي و رفع شوند. براي جمع
ايد براين گونه برآمدگي و فرورفتگي ممكن است مشكل آفرين باشد. بناب. هرمشكل آفرين باشند

 دها اقدامات الزم صورت پذيردر اين بازرسي اين موارد شناسايي و نسبت به رفع آن
(www.fema.gov). 

 
 آموزش نيروي انساني -5-3

رف بحران له قبل از شروع فصل زمستان الزم است نيروي انساني كه در امر مديريت بساهر
ز اا هاليتنجام فعهاي مديريت بحران و نحوه اها و برنامهدخالت دارند آموزش الزم را ديده و سياست

رار ن قرد تمريلزوم موها تشريح شده و در صورت آالت و مواد براي آنجمله نحوه استفاده از ماشين
 .(www.fema.gov) شودساله تهيه و اجرا ميبندي شده هرهاي زمانكار نيز بر اساس برنامهگيرند. اين

 
 ها هاي الزم براي تقويت آنريزيبيني هوا و برنامهپيش -5-4

 .ها استي مديريت بحران برف توسط شهرداريبيني هوا از مهمترين ابزارهاپيش
 .نمايديص منابع و امكانات مورد نياز ميآب و هوا اقدام به تخص ها با داشتن اطالعاتشهرداري

شناسي و مطالعات كارشناسي در اين زمينه را داشته و ي از شهرها خود ادارات مخصوص هوابرخ
ميزان بيني دقيق پيش .نماينداي استفاده مياز ادارات هواشناسي محلي و منطقهشهرهاي كوچكتر 
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دقيق عالوه بر  هايبيني. پيشيدي در مديريت بحران برف استبرف و يخ يكي از عوامل كل
مواد  يگير در مديريت بحران از مصرف غيرضرورها و ادارات دريي سازمانافزايش ميزان كارآ

لودگي ها از آجويي در هزينهاي كاسته و ضمن صرفهميزان قابل مالحظهها بهيخ در خيابانضد
اي را در هاي قابل مالحظهگذاري. بسياري از شهرها سرمايهمايدنزيست محيطي نيز جلوگيري مي

ها را باال برده و عمليات خود را در بينيها بتوانند دقت پيشاند تا از طريق آنها كردهاين زمينه
 ,Clines) سيسات و تجهيزات مورد نياز در اين خصوص عبارتند ازها تنظيم نمايند. تأراستاي آن

2004): 
o هاندهزدگي مجهز به سنجبيني يخپيش هايايستگاه 
o ها گيري درجه حرارت سطح خياباناندازه 

o ها حرارت درون )عمق( خيابان و جاده گيرياندازه 

o  درجه حرارت هوا 

o  سرعت باد 

o  جهت باد 

o رطوبت نسبي 

o  ميزان بارندگي 

 ربوطهمباشند. ادارت در شهرهاي بزرگ بيشتر اين تأسيسات متعلق به خود شهرها مي
 اهبيني. پيشدها در مواقع بحراني تالش الزم را صورت دهنه آماده بودن سنجندهبايد نسبت ب

 باشند.منبع اصلي تعيين وضعيت بحران مي
 

 يخ برنامه استفاده از ضد -5-5
يخ براي جلوگيري از ده از ضدايكي از اقدامات اساسي آمادگي هنگام بارش برف استف

چنين يخ و همنامه شرايط و نحوه استفاده از ضدين قسمت از برها است. در ايخ زدن خيابان
استانداردهاي متفاوتي در اين خصوص  .گرددها مشخص ميبندي اجراي آنبرنامه زمان

 ,Viador)متناسب با شرايط آب و هوايي و زيست محيطي وجود دارند كه بايد رعايت شوند

-درصدي نمک و آب استفاده مي 23يب عنوان نمونه از ترك. در برخي از شهرها به(2005

زدگي هاي اصلي يخپاشيدن اين محلول بر روي خيابان .(Deicing Chemicals, 2002)شود
ها شده ها به سطح آسفالتچنين مانع از چسبندگي يخكار هم. اينرساندها را به حداقل ميآن

بته به دليل اثرات زيست . ال(Clines, 2003)نمايدروبي را بسيار تسهيل ميو عمليات برف
 از اين شيوه هاي كشاورزي نزديک هستند معموالًمحيطي اين اقدام شهرهايي كه به زمين

ل كامل انجام كار بايد نظارت و كنترحال اين. در هر(Johnson, 2004)نمايندكمتر استفاده مي
 يي الزم را داشته باشد.شود تا اثرات و كارآ
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 هاي بحران برف برنامه تعيين و اعالم وضعيت -5-6

ابسته ي وشناسهاي هوابيني هوا كه توسط سازمان برمبناي اطالعات پيشها غالباً شهرداري
-قدام ميابه اعالم وضعيت بحراني  نسبت ،پذيرندها صورت ميو يا خود شهردرايبه دولت 

-نجام مياصورت زير هاي برف را بهطوفانرساني مورد هاي هواشناسي اطالعكنند. سازمان

 دهند:
روندان در اين مرحله از شه روز آينده محتمل است. 5تا  2برف ظرف  انداز:وضعيت چشم

 ر داشتهنظينده مدآاخبار هوا را در روزهاي رود كه كه اين شرايط را دارند انتظار مياي منطقه
 يم نمايند.و تصميمات خود را متناسب با چنين احتماالتي تنظ
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فراد و ا ،دارد ساعت آينده وجود 48تا  36احتمال وقوع طوفات برف ظرف  وضعيت مراقبت:
 شوند.شويق به اعمال اقدامات آمادگي ميها تسازمان

د. شواهد ـاز خـساعت آينده آغ 24روع شده و يا ظرف ـديد شـطوفان برف ش وضعيت هشدار:
وان اين تمني ميبا رعايت احتياط و اصول اي. جاي گذاردهد اثرات شديدي از خود بتوانـوفان ميط

 .(www.fema.gov) ندحداقل رسا به اثرات را
 اعالم ت به اعالم و يا عدمده از اين اطالعات نسباصورت لزوم با استفها درشهرداري
عالم اكه وضعيت بحراني برف نمايند. زمانيگيري ميهاي مختلف بحراني تصميموضعيت

ه ر رسيدليه مقررات مربوط به آن وضعيت كه از قبل تهيه و به تصويب شوراي شهشود كمي
 مسيرهاي عنوانبه د اجازه رانندگي در معابري كهعنوان مثال افرا، بهشونداالجرا ميالزماست 

س از پداري راين در حقيقت از اختيارات شه .د داشتناند را نخواهبحران برف تعيين گرديده
 جهز بهمباشد. البته اين ممنوعيت ممكن است شامل وسايل نقليه حران مياعالم وضعيت ب

چنين هاي مخصوص رانندگي در زمستان و شرايط برفي باشند نشود و همزنجير و يا چرخ
ا از هيابانعمليات پاكسازي خ منظور تسهيلسايل نقليه در اين مسيرها نيز بهپارك كردن و

ا در هيابانخمنظور اطالع مردم كليه . بهراني ممنوع استبرف در طول ايام اعالم وضعيت بح
راني برف حكه مسيرهاي ويژه وضعيت بگذاري شده و مردم از اينتاين خصوص عالم

تر از اني كمها هستند اطالع كافي دارند. سرعت مجاز در اين معابر نيز در وضعيت بحركدام
 .(Pavements and Salt Management, 2003) مواقع عادي است
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 : تعيين وضعيت بحران برف براساس مقدار و نوع بارش و اقدامات 1جدول شماره 

 
 اقدامات نوع بارش  اندازه بارش 

 روبي سازي تجهيزات برفآماده - برف سبک اينچ و كمتر  3
 هازدن نمک پاش بار -

 ربطموران و كاركنان ذياطالع دادن به مأ -
 هاي فوق كار گرفتن توصيههب - ماليم برف اينچ 8تا  4

ريزي ساعات اضافه كار نيروهاي مورد نياز برنامه
 وضعيت بحران برف

اين نوع بارش برف بسيار جدي است و الزم است  - برف سنگين اينچ 16تا  8
 مورد توجه خاص قرار گيرد.

 ني بهرساهاي باال به عالوه اطالعكارگيري كليه توصيههب
و داوطلب براي كمک به نيروهاي نيروهاي كمكي 

 موجود
ن تواند همه چيز را مختل نمايد و بدوطوفان برف مي طوفان برف اينچ و بيشتر 17

 آمادگي كامل امكان مقابه با آن وجود ندارد.
اينج  24بارش بيش از 

 ساعت 24در ظرف 
بحران طوفان 

 برف
طور رسمي اعالم در اين حالت وضعيت بحراني به

 گردد.مي
 

 داز:ريزي و مديريت بحران عبارتنر برنامهظهاي طوفاني از نانواع وضعيت
 :1وضعيت شماره 

ر شرف برف د شود كه بحرانعالم ميها ادر اين مرحله از طوفان به كليه مردم و سازمان 
ز دگي آغاشود ممكن است هنوز بارنكه اين وضعيت اعالم ميوقوع و يا محتمل است. زماني

 باش است.اين در حقيقت همان وضعيت آماده .نشده باشد
 

 :2وضعيت شماره 
به  رف منجربشود كه بحران ها و ادارت دولتي اعالم ميدر اين مرحله به كليه سازمان 

شغول وطه مهاي مرببسته و تعطيل شدن ادارات دولتي شده و فقط نيروهاي امدادگر و سازمان
ه و عال شدفيات بحران بسته به شرايط ممكن است در اين مرحله مركز عمل .باشندفعاليت مي

موال ان و اكه طوفان شديد است ولي تهديدي جدي براي جيا نشده باشد در اين مرحله با آن
 شود.مردم تلقي نمي

 
 :3وضعيت شماره 
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و  هاشدت فعاليت عادي شهرداري و سازمانين مرحله وضعيتي است كه طوفان بها 
وده بز منزل ي كه بيرون اخصوص كسانهرا مختل كرده و جان افراد بها ادارت و ساير فعاليت

ته است ار گرفبنايي مانند برق و گاز و غيره در معرض تهديد قردليل قطع خدمات زيرو يا به
داد و هاي واكنش امدر اين وضعيت عمليات امداد و نجات تقسيم كار نيروها و سازمان

. اين گيرداصلي مركز عمليات بحران قرار مي د توجهبازگرداندن خدمات از كار افتاده مور
 .گيرد كه تهديد جدي متوجه جان و اموال مردم استمرحله فقط شرايط را دربر مي

 ل تأمينت كامعال قرار داشته و مسئوليف در اين مرحله مركز عمليات بحران در وضعيت كامالً
اي هروهگ و ت و تجهيزات و غيرهامكانا ،ينيروهاي انسان شرايط الزم از نظر مهيا ساختن

-ازمانس ،شانين شامل سازمان آتشگيرد. نيروهاي درگير عمدتاًواكنش به بحران را برعهده مي

 باشد.مي هالل احمر و غيره ،رساني، اطالعخدمات شهري ،هاي جستجو و نجات
 

 :4وضعيت شماره 
در  .وكش كرده است: در اين حالت تهديدهاي جاني و مالي فروضعيت خاتمه عمليات 

ق ت مطاب. اين عملياشودها از برف آغاز مياين مرحله است كه عمليات پاك كردن خيابان
 شود.ن منظور صورت گرفته است انجام ميهميهايي كه بهبندياولويت

الع هاي مناسب به اطمحض مشخص شدن بايد از طريق رسانهها بهكليه اين وضعيت
 مردم رسانده شوند. 
 اثرات بارش برف و چنين ممكن است با استفاده از ميزانهاي مختلف همتعيين وضعيت

 آن انجام گيرد:
-يبهاي شفقط خيابانو روبي نياز نيست بک: در اين سطح برفبارش برف س :1سطح 

-مي زداييخيزدايي، مايع يخ يحاو آالتزدگي با استفاده از ماشيندار جهت جلوگيري از يخ

كار وند. اينشزدايي ميپاشي و يخها نمکها و ساير خيابانورت نياز اين خيابانصشوند. در
ي يامدهاگيري از پمنظور جلوگيري از ايجاد وقفه در ارايه خدمات شهري و هم پيشهم به

در  .پذيرندها صورت ميهاي شهرداريقانوني اتفاقات ناخوشنايند در محوطه ساختمان
يا  ول اين عمليات در هر بخش از شهر واست كه چه كسي مسئ مشخص ها كامالًبرنامه

 هاي شهرداري است.ساختمان
 

اين نوع  . درپاشي مورد نياز استمکروبي و نبرف –متر سانتي5بارش بيش از  :2سطح 
تگي به سبپاشي کمروبي و نشيفت كاري براي نيروهاي برف 2زي ريهاي برف  برنامهطوفان

 بايد صورت پذيرد.طول مدت طوفان برف 
رت مربوطه اعالم به پيشنهاد اداحراني: در اين مرحله شهرداري بناوضعيت ب :3سطح  

صله از طريق روابط نمايد. اين تصميم و عواقب آن براي مردم بالفاوضعيت بحراني مي
 دليل اصلي معموالً .رسدهاي جمعي به اطالع عموم ميها و از طريق رسانهعمومي شهرداري

سازي معابر و استفاده از اختيارات الزم پاك ،براي اعالم وضعيت بحران برف هااريشهرد
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تا  شده وها خيابان در روزيشبانهصورت به يروباي اعمال مقررات ويژه شرايط برفيبر
-فعال مي تها در دو شيفابد. كليه ادارات مربوطه شهردراييخاتمه وضعيت بحراني ادامه مي

 (.www.fema.gov) شوند
 

 ها از معابر هاي پاروکردن و کنارزدن برفبرنامه -5-7
رنامه ب ،هاي برفهاي مديريت بحران ناشي از طوفانهاي ديگر برنامهمجموعهاز زير

 ه انواعشهر ب هايخيابان ها است. براي اين منظور معموالًمعابر و پارو كردن برف گشاييباز
ليات ر اين عمبندي باعث افزايش كارآيي و كنترل بهتيمساين تق .شوندبندي ميمختلف تقسيم

و  اده شدهها تخصيص دآالت به تعدادي از خيابان. بر اين اساس هر كدام از ماشينشودمي
ها ه. نقشدنماينها ميطبق نقشه تهيه شده در شرايط بحران برف اقدام به پاكسازي خيابان

هاي شهر را در نظر يابانروز شده تا تغييرات ايجاد شده در خهرساله به
 .(SaltManagement Plans, 2003)بگيرند

 

 
 :گيرنديتعدادي از معيارهاي زير صورت م ها بر اساسبندي خيابانانتخاب و اولويت

جم ست كه حهايي ابه اين ترتيب كه اولويت پاكسازي با خيابان ها:ميزان ترافيک خيابان
 هد كرد.رق خوافتا حدود زيادي از هر شهري به شهر ديگر اين  ترافيک باالتري دارند. طبيعتاً

-مي رار دادهلي هستند در اولويت قكننده اصهايي كه اصلي و يا جمعخيابان نوع خيابان:

 شوند.
 پليس، رساني مانندهايي كه دسترسي به مراكز امدادخيابان دسترسي به خدمات امدادي:

 نمايند.أمين مينشاني و آمبوالنس را ت، آتشهابيمارستان
 هايي كه تنها دسترسي يک منطقه مسكوني هستند.خيابان
 دهند كه بيش از مسافت مشخص ازايي كه به مناطق مسكوني خدمات ميهخيابان

 هاي اصلي فاصله دارند.خيابان
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توانند يمها است و شهرها بندي خيابانهايي از معيارهاي اولويتها فقط نمونهاين
-يواردي مم در و مورد استفاده قرار دهند. مثالً ط خود معياري ديگري را تهيهمتناسب با شراي

 هاي از آن عبارتند از:ئل شد. نمونهتوان استثناهايي قا
 هايي مسير اتوبوسراني هستند.مواقعي كه خيابان -
 دهند.روبي را افزايش ميها ايمني برفسازي آنهايي كه پاكخيابان -

 را بهبود آمد در مناطق مسكونيها جريان كلي رفت و ي آنروبرفهايي كه بخيابان -
 .(snow and ice removal, 2007) بخشدمي

 
 

-ته اولويده و نقض هدف اصلي كااستفءها بايد تالش شود كه اين موارد موجب سورغم اينعلي
اشد بمييتي ل معيار اصلي تعداد جمعحاهرروبي است نشوند. بهها براي برفبندي درست خيابان
رف را ببحران  هايرها متناسب با اندازه خود برنامهشوند و شهسازي منتفع ميكه از عمليات پاك

ر دي ديگر ر برخنمايند. در برخي از شهرها اين برنامه در سه فاز و دبه فازهاي مختلفي تقسيم مي
 باشند.ساعته مي36 ساعته يا30ها معموالً يا ز برنامهشوند. از نظر زماني نيدو فاز تهيه و اجرا مي

 شود:يمصورت زير تنظيم گيرد كه معموالً بهبندي صورت ميها طبق اولويتپاكسازي خيابان
 هاي امدادي و انتظاميهاي ارائه شده از طرف سازماندرخواست -1
 ها و معابر اصليخيابان -2

 داراصلي شيبها و معابر غيرخيابان -3

 هااي منتهي به پاركينگهمسير -4

 ها و معابر فرعيخيابان -5

 ساير -6
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راي ولويت بهاي منتهي به مدارس از باالترين اهاي اصلي و خياباندر برخي از شهرها خيابان
ده هر آمازدايي شمستان نيروهاي ويژه پاكسازي و يخدر سراسر ز باشند.پاكسازي برخوردار مي

 .(snow and ice removal, 2007) از شهروندان نمايند ها را آماده استفادههستند تا خيابان
 

 تعيين و اجراي مقررات خياباني ويژه بحران برف  -5-8
 وها بانن خيايكي از مهمترين اقدامات مقابله با برف و پاك كردن خيابان تعيين نحوه تميز كرد

 هااباناين خي ود را دركه شهروندان بدانند كه وسايل نقليه خطوريهب .بندي اجراي آن استزمان
ا هيابانخستان داشتن دسترسي و ايمني مردم در طول فصل زمپارك ننمايند. بنابراين براي باز نگه

باشند. عت ميسرميزان . اين مقررات اغلب شامل پاركينگ و شونداي برخوردار مياز مقررات ويژه
قسيم تد دسته ها را به چنق خيابانولي موارد مصدا ،اندمقررات معموالً از قبل تعيين شدهاين 
 :نمايند كه عبارتند ازمي

ز قبل ها ان. اين خياباها در سراسر زمستان ممنوع استكردن در آنكه پارك هاييخيابان -1
 ود.شده ميها از طريق اينترنت در اختيار عموم قرار داگذاري شده و فهرست آنعالمت

 شهرداري هنگام اعالم وضعيت بحران برف از سويها بههايي كه پارك كردن در آنخيابان -2
 ممنوع است.

ع يا مواق روز در زمستان وا در ساعات خاصي از شبانههكردن در آنهايي كه پاركخيابان -3
 .(Highway deicing, 2008) بحراني ممنوع است

 :ازد ها عبارتن. برخي از آنها متفاوت استهاي پارك در خيابانهاي اجراي محدوديتروش
وسايل  نتقالاتوانند نسبت به جريمه و طبق قوانين بسياري از شهرها مأمورين مي استفاده از زور:

ت. فاوت اسگر متنقليه پارك شده در معابر اقدام نمايند. نحوه اجراي اين كار از شهري به شهر دي
ها رز شهاي امي صورت گرفته و در برخدر برخي از شهرها اين كار توسط پليس راهنمايي و انتظ

 گيرد.ها را دارند صورت ميآوري برفمأموران شهرداري كه مسئوليت جمع اين كار توسط
 ور منظمطهبر بشده در معا در اين مورد وسائل نقليه پارك روبي:فانتقال و جابجايي منظم قبل از بر

 شوند.آوري ميها جمعريزي شده از خيابانو برنامه
اي اين اي را برهاي ويژهدر برخي از شهرها شهرداري پاركينگ :وصهاي مخصپارک در پارکينگ

 برند.يمها منظور اختصاص داده و شهروندان قبل از بارش برف وسايل خود را به آن پاركينگ
ده در برخي از شهرها امور مربوط به جابجايي وسايل نقليه پارك ش :استفاده از بخش خصوصي

ايط از شر . هزينه اجراي اين كار معموالً بيشترنمايندل ميها را به بخش خصوصي محوخيابان
 كندهاي اضافي را براي همه ايجاد ميهزينهاست و عدم همكاري شهروندان معمولي 

(SaltManagement Plans, 2003). 
 آالت و مواد مورد نيازتجهيزات، ماشين -6

دسترس شهرداري براي عمليات  آالت موجود در شهر و دره فهرست ماشينمدر اين قسمت از برنا
رها از شوند. اصوالً شهها مشخص ميكارگيري آنهها و نحوه بمقابله با بحران برف ارائه و ظرفيت
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ها در هر شهر متناسب با اندازه و توان مالي باشند و تعداد آنخوردار ميامكانات و تجهيرات زير بر
 : ز عبارتند ازآالت مورد نيابرخي از ماشين .ها متفاوت استآن

 گريدر 

  لودر 

 كاميون 

  برف روب 

 وسايل نقليه سبک / تيغه( هاsnow and ice removal, 2007) 

 

 
 نيروي انساني -7

 وان برف ا بحربدر اين قسمت از برنامه نيروهاي انساني مورد نياز براي اجراي عمليات مقابله 
نين چمه همگردد. در اين قسمت از برنادقت مشخص ميها بهآن نحوه فراخواني و استفاده از

جا و كها از هر دليل اين نيرونساني اضافي بهصورت نياز به نيروي اشود كه درمشخص مي
يفت ش. نحوه ها چگونه خواهد بودكارگيري آنهچگونه بايد تأمين شوند و مقررات مربوط به ب

 .(www.fema.gov) شوندها در اينجا مشخص ميبندي
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 برنامه تخليه برف از مرکز شهر  -8

 گذاردها نميهاي مكرر جايي براي انباشت برفدر شهرهايي كه بارش برف زياد است و بارش
ارند. ر را نداي اين كاحال همه شهرها بودجه كافي بربا ايننمايند. كار را مياقدامات الزم براي اين

گيرد. يصورت م هايي كه داراي عرض كم هستندخيابان ه اين كار عمدتاً در مورد مراكز شهر والبت
صورت  زمستان هاي اولخصوص در ماههكار تقريباً بعد از هر بحران برف بدر برخي از شهرها اين

م اهري انجشهاي فعاليت هاي آخر زمستان اين اقدام حسب نياز و با توجه بهگيرد. در هفتهمي
 .(www.fema.gov) شودمي

شده و  آوري و تخليه برف برعهده صاحبان امالك گذاشتههاي جمعدر برخي از شهرها هزينه
 گيرد.اجراي آن توسط شهرداري و يا بخش خصوصي صورت مي

 
 موزش عمومي و مشارکت شهروندانهاي آبرنامه -9

 موزش عمومي و مشاركت و همكاري و تالشدون آهاي برف بمديريت موفق بحران
اند كه رفتن هباشد. مديران شهري اكنون دريافتپذير نميمتقابل كليه ساكنان شهرها امكان

 همينههاي برف بسيار مؤثر است. بها قبل و هنگام بحرانبه سراغ مردم و آموزش آن
رين نمايند. بيشتاجرا مي هاي زيادي را در اين زمينه تهيه ودليل اقدامات و برنامه

نتقال اگيرد تا مديريت بحران بدون نياز به استفاده از جريمه و ها صورت ميتالش
 .اشتاهد ددنبال خو اين كار نارضايتي كمتري نيز بهوسايل نقليه صورت پذيرد. طبيعتاً

 گيرد:از طريق زير صورت ميآموزش عمومي در اين زمينه معموالً 
 ع بارندگي آموزش قبل از شرو -1
  (. www.fema.gov) هاي برفرساني دقيق و منظم هنگام بحراناطالع -2
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خش اپ و پها معموالً از طريق ارائه اطالعات الزم در سايت اينترنتي شهرها، چآموزش
وني هاي راديو و تلوزيها و گزارشات خبري و پيام، خبرنامههابروشورها و پوستر

 .كننديهاي مختلف زندگي مها اقوام و  مليتدر شهرهايي كه در آنپذيرند. صورت مي
ا هبحران رساني هنگامشوند. اطالعهاي مختلف ترجمه و توزيع مياين اطالعات به زبان

س ه و فاكچنين ايميل، پيام كوتاهاي محلي و ملي و همنيز از طريق راديو و تلوزيون
 ورساني اندازي تلفن مخصوص اطالعراه چنين شهرها اقدام به. همگيردصورت مي

ت ينترناوه بر اين از نمايند. عالپاسخ به سؤاالت شهروندان در مواقع بحران برف مي
ت ها اطالعاشود. اكثر شهرهاي برف نيز استفاده ميرساني در هنگام بحرانبراي اطالع

 مديريتهروندان درها مشاركت و همكاري شكه در اختيار رسانهبر آنمربوطه را عالوه
اي هروشامات و تواند داشته باشد. از جمله اين اقدبحران برف ابعاد مختلفي مي

 : همكاري عبارتند از
پارك  ها كمترخياباندر هرچه تعداد وسايل نقليه  :پارک نکردن وسايل نقليه در معابر

 واهدو هزينه كمتر صورت خ ها با سرعت بيشترشده باشد كار پارك كردن خيابان
دهد و يمبر اين كيفيت عمليات پاكسازي را كاهش پذيرفت. پارك كردن در معابر عالوه

 گردد. باعث كثيف شدن وسايل نقليه پارك شده نيز مي
تواند ياز جمله كارهاي ديگري كه كه همكاري شهروندان م عدم استفاده از وسيله نقليه:

ه ل نقليوساي شرايط است. كاهش تعداداز وسايل نقليه در اين مؤثر باشد عدم استفاده 
 ده و ضمنمعناي كاهش تعداد پيامدهاي ثانويه ناشي از بحران برف بوها بهخيابان در
-كمک وضا براي نيروهاي انتظامي از تقا .گرددكه باعث حفظ سالمتي شهروندان ميآن

ها يابانخگي زدجربه رانندگي در شرايط برفي و يخكاهد. ترساني ميزان بسيار زيادي مي
وه ثال نحعنوان مينه از اهميت زيادي برخوردار است. بههاي عمومي در اين زمو آموزش

يط در شرا زده از رانندگيهاي برفي و يخاستفاده از ترمزها و تغيير مسير در خيابان
ين ي در اهنگام رانندگبسياري از رانندگان كم تجربه به معمولي بسيار متفاوت است و

 شوند.چار مشكل ميشرايط د
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اگر افرادي مجبور به تردد در شهر  :از تجهيزات مخصوص شرايط زمستاني استفاده

 ويل ( و وساله نقليه خود را به زنجير چرخ )در صورت مجاز بودنباشند بايد وسيمي
 دنيازمن ابه كهدليل باال بودن تعداد تصادفات اتفاقات مشتجهيزات ايمني مجهز نمايند. به

فت دريا باشد مدت زمان مورد انتظار برايرسانان ميله نيروهاي انتظامي و امدادمداخ
ات تجهيز ها افزايش يافته بنابراين مجهز بودن افراد به وسايل وكمک از اين سازمان

 زيادي كاهش دهد. تواند اين خالء را تا حدودهاي اوليه ميو كمکزمستاني 
د ها هماننروبي خيابانآالت برفبه ماشين رانندگان بايد :روبمراعات وسايل برف

مكان الزوم  ها را بنمايند و در صورتوسايل امدادي و ايمني نگريسته و مراعات آن
كه يناها را فراهم نمايند. اين همكاري با توجه به خطر آنحركت بدون وقفه و بي

 ،باشندخدمت مينيروهاي مربوطه در اين ايام ساعات طوالني و پي در پي مشغول ارائه 
 نمايد.ها ميتوجهي به آنها كاسته و كمک قابلاز خستگي آن

پاك كردن و يخ زدايي از  :هاروها و ورودي ساختمانزدايي از پيادهکردن و يخپاک
كار در باشد. انجام اينها ميعهده صاحبان آنها معموالً بري ساختمانروها و ورودپياده

ها را كامل نموده و به ايجاد فضايي ايمن براي رفت و ريشهردا تأثير خدماتحقيقت 
اي كه شهروندان بايد به نكته. نمايدگيري از خسارات مالي و جاني كمک ميآمد و پيش

هاي خود به ها و وروديهاي بامآن توجه خاص داشته باشند آن است كه از ريختن برف
تواند در صورت وقوع ر جريمه ميكار عالوه بها جلوگيري نمايند. اينداخل خيابان

حادثه براي عابران و وسايط نقليه فرد مسئول را مورد پيگيرد قانوني قرار دهد. در 
وي هاي جلها و يخالت موظفند برفمستغ بسياري از شهرها كليه صاحبان امالك و
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آوري نمايند. شهروندان ساعت پس از بارش جمع24امالك خود را حداكثر ظرف 
هاي رف تأسيسات عمومي مانند شيرشوند كه نسبت به تميز كردن بويق ميهمچنين تش

سطحي مجاور امالك خود كمک هاي آوري آبهاي مخصوص جمعنشاني و دريچهتشآ
ها طبيعتاً منجر به تجمع برف در ورودي . از آنجا كه پاك كردن برف خياباننمايند

هاي روبي وروديبهتر است برف الك و منازل مسكونيصاحبان ام. گرددها ميساختمان
 خود را به بعد از تميز كردن برف خيابان توسط شهرداري موكول نمايند

(www.fema.gov). 
 
 شهر تهرانت کالنيوضع -10

عرض  59و  35تا  34و  35كيلومتر مربع، بين  730شهر تهران با وسعتي بالغ بر 
ي، ز مركزارد. ارتفاعات جنوبي البرطول شرقي قرار د 53و  51تا  5و  51شمالي و 

گرفته و از سمت غرب دشت ساوجبالغ و در  برشمال و شمال شرقي تهران را در
ا هاي منتهي به كوير نمک اين شهر ربي شهربانو و دشتهاي منطقه ري و بيجنوب كوه

ز سطح اند. اين ويژگي به خوبي در تفاوت ارتفاع مناطق مختلف تهران امحصور كرده
كند يممتر در مناطق جنوبي تغيير  1000متر در مناطق شمالي تا  1700ا كه بين دري

حت تمنعكس شده و اين واقعيت به نوبه خود مدل گسترش محدوده شهر تهران را نيز 
ن بدون آي شهري تقسيم شده كه مساحت منطقه 22تأثير قرار داده است. شهر تهران به 

لومتر كي 730مربع و با احتساب اين حريم به  كيلومتر 613احتساب حريم شهري حدود 
 شود. مربع بالغ مي

تگاه سينوپتيک هواشناسي مهرآباد ( در ايس1354-85اطالعات بلند مدت دما و بارش )
ومي آب و عنوان ايستگاه مبناي وضعيت عممتري از سطح دريا، به 1191رتفاع واقع در ا

 6/17دود  دماي روزانه شهر تهران حنه كي از آن است كه ميانگين ساالهوايي تهران، حا
 (.www.weather.ir) ميليمتر است 9/247گراد و ميانگين بارش ساالنه درجه سانتي
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 (1385)شهرداري تهران،  (سلسيوس درجه برحسب) روزانه دماي ساالنه : ميانگين1مودار ن

 

دهد كه تهران روندي افزايشي را نشان مي بررسي بلند مدت ميانگين روزانه دماي شهر
 شدن عمومي هواي اين شهر است )ترحاكي از گرم

ها و فصل زمستان بيشتر بوده (. البته شدت اين افزايش در متوسط دماي شب1 مودارن
 .(1387عليجاني،)است 

 
هاي سينوپتيک شهر تهران ( دماي ماهانه به تفكيک ايستگاه1354-85ميانگين بلند مدت ) :2نمودار 

 (1387عليجاني،)( )سانتيگراد
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اي تهران، وضعيت آب و هوايي در مناطق مختلف البته با توجه به موقعيت كوهپايه
فردي ي نسبتاً منحصر به شهري از تنوع قابل توجهي برخوردار بوده و اين ويژگي چهره

 4را به اين شهر بخشيده است. متوسط بلند مدت درجه حرارت ماهيانه، حداقل اختالف 
هاي درجه در طول تابستان را در ايستگاه 8درجه در طول زمستان و حداكثر حدود 

(. همچنين ميانگين بلند مدت بارش، اختالف 2دهد )نمودار سينوپتيكي مختلف نشان مي
 45دهد كه  تا مزبور را عمدتاً در فصل زمستان نشان مي هايميزان بارش در ايستگاه

طور كلي مناطق شمالي تهران در تابستان ه(. ب3نمودار شود )ميليمتر در اسفندماه بالغ مي
 شاهد آب و هوايي معتدل بوده و در زمستان از آب و هوايي سرد برخوردارند. در مقابل

 مناطق مركزي شهر داراي تابستاني گرم و زمستاني به نسبت معتدل هستند. 

 
هاي سينوپتيک شهر تهران ( بارش ماهانه به تفكيک ايستگاه1354-85ميانگين بلند مدت  ) :3نمودار 

 (1387عليجاني،) متر()ميلي

 

 

شهر برف در کالن ه با بحرانهمواج ياقدامات صورت گرفته برا -11
 تهران
ي ا وسرماهاي گرمشناسي متعددي دچار اوجهاي اخير شهر تهران به داليل اقليمدر سال

داده  شهرهاي ديگر جهان نيز رخبر تهران دركالنشديد شده است. اين پديده عالوه
 اينهگلخا است. دانشمندان علت اين تغييرات اقليمي را افزايش دمـاي كره زمين و اثـر

 دانند. نـاشي از آلـودگي هواي كره زمين مي

دليل پيچيدگي خاصي كه دارند، بسيار شهرهايي مانند تهران بهمديريت بحران در كالن
باشد. سازمان پيشگيري بحران مي وابسته به ميزان هماهنگي بين نهادهاي عمل كننده در
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كند. اين سـازمان با مي ءمديريت بحران شهر تهران نقش اصلي را درايـن امـر ايفـا و
دنبال ها بهاالختيار دستگاههـاي تخصصي و استفاده از نمـاينـدگان تامايجاد كميته

 پيشگيرانه درقبال حوادث هستند. تدوين برنامه اداره صحنه بحران و اقدامات آمادگي و
 ونت خدمات شهريعهده معااز وظايف نيز بر يدر زمينه مديريت بحران برف قسمت

 اشيپنمک و روبيبرف عمليات اجراياز جمله اين وظايف باشد، اري تهران ميشهرد

 وسيلهبه بندانيخ ايجاد و برف بارش زمان در شهرداري تهران دوگانه و بيست مناطق در

 . باشديممكانيزه  هايدستگاه
هري شبا توجه به اعالم قبلي سازمان هواشناسي، حوزه معاونت خدمات همين اساس بر

ان و هاي سياسي و اجتماعي موجود در شهر تهربا در نظر گرفتن حساسيت 86سال در 
ح مورد آالت، تجهيزات و مصالاي و برآورد ماشينبا تشكيل ستادهاي مركزي و منطقه

دايي زروبي و يخبرف يبراا نياز، ضمن هماهنگي و آمادگي قبلي اقدامات مناسبي ر
هش شديد رغم افزايش چند برابري حجم بارش و كاكه عليطوريهعمل آورد. بهمعابر ب

طح هاي قبل در س، مشكالت كمتري نسبت به سال86و طوالني مدت دماي هوا در سال 
ط ارتبا شهر تهران امكان بروز يافت. اقدامات حوزه معاونت خدمات شهري در اينكالن

 :(www.Tehran.ir) باشدشرح زير قابل تقسيم ميعمده بهبه دو دسته 
 اقدامات سازمان خدمات موتوري     (1

 ضمن پشتيباني و نظارت عاليه بر 1386ت موتوري در زمستان سال سازمان خدما -الف 
فتن روبي، متناسب با شرايط جغرافيايي و آب و هوايي و با درنظر گرعمليات برف

 عدادروبي در هر يک از مناطق جمعاٌ تهاي عمليات برفهاي ويژه و ظرافتحساسيت
ه دستگاه كاميون با تيغ 57 پاش كوچک،دستگاه شن 10پاش بزرگ، دستگاه شن 18

يه در هاي اولروب پس از انجام سرويسدستگاه كاميون بدون تيغه برف 49روب و برف
 اختيار مناطق شهرداري تهران قرار داده است.

راختيار لودر)بابكت( پس از سرويس اوليه ددستگاه ميني 82تعداد  86ر سال د -ب 
 مناطق قرار گرفته است.

روب از طريق سازمان خدمات موتوري دستگاه تيغه برف 57ر اين سال تعداد د -ج 
 هاي دراختيار مناطق مورد نظر قرار گرفت.نصب بر روي كاميون يبرا
آالت ينوسيله ماشهپاشي معابر بشن يبراتن شن مخصوص  5000مين قريب به تأ  -د 

 خدمات موتوريدر اختيار سازمان 
 ( اقدامات حوزه معاونت امور شهري و فضاي سبز مناطق شهرداري تهران2

گير، كليه هاي كارشناسي با مناطق برفآمده و بررسي عملههاي بطبق هماهنگي -الف 
 15دستـگاه بلدوزر،  6آالت فـوق، جمعاٌ تعداد مناطق شهرداري تهران عالوه بر ماشين

 197دستگاه گريدر،  166دستگاه لودر،  62تـگاه بيـل مكانيـكي، دس 13دستـگاه باالبر، 
دستگاه نيسان روباز و  227دستگاه كاميونت خاور روباز،  331دستگاه كاميون كمپرسي، 

ضرورت كار، از طريق بخش  نفر نيروي كارگري به فراخور نياز و 4800قريب به 
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اي از پيش تعيين شده هدر محل 86مين و در عمليـات برف روبي سال خصوصي تأ
 مستقر نمودند.

تن شن و نمک مخصوص از طريق مناطق  175000قريب به  1386در سال  -ب 
بل مين شده است كه بخش قااي استفاده در عمليات برف روبي تأشهرداري تهران بر

 گير مصرف شده است.توجهي از آن در مناطق برف
 روبي ات برفشيدن به عملييزي و سرعت بخرمنظور سهولت در برنامهبه  -ج 
 و دپوي شن و نمک  روبياستقرار ماشين آالت مخصوص برف يبرامحل  117تعداد  -
 ستادهاي برف روبي معابر  عنوان مكان استقرار و هماهنگي اعضايمحل به 63تعداد  -
 ستاد برف تكاني درختان  عنوان مكان استقرار و هماهنگي اعضايمحل به 63تعداد  -

اعالن  سازي و( آماده22و  21، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1گير )مناطق مناطق برف از سوي
 قبلي گرديد.

نقطه  26ي روبي و رفع لغزندگ، برف 86هاي بعمل آمده در سال مطابق هماهنگي  -د 
هاي موجود در سطح مناطق يک الي هفت با كمک ها و رمپ و لوپراهاز بزرگ

 ي سبزا و فضاهمين شده از طريق سازمان پاركني تأكانات، تجهيزات و نيروي انساام
 .شهر تهران انجام شد

حوزه معاونت خدمات شهري ضمن تشكيل ستاد مركزي برف روبي، با دعوت از 
عف ضمچنين نقاط گير و با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات و همسئولين مناطق برف
-برف تشكيل ستادهاي يبرا ، مقدمات الزمدر ساليان گذشته روبيو قوت عمليات برف

، انهدو گوو با برگزاري جلسات مستمر با مناطق بيست نمودهروبي مناطق را فراهم 
-اشينوجود و برآوردهاي كارشناسي جهت تأمين تجهيزات، مميزان امكانات و مصالح م

ي و ن خدمات موتورآالت و مصالح مورد نياز هر يک از مناطق و همچنين سهم سازما
همراه آالت مناطق را مشخص و بهدر تأمين امكانات و ماشينبخش خصوصي 
 .نمايدميروبي معابر به كليه مناطق ابالغ دستورالعمل برف
طريق  روبي، ازبا در نظر گرفتن حجم عمليات برف 87ن حوزه در سال از سوي ديگر اي

در  اطق شهرداري تهرانپشتيباني من يبراسازمان خدمات موتوري، اقدامات زير را 
 عمل آورد:هروبي بعمليات برف

ين امقرر بود پاش بزرگ كه دستگاه شن 10تأمين تعداد  يبرگزاري مناقصه برا -1
ين ساب ااحت )با دريگبآالت تا ابتداي شهريورماه در اختيار شهرداري قرار نماشي

 دستگاه خواهد رسيد(؛ 40هاي موجود به پاشآالت تعداد شنماشين
حال  روب كه اين تجهيزات دردستگاه تيغه برف 80تأمين  يبرابرگزاري مناقصه  -2

 د. )بابگيرماه در اختيار شهرداري قرار ابتداي آبان مقرر بود تاساخت بوده و 
هد دستگاه خوا 140روب موجود به هاي برف، تعداد تيغهاحتساب اين تجهيزات

 رسيد(؛
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 آالت سازمانينوسيله ماشهپاشي معابر بتن شن مخصوص جهت شن 5000تأمين  -3
 خدمات موتوري؛

 روبيپاشي و برفدستگاه كاميون مخصوص شن 140سازي سرويس اوليه و آماده -4
ان با رداري تهرها بين مناطق شهها( و توزيع آنروب بر روي آنرف)نصب تيغه ب

 گير و حساس؛ اولويت مناطق برف
ها ابكت( و توزيع آنلودر )بدستگاه ميني 80سازي قريب به سرويس اوليه و آماده -5

 گير؛رداري تهران با اولويت مناطق برفبين مناطق شه

 
ت بارش نزوال با توجه به آغاز فصل سرما وهاي گذشته همچون سالنيز  88در سال 

نتقال ااقدام به  يروبها ومعابر، ستاد برفابانيخ يزدگخياز  يريجلوگ ي، برايجو
ل ياوسدر تردد  يمشكل صورت بروز هرگونهردتا  به مناطق نمود ييزداامكانات برف

 و وارد بتواند به سرعت جوابگو بوده در سطح شهر يگزدن بارندگي و يخزما در هينقل
 :عبارتند بودند از درمناطق مستقر شدهست امكانات يلعمل شوند. 

 دستگاه  131 :ون مربوطهيبه همراه كام يروببرف يهاغهيت 
 دستگاه  28 :ون مربوطهيمبزرگ به همراه كا يهاپاشنمک 
 دستگاه  7: ون مربوطهيكوچک به همراه كام يهاپاشنمک 
  تن  5000شن مخصوص در حدود 

لودر،  ون،يشامل كام ييبا امكانات خودرو يه پرسنل خدمات شهرياست كل يهيبد
رش برف درزمان با يرسانآماده خدمات ،ف روزمرهيانجام وظا برره عالوهيغ ل ويجرثق

 فتر شهردارگزارش د) نداهبودشهروندان  امور ل دريتسه يمعابر برا دگيزخياز ممانعتو 
 .(تهران

 
 گيري بندي و نتيجهجمع -12

 ف راچه بارش برو ادامه حيات است. آن تطبيعقانون بارش برف بخشي از 
ر زندگي شهري خصوص دهاي انساني بهامناسب سكونتگاهنمايد شرايط نناخوشايند مي

ها مناسب و اجراي درست آن ريزيبرنامهها است. با وجود اين با مل اين بارشبراي تح
 ريزيبرنامهد. اين شي از بارش برف را به حداقل رسانهاي ناتوان تأثيرات بحرانمي
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حالت آمادگي، مقابله و بازگشت به ري،گيهاي پيشروش كارگيريمستلزم توجه و به
ابع و امكانات موجود و همكاري و مشاركت شهروندان از من برداري كارآعادي با بهره

هاي . تكنولوژيباشدميها در اين زمينه از طريق باال بردن سطح آگاهي و دانش آن
-ند. در شهرهايي كه اين برنامهاها را افزايش دادههاي مقابله با اين بحرانموجود فرصت

با خسارات و تلفات اندك  برف هايهاي برف سنگين و طوفانبارش شوندميها اجرا 
. برداشت عمومي مديران و شهروندان اين شهرها آن است كه شوندميسر گذاشته پشت
ها بهترين و اجراي عمليات مناسب و در نظر گرفتن بودجه الزم براي آن ريزيبرنامه

. باشدميهاي برف و خسارات اجتماعي ناشي از بحران هاام براي كاهش هزينهاقد
گيري كارتوانند با بهين مخاطره طبيعي قرار دارند، مشهرهايي كه در معرض اي بنابراين

 ها بپردازند. رفتارهاي اجتماعي مناسب به مقابله پايدار با اين بحران
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