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   ب

 تعالی بسمه

 از اسـتفاده  نیازمنـد  کـشور،  ونقـل  حمل صنعت اصلی متولی عنوان به ترابری و راه وزارت
 از بـرداری  بهـره  و نگهـداری  سـاخت،  طراحی، زمینه در مهندسی خدمات از وسیعی بخش
 طـور   به نیاز مورد فنی دانش که است ضروری رو این   از. باشد می ونقل حمل سیستم اجزای
    و مطالعــاتی نیازهــای تــا گرفتــه قــرار مربوطــه کارشناســان و مــدیران اختیــار در مــستمر

 ترابـری  و راه وزارت فنـاوری  و آمـوزش، تحقیقـات    معاونـت . گردد مرتفع آنها تحقیقاتی
انجـام   و متبـوع  وزارت مختلـف  یهـا   بخش اساسی نیازهای شناسایی ضمن است درصدد

 آخـرین  از هاسـتفاد  همچنـین  و ونقـل  حمل فنی مسایل زمینه در کاربردی - تحقیقات علمی 
  رفع به ذیربط، تخصصی و علمی یها زمانسا و مجامع با علمی مبادالت انجام و دستاوردها

 مجموعـه  تـدوین  و تهیـه  بـا  تـا  است بر آن  معاونت این راستا همین در. بپردازد نیازها این
 یهـا   بخـش  اختیـار  در مناسـب  شـکلی  بـه  را نیاز مورد فنی دانش تخصصی، های  گزارش
  . دهد قرار متخصصان سایر و متبوع وزارت مختلف

زدگـی از     هایی است که محور اصلی آنها کنترل برف و یـخ                  هدف این راهنما گسترش شیوه    
زدگی از طریق رفتـار بـه      عالوه بر پاسخ به وقایع برف و یخ       . طریق رویکرد پیشگیرانه است   

 ایـن امـر بـه پرسـنل         های مدیریتی پرداخته است کـه       موقع، این راهنما به بیان بهترین شیوه      
         زدگـی نیـز کمـک       هـای کنتـرل بـرف و یـخ           در گسترش بهترین اسـتراتژی     راههانگهداری  
  .خواهد کرد
زدگـی    ی کنترل برف و یـخ     ها  طرح: شود از جمله    ی مختلفی را شامل می    ها  بخشاین راهنما   

عات مـورد   ریزی برای مقابله با حوادث جوی، اطال        ای، چگونگی سازماندهی و برنامه      منطقه
بینـی آن، نحـوه       نیاز در ارتباط با منابع دقیق و قابـل اطمینـان گـزارش وضـع هـوا و پـیش                   

، شرح وظایف ناظر نگهداری راه و گروه کنترل برف ویخ و تجهیزات مـورد               نویسی  گزارش
ریـزی بـرای اسـتفاده از مـواد و            نیاز، نگهداری تجهیزات، بررسـی مـواد شـیمیایی، برنامـه          

            ،هـا   سـتون هایت اطالعاتی به منظور نگهداری عرشـه پـل، درزهـا، تیرهـا،              تجهیزات و در ن   
  .ها ستونو سر 
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 کنندگان این پروژه در شـرکت مهندسـین مـشاور راههـای طالیـی البـرز                 بدینوسیله از تهیه  
مـدیر پـروژه و همکـاران گرانقـدر کـه           / پور  مهندس حسن فرضی   بخصوص جناب آقای  

از . شـود   اند تشکر و قـدردانی مـی        ا در تهیه این پروژه داشته     نهایت همکاری و مساعدت ر    
 ولین پروژه و همچنـین آقـای      ؤمس/ مهندس مهران قربانی، مهندس محسن رحیمی     آقایان  

ناظر پروژه که در تهیه هر چه بهتر این پروژه نهایت تالش خـود را               / دکتر حسین قهرمانی  
ات فنـاوری و ایمنـی در ارایـه نظـرات           اند، و همچنین کارشناسان دفتر مطالعـ        اعمال داشته 

  . شود اصالحی و تکمیلی تشکر و قدردانی می
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مقدمه





  
  
  

  
زدگـی   خیـ  آنها کنترل برف و  ی است که محور اصل    یهای        وهی ش  گسترش راهنمان  یهدف ا 

ق رفتـار   یـ زدگی از طر    خیع برف و    یعالوه بر پاسخ به وقا    . رانه است یشگیکرد پ یق رو یاز طر 
 پرداخته است که این امر بـه پرسـنل          یتیری مد یها  وهین ش یان بهتر ی به ب  راهنمان  یبه موقع، ا  

          ز کمـک   یـ زدگـی ن    خیـ  کنتـرل بـرف و       یهـا   یتژن اسـترا  ی در گسترش بهتر   راهها ینگهدار
  .خواهد کرد
  . ل شده استیر تشکی زیها قسمتزدگی از  خی کنترل برف و راهنمای

زدگـی    خیـ  کنترل بـرف و      یها  طرحوار به موضوع       به صورت فهرست   :فصل اول  -
زدگـی    خی که در طرح کنترل و برف و         یین فصل نکات ابتدا   یا. پردازد  ی م یا  منطقه

 .کند  مییاست را معرف دهآم

ی زمـستانی  هـا  طوفـان  در این فصل با توجه به اهمیت بحث بهمـن و           :فصل دوم  -
ریزی برای مقابله بـا ایـن حـوادث           نظیر کوالک، به چگونگی سازماندهی و برنامه      

 .شود جوی پرداخته می

ق و قابـل    یـ از در ارتباط با منابع دق     یان اطالعات مورد ن   ین فصل به ب   ی ا :فصل سوم  -
 در ارتباط بـا     ین مطالب یهمچن. پردازد  ی آن م  ینیب  شینان گزارش وضع هوا و پ     یطما



  ه و ارايه راهنماي كاربردي                                                                          تهي٤

  

 و یبینـی هـوا در سـطح ملـ         ستم هواشناسـی و پـیش     ی س یها   ییهشدارها و راهنما  
 .ه شده استی ارای حرارتبرداری نقشه

ین مـسؤول ل آن به    ی به منظور تحو   نویسی  گزارشن فصل نحوه    ی در ا  :فصل چهارم  -
 .پردازد یکل کشور مه، منطقه، و یامر در سطوح ناح

 راه، گروه کنترل بـرف      یف ناظر نگهدار  یان شرح وظا  ین فصل به ب   ی ا :فصل پنجم  -
 . پردازد ی و آموزش ایشان میمنیاز کارکنان و ایزات مورد نیخ، تجهی و

ان و  یـ ن فـصل بـه ب     یـ ا. زات اسـت  ی تجه ین فصل نگهدار  ی موضوع ا  :فصل ششم  -
. پـردازد  یر مـ  یگی به همراه تصو   زد  خیزات کنترل برف و     ی تجه یشرح قطعات اصل  

ن ید قبـل، در حـ     یزات که با  ین تجه یا    مربوط به  یست کنترل کارها  یعالوه بر آن ل   
 .است  رد آورده شدهیوقوع و بعد از طوفان انجام گ

ن فصل به موضوع انواع مختلف      یا. پردازد  ی م ییایمی مواد ش  ی به بررس  :هفتمفصل   -
 را  یپیـشنهادهای پردازد و     یزدگی م   خی و   مواد استفاده شده در عملیات کنترل برف      

 یاز بـرا  یـ  مورد ن  یها        شین انواع آزما  یهمچن. کند    یان م یدر ارتباط با استفاده آنها ب     
 در هنگـام    محیطـی   زیـست ان شده و سرانجام مالحظـات       ین مصالح ب  یک از ا  یهر  

 . است ن مصالح آورده شدهیاستفاده از ا

زات با توجه به شرایط     یاستفاده از مواد و تجه     ی برا یزیر  انجام برنامه  :هشتمفصل   -
زدگـی    ات کنتـرل بـرف و یـخ       یبارش و دمای سطح جاده، الزمه اجرای موفق عمل        

ی مختلـف نگهـداری و پاکـسازی        هـا   روشدر این راستا در این فـصل بـه          . است
 .شود پرداخته می

 عرشـه پـل، درزهـا،       ی به منظور نگهدار   ین فصل اطالعات خاص   ی در ا  :نهمفصل   -
ن اطالعـات نحـوه     یـ بـه دنبـال ا    .  آورده شده اسـت    ها  ستونو سر    ،ها  ستونرها،  یت

 .است ز آورده شدهی نزدا یخخ و ی مواد ضدیا نگهداریاستفاده 
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 رفـب رلـکنت ایـه رحـ ط

  ای هـ منطقزدگی خـی و





 

 

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  ی نگرش کل.1-1

  :ر استیح ززدگی به شر خیت اقدامات در برابر برف و یاولو
هـا، و   ز، تقـاطع  یـ  ت یهـا          تند، قوس  یها        بی، ش ها  پلر عرشه   ی نظ خیز  حادثهنقاط   -1

  آهن م تقاطع راه و راهیحر
 . دارندیتر نی سنگیک عبوریان ترافی از راهها که جرییها بخش -2

 . دارندیتر  سبکیک عبوریان ترافی از راهها که جرییها بخش -3

من و مؤثر مـردم و کـاال        ی امکان تردد سهل، ا    ینتأمزدگی به منظور      خیکنترل برف و    
 یسـؤال .  انجام شودیتیری مدیها    وهین شی بهترفتن گردرنظر باید با  امرنیا  شود که یانجام م
 به منظـور کنتـرل مـؤثر        یتیری مد یها  وهین ش ین است که بهتر   ی ا ،شود  ینجا مطرح م  یکه در ا  
ل هستند،  ین امر دخ  ی در ا  یادیوامل ز هر چند که ع   .  هستند ییها  روشزدگی چه     خیبرف و   

 ی کـه بـه منظـور پاکـساز    یزان تالشـ یـ زمان و م.  از مهمترین این عوامل استیاما زمانبند 
سـطح راه بـه     بـه   خ  یـ دن بـرف و     یاز است در صورت چـسب     یخ، مورد ن  یها از برف و       جاده

نی ی مـرتبط بـا نگهـداری زمـستا        هـا   بخـش از اینـرو    . ابدی یش م ی افزا یصورت قابل توجه  
. خ آمـاده گردنـد    یـ  مقابله با بـرف و       یش برا یشاپیوزارت راه و ترابری موظف هستند که پ       
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، دیـده   آمـوزش ق پرسـنل    یـ ق پاسخ به موقع به شرایط پدید آمده و از طر          ینکار باید از طر   یا
ر مـواد شـیمیایی اعـم از        یسـا  یـا     ماسه، نمـک   یزات مناسب و آماده به کار، منابع کاف       یتجه

  .ردیجام گ انزدا یخضدیخ و 
  
  یا خ منطقهی کنترل برف و یها طرح .1-2

  زدگی خیدهنده طرح کنترل برف و  لی تشکیاجزا •
 مصوب  زدگی  خیموظف است که یک طرح کنترل برف و         و ترابری   هر اداره کل راه     

اد انواع و یل تفاوت ز  یبه دل . هنگام گردد   ز هر سال به   یین طرح الزم است پا    یا  داشته باشد که    
 ی، هر منطقه الزم اسـت، طرحـ       ی زمستان یها  طوفان و طول مدت     ی جو یها        تیاقسام وضع 

د شـامل   یـ  منـاطق با   یها  طرح. ه کند ی ته ،دهد  ی خاصش را مورد توجه قرار م      یازهایرا که ن  
  : ر باشدی زیاجزا

  هدف طرح •
  ،شرح اهداف -

 ،رندی که قرار است مورد استفاده قرار گییها روشف یتوص -

 .شوند یف می تعرراهها یبند ل طبقهی که به دلیده سی سطوح مختلف سرویمعرف -

   یطرح نگهدار •
خ را در منطقه تحت پوشـش       ید طرح کنترل برف و      ی نگهداری، با  مسؤولهر بخش   

  .  خود آماده سازدیها یازمندیخود و با توجه به ن

  منابع  •
 ،پرسنل -

 ،زاتیتجه -

 .یمواد نگهدار -



                      9ها                                                          راهنمای مدیریت نگهداری زمستانی راه

  

   یهماهنگ •
 ،ر مناطقیا در سی نگهداریها بخشر ی با سایهماهنگ -

  ،ها استانن شهرها و ی قوانی با بخش مجریهماهنگ -

 .ی خبریها     با رسانهیهماهنگ -

   یبردار  بهره •
 ،یایمن -

 ،آموزش -

  ، وضع هواینیب شیپ -

 ، و همفزونیاییمیروند استفاده ش -

 ، عمومیرسان روند اطالع -

 ، پس از طوفانیبررس -

 ،گزارش پس از طوفان -

 . پس از طوفانیپاکساز -
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زی ـری ازماندهی و برنامهـس

جهت کنترل حوادث زمستانی 
  رهـنظیر بهمن، کوالک و غی





 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نگرش کلی .2-1

شود بلکه عواملی چون، صوت        در شرایط هوای بسیار سرد حادث نمی        الزاماً 1بهمن
ای  ه، سستی توده برف در اثر گرم شدن هوا، لـرزش پوسـت            )لرزش توده برف در اثر صوت     (
در وقـوع بهمـن تـوده       . گـردد   و عواملی از این دست موجب ریزش بهمن مـی         ) لرزه زمین(

عظیمی از برف روی دامنه کوه حرکت کرده و در زمانی کوتاه فاصله زیادی را تا رسیدن به                  
در ایـن فاصـله بهمـن راه موجـود در دامنـه            . پیماید میتر و اتمام انرژی رانشی       شیب مالیم 

وقـوع  . گـذارد  میجای   نموده و توده بزرگی از برف را روی سطح راه بر          کوهستان را قطع    
ناگهانی و حجم عظیم برف و کوتاه بـودن طـول بخـشی از راه کـه توسـط بهمـن پیمـوده                       

ی زمستانی است که در صورت وقوع آنها با         ها  طوفانشود از موارد تفاوت میان بهمن و          می
  .  مواجه خواهیم شدزدگی سطح راه انسداد ناشی از بارش برف و یخ

ی زمـستانی، در ایـن بخـش بـه دو مقولـه             ها  طوفانبا توجه به تفاوت میان بهمن و        
  .شود بهمن و انواع طوفان به صورت مجزا پرداخته می

                                                 
1. Avalanche 
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   بهمن.2-2
  سازماندهی پایگاه امداد و تجهیزات •

با توجه به مشخصات بهمن که پیش از این بیان شد، فعالیت امدادگران بهمن بـه دو            
 هـشدار  -در بخـش پیـشگیری  . شـود   نجات تقـسیم مـی  - هشدار و امداد-خش پیشگیری ب

ی بـا ریـسک بـاالی ریـزش بهمـن، عالمـت گـذاری         هـا   محلپایگاه امداد وظیفه شناسایی     
یی از راه که در مسیر ریزش بهمن احتمالی قرار دارند، تخمین زمان ریزش بهمن،               ها  قسمت
ین محلی در زمینه وقوع احتمالی بهمن، انـسداد راه     رسانی عمومی به رانندگان و ساکن       اطالع

. و انجام عملیات ریزش مصنوعی بهمن و کـاهش ریـسک ریـزش بهمـن را برعهـده دارد                  
شـوند،     نجات کـه پـس از ریـزش بهمـن انجـام مـی              -ی امداد ها  فعالیتهمچنین در بخش    

رو   از ایـن .پردازنـد  مـی  ،انـد  امدادگران بهمن به نجات افـرادی کـه در بهمـن گرفتـار شـده      
ی ردیـاب، تجهیـزات   ها دستگاهتجهیزات پایگاه امداد بهمن در پنج بخش تجهیزات نجات،         

گـردد و بازگـشایی راه مـسدود شـده             خالصه مـی   عالیم و   نقلیه  وسایلرادیویی، تجهیزات   
الزم به ذکر است که در صورت تجهیز پایگاه امـداد           . توسط بهمن برعهده راهدارخانه است    

 در ایـن پایگـاه   روب بـرف آالت  آالت راهداری زمستانی، ماشین     ات و ماشین  بهمن به تجهیز  
  .نگهداری خواهد شد

  1 تجهیزات نجات-الف
 انبار کردن و تعمیـر و نگهـداری تجهیـزات           مسؤولدر پایگاه امداد بهمن امدادگران      

از ایـن رو ایـشان بایـد جهـت آشـنایی بـا تجهیـزات و                 . نجات و ردیابی در بهمن هـستند      
بـه  تجهیزات نجات نیـز بایـد       . کنند  ی استفاده از آنها در یک دوره آموزشی شرکت          چگونگ
ی هـا   موقعیـت  مناسب انبار شـده و نگهـداری شـوند و از تجهیـزات تنهـا در هنگـام                    طور

بودن وقـوع بهمـن بایـد        شود و با توجه به ناگهانی       نجات باید استفاده     اورژانسی یا عملیات  
کهنـه از طریـق      یـا    شده و همچنین تعویض تجهیزات خراب      تجهیزات گم یا دزدیده      تأمین

                                                 
1. Rescue equipment 



                    15ها                                                          راهنمای مدیریت نگهداری زمستانی راه

  

       ای وزارتخانـه یـا اداره کـل در اسـرع وقـت              اداره کل راه و ترابری استان یـا مـدیر منطقـه           
  .گیرد صورت 

شـوند     می تأمینتجهیزات نجات در برابر بهمن که برای هر منطقه تحت خطر بهمن             
بـاالترین   (I ذکر شده، در سـه گـروه سـطح     بسته به پتانسیل خطر ریزش بهمن برای منطقه       

  .شوند  میبندی طبقه) ترین سطح خطر پایین (III، و سطح II، سطح  )سطح خطر
 دسترسی مناسب و سریع به تجهیزات نجات، محل قرارگیـری و ذخیـره            تأمینبرای  

 تجهیـزات  ایـن  موقعیـت  عالیـم  ایـن . شـود  مشخص استاندارد عالیم با تجهیزات نجات باید  

محل قرارگیری و نصب این عالیم حائز اهمیـت و بـه شـرح زیـر        . دهند   را نشان می   ذخیره
  :است

 یک عالمت بزرگ نزدیک ورودی ساختمانی که انبار تجهیزات نجات در آن قرار              -
  . شود دارد تعبیه می

  . شود  تعبیه می1 یک عالمت بزرگ در یک موقعیت ذخیره سرد-
برای مثال بـر روی در      . شود  ر نجات تعبیه می    در کنار انبا    یک عالمت بزرگ دقیقاً    -

  .اتاق نجات یا روی دیوار کنار کمدهایی که تجهیزات ذخیره در آن قرار دارند
 به نزدیکی انبار، اقـدام دیگـری        نقلیه  وسایل نور کافی و دسترسی آسان توسط        تأمین

جات خودداری  همچنین باید از پراکندگی تجهیزات ن     . طور مداوم انجام شود    به که باید  است
  . باید در یک موقعیت خاص و مشخص انبار شوند شود و از این رو کل تجهیزات

مندتر از تجهیزات، آنها به دو دسته تقسیم         جهت کمک به استفاده هر چه بهتر و نظام        
  : شوند می

بدو امر و برای شروع عملیات جستجو استفاده  تجهیزات در از این دسته : دسته اول-
 بـه طـور   بسته از تجهیزات دسته اول شامل تمام تجهیـزات نجـات            هر  . شوند  می

  .کامل است

                                                 
1. Cold Storage Location 
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عنوان  کننده تجهیزات دسته اول بوده و به       این دسته از تجهیزات تکمیل    : دوم  دسته -
 محـل  بـه  بهمـن،  ریـزش  محـل  در پرسنل بیشتر  هنگام نیاز به   در پشتیبانی تجهیزات

  .شوند می ارسال
 ،هـای قابـل حمـل       دسته اول و دوم، باید در بـسته        تمامی تجهیزات اعم از تجهیزات    

ی دسـته  هـا  بیلگیرند مانند  ها جای نمی بندی بستهبجز تجهیزاتی که درون (شوند   بندی  بسته
های شناسایی تجهیزات بـه    تجهیزات باید برگه  بندی  بستهپس از   ). ی ردیابی ها  ماشینبلند و   

شوند که این امـر شناسـایی تمـامی           چسبانده   یا   های تجهیزات دوخته   قسمت خارجی بسته  
هـای    بایـد روی تمـام برگـه      . سازد  ها را در کوتاهترین زمان ممکن می       تجهیزات داخل بسته  

برای (» دسته اول «های   های تجهیزات دسته اول و دوم عبارت        ی بسته ها  برچسبشناسایی یا   
و » بهمـن نجـات در    «و  ) بـرای تجهیـزات دسـته دوم      (» دسـته دوم  «و  ) تجهیزات دسته اول  

الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـرای استانداردسـازی و              . نوشته شـود  » رادیوها را فراموش نکنید   «
های شناسـایی از سـوی وزارتخانـه یـا            جلوگیری از خطاهای احتمالی باید تمامی این برگه       

به عالوه لیست تجهیزات داخل بـسته نیـز         . شوند  اداره کل راه و ترابری استان تهیه و تنظیم          
  .شود  درج ها های شناسایی بسته  و برگهها برچسبوی باید بر ر

 قابل  به راحتی توان آنها را مهر و موم کرد که           می. انبارهای تجهیزات نباید قفل شوند    
باز شدن باشند، مهر و موم نباید مانع استفاده تجهیزات در حین عملیات نجات باشـد ولـی                  

  .تجهیزات مؤثر باشد کمبود انبار تأمینتواند جهت کنترل تجهیزات و  می
تمیـز بـودن   . تجهیزات باید در دمای معمولی و در فضای خشک و تمیز انبار شـوند       

های جستجوگر امداد بهمن، برای یافتن       تجهیزات نیز بسیار حائز اهمیت است چرا که سگ        
برای ردیابی انبار   . شوند  های نفتی، دچار مشکل می      آلوده به فرآورده   وسایل آلوده، خصوصاً  

باید یک تکه استیل به ) در زمانی که پایگاه در زیر بهمن گرفتار شود(زات پایگاه امداد  تجهی
عنوان هدف ردیابی انبار تجهیزات، خـارج از انبـار تجهیـزات و در یـک محوطـه سـرد و                     

محل هدف ردیابی انبار باید به راحتی قابل دسترس         . پوشش دار قرارداده شده و حفظ شود      
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ر قرار داشته باشد و همچنین باید نشانه تجهیزات نجات بهمـن روی             بوده و در نزدیکی انبا    
  . آن درج شده باشد

  1ی ردیابها دستگاه -ب
 مـسؤول امدادگران . پایگاه امداد بهمن باید به یک یا چند دستگاه ردیاب مجهز باشد     

 هستند و در صورتی که به تعمیر یا تعـویض قطعـات             ها  دستگاهحفاظت و نگهداری از این      
ی معیوب از چرخه خارج شده به تکنسین بهمـن در           ها  دستگاه نیاز باشد باید     ها  دستگاهاین  

  .وزارتخانه یا اداره کل راه و ترابری استان ارجاع شوند
 را  457(khz)ی ردیاب جایگزین شده باید نو بوده و توانایی کار با امواج             ها  دستگاه
  :ید نظارت داشته باشندین پایگاه امداد بر موارد زیر بامسؤول. داشته باشند

  ،ی ردیابها دستگاه کیفیت -
 ، گروهی یا فردیبه طوری ردیاب ها دستگاه نحوه استفاده از -

 قدرت سیگنال دستگاه که باید قبـل از اسـتفاده نهـایی در فـصل زمـستان، مـورد                    -
  متـر  50قدرت شناسایی دستگاه در حداقل فاصله برابر        . (آزمایش قرار گرفته باشد   

ظر تولید کننده دستگاه باید پس از انجام آزمایش قدرت سـیگنال توسـط              طبق ن یا  
  ،) شودتأییداداره کل راه و ترابری استان  یا تکنسین بهمن وزارتخانه

 آزمایش عملکرد کامـل و دریافـت و انتقـال امـواج و شناسـایی صـحیح توسـط                    -
روع کار در    باید در ابتدای هر شیفت کاری توسط امدادگران و قبل از ش            ها  دستگاه

  . منطقه صورت گیرد
هـای توانـایی و       تکنسین بهمن وزارتخانه یا اداره کل راه و ترابـری اسـتان آزمـایش             

 را در اختیار پرسنل پایگاه امداد در        ها  دستگاهقدرت سیگنال دستگاه ردیاب را انجام داده و         
 امـداد  گـاه پای ینمـسؤول  بـا  نزدیـک  به طور باید   تکنسین بهمن  .گذارد  درخواست می  صورت

                                                 
1. Avalanche Rescue Transceivers 
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 هـا بـه شـرح زیـر          ی ردیـاب میـان افـراد پایگـاه        ها  دستگاههمکاری نماید تا توزیع صحیح      
  :صورت گیرد

  ، باید از این دستگاه برخوردار باشندII  وI های امداد سطح  تمامی امدادگران پایگاه-
 وجود دارند، دستگاه گیرنده و فرستنده در        III در مناطقی که انبارهای امداد سطح        -

هـای    تکنسین بهمن وزارتخانـه تعـداد بـسته       . شوند  هر بسته دسته اول جا داده می      
  .کند را تعیین می IIIهای سطح   مورد نیاز در مخزن-دسته اول

ین مسؤولگردد که تعویض آن برعهده         می تأمینی ردیاب از باطری     ها  دستگاهانرژی  
  :ی ردیاب عبارتند ازاه دستگاهمالحظات اجرایی در مورد باطری . پایگاه امداد است

  ،)باطری قابل شارژ نباید استفاده گردد(لکاالین استفاده شود آی ها باطری باید از -
  ،طبق دستور تولیدکننده تعویض شوند یا  سالیانهبه طور باید ها باطری -

 تاریخ تعویض باطری باید روی یک برچسب بر روی خود دسـتگاه ردیـاب نیـز                 -
 . درج گردد

کننـد بایـد در مـورد         ی ردیاب استفاده می   ها  دستگاه پایگاه امداد که از      تمامی پرسنل 
ی هـا   دسـتگاه برخی از مالحظـات اسـتفاده از        .  باشند دیده  آموزشچگونگی استفاده از آنها     

  :ردیاب که پرسنل پایگاه امداد باید رعایت کنند عبارتند از
ه، بایـد بـا پارچـه       ی ردیاب طبق نظر تولیدکننـده دسـتگا       ها  دستگاه قسمت باالیی    -

  پوشیده شوند، 
   ، در صورت عدم استفاده باید خاموش نگه داشته شوندها دستگاه این -
 نیز باید در طول انبار شدن در فصل تابـستان از دسـتگاه خـارج                ها  دستگاه باطری   -

 . شود

   تجهیزات رادیویی-ج
ادیـویی از   ارتباطات رادیویی در مناطق تحت بهمن بسیار حیاتی است و تجهیزات ر           

  . روند میالزامات عملیات نجات به شمار 
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هـر یـک از      یـا    نقلیـه   وسـایل ین امداد، پرسنل تحـت نظـارت ایـشان،          مسؤولتمامی  
کنند باید به یک رادیوی دو طرفه بـر اسـاس    نقلیه کار می    امدادگرانی که در خارج از وسایل     

تحـت  .  اسـتان مجهـز باشـند   فرکانس از پیش تعیین شده وزاتخانه یا اداره کل راه و ترابری   
نبایـد بـدون    ) داران مانند پـرچم  (کنند     کار می  نقلیه  وسیلههیچ شرایطی، پرسنلی که خارج از       

در صـورت نیـاز، بـسته بـه         . داشتن ارتباط رادیویی با ناظر عملیات امداد به کار ادامه دهند          
  .دسروصدای عملیات و تجهیزات، رادیوها باید مجهز به بلندگو یا گوشی باشن

منطقه  در که امدادگرانی و پرسنل پایگاه امداد به بینی بهمن باید  پیش در تغییری گونه هر
پخش  یا بردهای مخصوص باید از طریق رسانی  اطالع این .کنند ابالغ شود    بهمن کار می   تحت

  . رادیویی انجام شود تا از مطلع شدن تمامی پرسنل موجود از تغییرات، اطمینان حاصل شود

   نقلیه وسایلیزات  تجه-د
 یا تجهیزات تعمیـر و نگهـداری بـه          نقلیه  وسایلعالوه بر تجهیزات رادیویی، تمامی      

  : خدمت گرفته شده در مناطق تحت برف باید به تجهیزات زیر مجهز باشند
  ، بیل-
 ،های اولیه  جعبه کمک-

 ، چراغ قوه-

 ،1جلیقه شبرنگ -

  ، دستگاه ردیاب-

  . نجات در بهمنالعمل عملیات  برگه دستور-

 دیگر در حوادث ناشـی      نقلیه  وسایلتمامی تجهیزات مذکور برای کمک به اپراتور یا         
  .از بهمن الزم هستند

  
  

                                                 
1. Flagging 
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  عالیم -ه 
شـوند کـه       در عملیات امداد در برابر بهمن بکـار گرفتـه مـی            عالیمتلفی از   خانواع م 

  :عبارتند از
  ،1 شناسایی مسیر بهمنعالیم -
  ،2نطقه تحت خطر بهمن هشداردهنده معالیم -
  ،3 کنترل بهمنهشداردهنده عالیم -
  .4 پیام متغیرعالیم -

  . تشریح شده استادامه نام برده شده در باال در عالیمهر یک از 

   شناسایی مسیر بهمنعالیم  -
 کوچکی به رنگ زرد یا نارنجی، به همراه شماره          عالیم شناسایی مسیر بهمن،     عالیم

. شـوند   طول راهها هستند که در کنار منطقه احتمالی بهمن تعبیه می  یا نام هر مسیر بهمن در     
های نوار بهمن برای هر       اسامی، شماره و توضیحات مسیر بهمن در اطلس بهمن و در نقشه           

 مسیرهای بهمن را نشان داده و شناسایی منـاطق          عالیماین  . اند   شده ارایهمنطقه تحت بهمن    
  . سازد ن میدر خطر بهمن در شرایط طوفانی را آسا

یت تعمیـر و    مسؤولمانند و راهداران       در طول سال در محل خود باقی می        عالیماین  
  . شناسایی مسیر بهمن را طبق دستور تکنسین بهمن بر عهده دارندعالیمنگهداری 

   هشداردهنده منطقه تحت خطر بهمنعالیم  -
. کننـد  ی مناطق پر خطر را در مسیرهای تحت خطر بهمن مـشخص مـ             عالیماینگونه  

 عموم را از    عالیماین  . شوند   انتهای منطقه بهمن شناسایی می     عالیمانتهای منطقه پر خطر با      
توقف خودرو خود در این مناطق باز داشته و از خطـرات و حـوادث احتمـالی جلـوگیری                   

                                                 
1. Avalanche Path Identification Signs 
2. Avalanche Area Warning Signs 
3. Avalanche Control Warning Signs 
4. Changeable Message Signs 
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 باید بزرگ و انعکاسی باشند تا در شرایط بد زمستان قابل دیدن             عالیماین دسته از    . کنند  می
  . بر عهده امدادگران استعالیم به عالوه، تعمیر و نگهداری این باشند

   هشداردهنده کنترل بهمنعالیم  - 
دهنده منـاطقی کـه هنـوز در آنهـا انفجـار صـورت                هشدار عالیمنگهداری   تعمیر و 

  . باشد نگرفته نیز بر عهده پیمانکار تعمیر و نگهداری می

   پیام متغیرعالیم - 
شوند و امکان      بهمن نصب می    سقوط  خطر باری از مناطق     در ابتدای بسیا   عالیماین  

رسانی و هشدار به عموم، برای کمک به جلوگیری از انسداد راه، کنترل حوادث ناشی      اطالع
  . آورد  را در جاده فراهم مینقلیه وسایلاز ریزش بهمن و بهبود روند عبور 

 ساز ایش شرایط خطر   با توجه به افز    عالیمتغییرات جمالت نمایش داده شده در این        
ای   در صورت غیبت وی توسط مـدیر منطقـه         یا   بهمن، باید توسط تکنسین بهمن وزارتخانه     

  .درخواست شود

  پرسنل 
مهمترین امر در سازماندهی و مدیریت پرسنل امداد، آموزش امدادگران بهمن اسـت             

ان در  چراکه با توجه به ماهیت وقوع بهمن، آمـادگی امـدادگران و آشـنایی و مهـارت ایـش                  
از اینرو در ادامه، مباحث آموزش      . ای برخوردار است    جزئیات عملیات امداد از اهمیت ویژه     

     پرسنل با تکیه بر آشنا کردن امدادگران به تجهیـزات، وظـایف امـدادی و عملیـات نجـات                  
  .شود بیان می

  مباحث آموزش - 
ط بـه ریـزش     ی مربـو  ها  فعالیتدر امر آموزش باید از اینکه تمامی پرسنل درگیر در           

بهمن آموزش کافی دیده و دانش الزم را برای انجام عملیات نجات داشـته باشـند اطمینـان              
ی آمـوزش هـر دو سـطح مـدیران وزارتخانـه و             ها  طرححاصل گردد و از سوی دیگر باید        
  . ای و امدادگران را پوشش دهند ادارات کل و همچنین پرسنل منطقه
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 بـه صـورت     هـا   های آموزش باید ایـن دوره       هبرای کسب نتیجه بهتر از برگزاری دور      
منظم و طبق برنامه مشخص و از پـیش تعیـین شـده برگـزار شـوند و بایـد تـاریخ، زمـان،                  

 ارایـه موقعیت و همینطور دستور جلسه آموزش برای تمامی پرسنل تحت آموزش آمـاده و               
رآمد و مورد   همچنین باید تمام مراحل آموزش توسط افرادی از وزارتخانه، مربیان کا          . گردد
  . ی الزم هستند انجام شودها صالحیت که مطابق با تأیید

ها در صورت درخواست وزارتخانه مربیـان         برای نظارت و کنترل برگزاری این دوره      
اداره کل استان    یا   شده به تمامی پرسنل را به وزارتخانه       ها خود از آموزش انجام      باید گزارش 

  . کنندارایه
  :رد نیاز استآموزش در سه بخش زیر مو

  :شود  مشاهده و بررسی بهمن، شرایط جوی و برف که شامل موارد زیر می-1
  ،)در صورت امکان( تعمیر و نگهداری تجهیزات دستی ایستگاه هواشناسی -
   ،)در صورت امکان(ی هواشناسی دستی ها ایستگاه مشاهده و بررسی -
  ،گی تحلیل اطالعاتجوی و چگون بینی شرایط  مخابره اطالعات مربوط به پیش-
  . ثبت مشاهدات و تهیه گزارش حاصل از مشاهدات ریزش بهمن-

   روند ایمنی-2
            ن عبـور  آتمامی پرسنل امـداد کـه در منـاطق بـا احتمـال ریـزش بهمـن کـار یـا از                 

  : کنند باید می
   ، با مناطق خطرناک و با احتمال ریزش بهمن در بخش خود آشنا باشند-
  ،ی نجات خود آشنا باشندها روشرار گرفتن در بهمن با  در صورت ق-
 با روند کاری مناسب و ایمن در اجرای عملیات در صورت وجود بهمـن روی           -

   ، آشنا باشندراه
   ، گانه سطح بهمن و مراحل عملیاتی آنها آشنا باشند5 با تعاریف -
میـت   قادر به شناسایی تغییرات جوی منجـر بـه ریـزش بهمـن باشـند و از اه                  -

  . گزارش آنها به پرسنل مربوطه مطلع باشند
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   عملیات نجات-3
            ن عبـور آاز  یـا  تمامی پرسنل امـداد کـه در منـاطق بـا احتمـال ریـزش بهمـن کـار               

  : کنند باید می
  ، با عملیات نجات از بهمن در صورت نیاز آشنا باشند-
و جـستجوی    در صورت نیاز برای شرکت در تمامی مراحل مأموریـت نجـات              -

   ،بهمن توانا و در دسترس باشند
گیرنـده بـرای مـشخص کـردن     -ی فرستندهها دستگاه قادر به استفاده صحیح از  -

   ،قربانبان زیر بهمن باشند
دار و مسیرهای     نقلیه، مسیرهای شیب     قادر به شرکت در خطوط درگیری وسایل       -

  .بسیار باریک باشند

  تداوم آموزش  - 
 سازماندهی  مسؤولاداره کل استان     یا   ن امداد در وزارتخانه   یمسؤول یا   ای مدیر منطقه 

تمامی پرسنل امداد که در منطقه تحت       . و رهبری جلسات آموزشی ماهیانه و سالیانه هستند       
بـه عنـوان    ایـن جلـسات آموزشـی   . کننـد   کنند باید در این جلـسات شـرکت           بهمن کار می  

  :شوند جلسات پشتیبانی به شکل زیر اجرا می
  ) از آذر تا اسفند(  آموزشی ماهیانه  جلسات-1
  ، تمرین کار با دستگاه ردیاب-
 .)اختیاری(های جستجو و ردیابی   تکنیک-

  )تنها بیش از شروع فصل زمستان( جلسات آموزشی سالیانه -2
  ، آشنایی با زمین عملیاتی-
 . آشنایی با طرح نجات-

بـه تـشخیص    در طـول زمـستان      ( جلسات آموزشی تشخیصی در صـورت نیـاز          -3
  ) ین امدادمسؤول

  . نجات آزمایشی-
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 اجبـاری  به طوری ردیاب ها دستگاهطی جلسات آموزش ماهیانه باید عملیات کار با   
 اختیاری به امـدادگران بـازآموزی شـود و در طـی             به طور های جستجو و ردیابی       و تکنیک 

ل ریـزش بهمـن   یی از منطقه که احتمـا ها بخشجلسات آموزش سالیانه باید پرسنل امداد با     
ی ایمن در منطقـه خطـر کـه در صـورت            ها  محلدر آنها وجود دارد آشنا شوند و همینطور         

در ایـن   .  قابل دسترسی هستند را شناسـایی کننـد        دیدگان  حادثهریزش بهمن برای کمک به      
ین امداد باید طبق درخواست وزارتخانه گزارشی از روند تداوم آموزش پرسـنل      مسؤولمیان  

انـد را بـه       هـا شـرکت کـرده        کرده و به همراه لیست پرسنلی کـه در ایـن دوره            امداد را تهیه  
اما در بخش آمـوزش تشخیـصی و انجـام عملیـات            .  کنند ارایهاداره کل استان     یا   وزارتخانه

نجات آزمایشی الزم به ذکر اسـت کـه عملیـات نجـات آزمایـشی توسـط تکنـسین بهمـن                   
ری ایـن دوره آموزشـی، ارزیـابی آمـادگی          هـدف از برگـزا    . شود   ترتیب داده می   وزارتخانه

. ی اورژانسی بهمـن اسـت     ها  موقعیتوزارتخانه و پرسنل امداد برای پاسخگویی مناسب به         
موقعیت و زمانبندی این عملیات نجات آزمایشی توسط تکنسین بهمن وزاتخانه بـه همـراه               

 پـس از تـصویب برگـزاری دوره آموزشـی نجـات          . شـود   ین امداد مشخص مـی    مسؤولنظر  
ین امداد منطقه باید تضمین کنند که تمامی پرسنل به خدمت گرفتـه شـده               مسؤولآزمایشی،  

در مناطق تحت خطر ریزش بهمن در جلسات آموزشی عملیات نجـات آزمایـشی شـرکت                
  . کنند می

  کنترل بهمن 
در این بخش که با عنوان کنترل بهمن نامیده شده است به کلیه اقدامات مربـوط بـه                  

. شـود   رسانی، برنامه ریزی و انجام عملیات نجات پرداخته می          امداد، اطالع هماهنگی پرسنل   
ین و پرسنل امداد و نجات در برابر بهمن در انجام کلیه اقدامات مربوط              مسؤولاهداف اولیه   

  :به کنترل بهمن عبارتند از
  ،کنندگان از راهها و بزرگراهها  تضمین ایمنی مسافران و استفاده-1
  .دن دفعات و مدت زمان انسداد جاده بر اثر ریزش بهمن به حداقل رسان-2
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در جهت نیل به اهداف فوق در دو بازه زمانی پیش از ریزش بهمن و پس از ریزش                  
  :بهمن اقداماتی به قرار زیر توسط پرسنل پایگاه امداد در برابر بهمن انجام شود

  ،بینی خطر ریزش بهمن  اقدامات در زمینه پیش-
  ،رفع انسداد راهها بر اثر ریزش بهمن اقدامات در جهت -
  .نقلیه وسایل هدایت جریان -

  .شود شرح اقدامات ذکر شده در باال در ادامه بیان می

  بینی خطر ریزش بهمن اقدامات در زمینه پیش - 
ین امداد باید روند عملیات امداد در برابـر بهمـن را            مسؤولدر سراسر فصل زمستان     

چنـین رونـدی    . مناطق تحـت بهمـن پیگیـری کننـد        اعم ازعملیات عمومی و تخصصی در       
  . کند رهبری مؤثر عملیات و ایمنی و کارایی آن را در منطقه تحت بهمن تضمین می

یی هستند که پرسـنل     ها  مسؤولیت و   ها  فعالیتالزم به ذکر است که عملیات عمومی        
 و  ها  فعالیتامداد در برابر بهمن، باید در تمام طول زمستان انجام دهند و عملیات تخصصی               

 ریزش بهمن بایـد در      بینی  پیشیی هستند که پرسنل امداد در برابر بهمن بر پایه           ها  مسؤولیت
  .طول دوره خطر انجام دهند

ین امـداد موظـف هـستند کـه از          مـسؤول در روند عملیاتی عمومی در فصل زمستان        
در فـصل   آگاهی پرسنل مشغول به کار در منطقه تحت بهمن درمورد روند عملیاتی عمومی              

  :ایشان باید. زمستان و صحت انجام کار اطمینان حاصل کنند
   ، با مناطق تحت بهمن در حوزه خود آشنا باشند-
 با مشاهده ریزش بهمن مراتب را به اطالع وزارتخانه یا تکنسین بهمن وزارتخانـه               -

 ،در اسرع وقت برسانند

 نموده و تحت نظر     ی اولیه پایداری توده برف را در حوزه خود بررسی         ها  شاخص -
 ،داشته باشند

 ، شرایط جوی حاضر را همواره مورد بررسی قرار دهند-
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 اقدامات پاکسازی برف و ایجاد دسترسی به تجهیزات مورد نیـاز در برابـر بهمـن                 -
  ، انبارهای نجات را انجام دهند ی عملیاتی،ها ساختمانشامل 

هـا     از برف بوده و قفل گالری      گیر و مسیر برگشت خالی      های بهمن      از اینکه گالری   -
 ،یخ نزده باشد اطمینان حاصل نمایند

بینی بهمن، پرسنل امداد را مطلع سـاخته و بـا    ه پس از دریافت اخبار پیش   ل بالفاص -
بینـی    پیشدر خصوص    پرسنل خارج از پایگاه      آگاهیاستفاده از وسایل ارتباطی از      
  ،بهمن اطمینان حاصل نمایند

ی بهمن و تغییر احتمـال ریـزش بهمـن بـا تکنـسین              ها  فعالیت  با توجه به افزایش    -
   ،بهمن وزارتخانه ارتباط برقرار نمایند

 از اینکه تجهیزات نجات موجود بوده و آمـاده اسـتفاده هـستند اطمینـان حاصـل                  -
  ،نمایند

شوند اطمینان   از اینکه معیارهای ایمنی در عملیات امداد در برابر بهمن رعایت می    -
  ،ندحاصل نمای

ی منظم در منطقه تحت بهمن بـوده تـا          ها  گشت از اینکه امدادگران در حال انجام        -
ی مقابله با بهمن را بـر حـسب درخواسـت           ها  فعالیت یا   تغیر شرایط را اطالع داده    

  ، اطمینان حاصل نماینددهند میتکنسین بهمن وزارتخانه انجام 

 ،ه برف، راه را مسدود نمایند با اخطار قبلی جهت انجام گشت و پاکسازی باقیماند-

 در هنگام ابالغ دستور از سوی تکنـسین بهمـن وزارتخانـه شـروع بـه پاکـسازی                   -
 . نمایندراههای بهمن از  بازمانده

 ایمنی تأمینبینی بهمن بعنوان ابزاری جهت        اما در مدیریت خطر بهمن اقدامات پیش      
 وضعیت  پنجبینی در قالب     ن پیش ای. شود  در طول راهها و بزرگراههای منطقه بکارگرفته می       

پایین، معتدل، قابل توجه، بـاال      :  وضعیت عبارتند از   پنجگردد که این      احتمال وقوع اعالم می   
   . حدزو بیش ا
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 احتمال ریزش بهمن اساس آمادگی امدادگران و تشخیص ضرورت رونـد            بینی  پیش
نجام دهند مـشخص    بینی بهمن ا    عملیات تخصصی را که امدادگران باید در طول زمان پیش         

 گـزارش وقـوع بهمـن یـک         ارایـه  احتمال ریـزش بهمـن، تهیـه و          بینی  پیشپس از   . کند  می
ین امداد باید امور زیـر      مسؤولدر این رابطه    . ین امداد است  مسؤولیت همیشگی برای    مسؤول

  : را انجام دهند
 اطالع رسانی فوری به تکنسین بهمن وزارتخانه از طریق رادیو، تلفن شخصی یـا                -

   ،هر روش موجود دیگر
 در مناطقی که تکنسین بهمن وزارتخانه ساکن نیست، گزارش وقوع بهمن بایـد از               -

  ، مربوطه انجام گیرددستورالعملی ویژه بر طبق ها طریق پر کردن فرم

  .اقدامات در جهت رفع انسداد راهها بر اثر ریزش بهمن -
وضـعیت  ( یا بیش از حـد       )4وضعیت شماره   (انسداد راه در صورت بروز سطح باال        

گـاهی نیـز انـسداد بـرای کنتـرل انفجـار توسـط              . گیـرد   خطر بهمن صورت مـی    ) 5شماره  
  . شود ین امداد انجام میمسؤولامدادگران و با نظارت 

در طول زمان انسداد، مناطق تحت خطر ریزش بهمن در راههـا و بزرگراههـا بـرای                 
  :پرسنل به جز افراد زیر بسته است تمامی

   ،کنند ی پاکسازی را هدایت میها ماشیندی که  افرا-
 ، گشت بهمن هستندمسؤول افرادی که -

 ، پرسنل کنترل بهمن-

  ، پرسنلی که تحت نظارت مستقیم تکنسین بهمن وزارتخانه هستند-

امدادگران کافی و آشنا با روند انسداد راه در زمـان و             ین امداد باید بر اعزام    مسؤول -
ین امـداد بایـد رونـد انـسداد راه را طبـق        مسؤول. شته باشند محل انسداد نظارت دا   
  : موارد زیر هدایت کنند
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ین امداد باید شخصی آشنا به موقعیت انسداد و روند آن است را مـشخص               مسؤول -
کنند تا او با تکنسین بهمن وزارتخانه در مورد اطالعات مـرتبط بـه انـسداد راه در          

  ،ارتباط باشد
   ،انسداد جاده باید در محل نصب شوند هشدار در مورد عالیم -
گیر قرار دارند، باید آنها پـایین کـشیده شـده، قفـل               های بهمن    گالری جایی که   در -

  ،صورت گیرد شوند و سپس پاکسازی
نقلیه پاکسازی باید به خوبی مجهز باشد تا در شرایط نامناسـب جـوی کـار                   وسیله -

   ،تبط باشدکرده و با موج رادیویی مشترک به وزارتخانه مر
ین امداد باید تضمین کنند که منطقه مـسدود شـده پـس از پاکـسازی امـن                  مسؤول -

  ،است
ین امداد باید موقعیت نهایی انسداد قابـل پاکـسازی را بـه تکنـسین بهمـن                 مسؤول -

   ،کنند ای اعالم  وزارتخانه و مدیریت منطقه
 بدون نقلیه وسیله هر ای وزارتخانه باید از موقعیت  تکنسین بهمن یا مدیریت منطقه    -

 بـه  نقلیـه  وسـیله ای روی شیشه این  ین امداد باید برگه  مسؤول. متصدی باخبر باشند  
  ،منظور هشدار برای عدم حرکت قرار دهند

انسداد، تحـت کنتـرل کـسی نباشـد بایـد طبـق              گیر در طول    های بهمن    اگر گالری  -
   ،دستور تکنسین بهمن وزارتخانه قفل شوند

ارتخانه یا نماینده او بایـد در مـورد زمـان بـاز کـردن مـسیر بـه              بهمن وز   تکنسین -
   ،ین امداد خبر دهدمسؤول

ین امداد برداشته شوند تا نشان دهد کـه         مسؤولی انسداد راه باید توسط      ها  عالمت -
  ،مسیر باز شده است

گیـر موقعیـت      هـای بهمـن     گذاری و تعیـین موقعیـت جغرافیـایی گـالری           در نشانه  -
   ،ای وزارتخانه برسد  تکنسین بهمن یا مدیر منطقهتأیید به ها باید دروازه
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گیر باید طوری انتخاب شـود کـه بـدون خطـر ریـزش                های بهمن    گالری موقعیت -
   ،ونقل باشند ی حملها کامیونوجود فضای مناسب برای دور زدن  بهمن و با

   ،ها نصب شوند ها در کنار دروازه باید در تقاطع  استانداردعالیم -
 متری آنهـا    1ها در حدود     و عقب پایه    استاندارد در جلو   به طور شانگرهای خطر    ن -

   ،شوند نصب می
 نباشـد،   پـذیر   امکـان  تعبیه کردن این نشانگرها به دلیل عملیات پاکسازی برف          اگر -

   ،گذاری شود باید ستون گیت نشانه
مز باید در   با لنز قر  ) مجهز به باطری   (هشداردهندهزن    دو یا سه نوع چراغ چشمک      -

   ،در بدترین شرایط جوی نیز قابل رویت باشند هر دو طرف دروازه نصب شوند تا
با المپ فلورسـنت زرد یـا نـوار زرد رنـگ نـشانگر جهـت                 ها باید    انتهای دروازه  -

   ،افزایش قابلیت دید مجهز شوند
ین امــداد اســت و همینطــور مــسؤول   برعهــدهعالیــم تعمیــر و نگهــداری تمــامی -

  . مجدد این نشانگرها بر عهده ایشان است شویی و رنگ ، شنپاکسازی

  نقلیه وسایلهدایت جریان  - 
هدف ازاین هدایت، انتقال ترافیک در وضعیت جاری از منطقه تحت خطـر ریـزش               

هدایت خودروها باید تنها تحت نظر تکنسین بهمن وزارتخانـه          . بهمن به منطقه ایمنی است    
  . زیر صورت گیردچارچوبو در 

اند، برای انتقال آنهـا       گیر افتاده   در منطقه انسداد بر اثر بهمن      نقلیه  وسایل امی که هنگ -
  ،به منطقه ایمن

 منطقه و طبـق دسـتور تکنـسین بـرف           راه در شرایط اورژانسی تحت اختیار مدیر        -
بهمـن    اگر هدایت خودروها باید بر طبق توصـیه و تـصویب تکنـسین             .وزارتخانه

امـور زیـر     صورت بگیرد پیمانکار موظف بـه اجـرای        ه منطق راهوزارتخانه و مدیر    
  :خواهد بود
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، امدادگران باید برای انجام عملیـات نجـات آمـادگی           نقلیه  وسایل در حین هدایت     -
  ،کافی داشته باشند

        دار   ی هـدایت ترافیـک افـراد پـرچم        هـا   موقعیـت  باید در محـل انـسداد مـسیر و           -
   ،مستقر شوند

یی کـه در دیـد      هـا   مـسافت  در یـک مـسیر کوتـاه در          لیـه نق  وسـایل  برای هـدایت     -
  ،داران کنترل کرد خود این پرچم مسیر را تنها توسط توان داران است می پرچم

 بایـد در یـک مـسیر طـوالنی صـورت گیـرد بایـد                نقلیـه   وسایلکه هدایت      جایی -
گیرنـد تـا از       قرار   خودروهای راهنما در جلو و عقب خودروهای در حال هدایت         

   ، را هدایت نمایندنقلیه وسایل ارتباط رادیویی مسیر را کنترل کرده و طریق
 هدایت باید مجهز به رادیو با فرکانس وزارتخانه باشند و قـادر بـه             مسؤول پرسنل   -

  .استفاده تجهیزات نجات موجود باشند
  
   طوفان.2-3

  راهدارخانه و تجهیزات 
میـر و نگهـداری راه را بـر         یت انجام عملیـات تع    مسؤولراهدارخانه نهادی است که     

عهده دارد و ادوات، تجهیزات و مواد شیمیایی مورد استفاده در عملیات راهداری زمـستانی              
این بخش قصد دارد مالحظات محیطی و مدیریتی . شوند در محوطه آن نگهداری و انبار می 

انـه  نقـش راهدارخ  .  کنـد  ارایـه  هـا   محوطـه را برای طراحی، اجرا و تعمیر و نگهداری ایـن           
ای شامل عملیات مدیریتی گرفته تا تنهـا اجـرای            تواند از موقعیت مرکزی عملیات جاده       می

  .ای متفاوت باشد عملیات جاده

  ریزی تجهیزات و نیروها طرح - 
های انجام شده در فصل تابستان تا حدی زمینه نیاز بـه پرسـنل را                 در حالیکه بررسی  
رها و زمانبنـدی انجـام عملیـات در          مسی رسانی  خدماتکند، سطوح     در زمستان مشخص می   

هـا و     چـه پایگـاه   . زمستان، عوامل اصلی در تعیین تعداد نیرو و تجهیزات مورد نیاز هـستند            
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ی راهداری در جای خود ثابت بمانند و چه منتقل شوند، ارتقاء کارایی آنها بـسته                ها  محوطه
های راهداری    هبه بررسی مالحظات زیادی است و بررسی مجدد وجود یا عدم وجود پایگا            

  . دهد میات محیطی مثبت را افزایش تأثیرترین طراحی در کنار  امکان دستیابی به کاربردی
  :موقعیت یک پایگاه تعمیر و نگهداری راه در حالت کلی به شرایط زیر وابسته است

شغال برای جلوگیری   آوخاک و    کنترل انتشار نمک و زهاب آن، سروصدا، گرد        -
 ،ات محیطیتأثیراز 

  ،ین جادهمسؤولاز نی -

 در سـطح  آنچـه سـازی زمانبنـدی محاسـبه شـده مـسیر بـرای تطـابق بـا                  بهینه -
 ، خواسته شده استرسانی خدمات

  ،های تجهیزات ها و توانایی قابلیت -

کننـده و    ی پخـش  ها  ماشین زمان و فاصله که تا حد زیادی به ظرفیت           بینی  پیش -
 ،لودرها بستگی دارد

  .مالحظات محیطی -

 زمستانی شاید قادر به انجـام تغییـرات ناگهـانی در ناوگـان تجهیـزات             ناظر عملیات 
تعمیر و نگهداری خود نباشد ولی در هـر حـال، پـس از گـذر زمـان و بـا ارتقـاء ناوگـان                         

 نمـک و    تـأثیر این امر بـه اسـتفاده از حـداکثر          . استفاده از منابع بهنیه خواهد شد       تجهیزات،  
   .کند مک بسزایی میسازی تعداد پایگاه مورد نیاز ک بهنیه

  انتخاب محوطه - 
ای تحـت پوشـش، ارزیـابی جغرافیـای طبیعـی و              عالوه بر نزدیکی به شـبکه جـاده       

همچنین چگونگی مـدیریت    . گذار است تأثیرن  آتوپوگرافی محوطه نیز در انتخاب موقعیت       
  . زهاب و شرایط خاک نیز مهم هستند

ی گلی آب حـاوی نمـک را        ها  زمینای،   یی با خاک دانه   ها  زمینبرای مثال، برخالف    
پـذیر زهـاب حـاوی نمـک را بـه       هـای نفـوذ   کنند و به عکس، خـاک  به سرعت جذب نمی 
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های منابع آبی نریزند      های زیرزمینی مورد نظر به چاه       رسانند و اگر آب    های زیرزمینی می    آب
  .  نمک چندان مهم نیستتأثیر

هـای زیرزمینـی را       ب بـر آ   تأثیرای که دارای زهکشی سطحی و طبیعی است           محوطه
ی هـا   ویژگـی خـاک بـستر،       های معـدنی،      ات وجود نمک  تأثیربرای بررسی   . دهد کاهش می 

هـای سـطحی بایـد        ی آب زیرزمینی در مجاورت جاده و حـساسیت آب         ها  ویژگیها،   سنگ
 گرفته شوند و در هنگام انتخاب محوطه طرح کشاورزی منطقه برای فصول آتی نیـز                درنظر

های زیرزمینی زیر محوطه راهدارخانه قرار داشته باشـند احتمـال             گر آب ا. باید بررسی شود  
هـای زیرزمینـی     نمـک، بـر آب    به ویـژه   آتی مواد شیمیایی انبار شده در محوطه پایگاه          تأثیر

  . بسیار زیاد خواهد بود
ی اتـالف مـواد     راههـا ات محیطی و تأکید بر خطـرات مـرتبط بـا            تأثیربررسی کامل   

در هنگـام طراحـی و سـاخت        . کند میل مناسب انتخاب شده کمک      شیمیایی به تضمین مح   
. بایـد بررسـی شـود      ی تعمیر و نگهداری، حساسیت منطقه به مواد شـیمیایی نیـز           ها  محوطه

اگـر امکـان دورشـدن      . دور شـود   محوطه راهدارخانه تا حد امکان باید از منـاطق حـساس          
  .  گرفته شوددرنظرنباشد، مالحظات خاصی باید 

  : نمک عبارتند ازبه ویژهبه مواد شیمیایی  مناطق حساس
ی حساس ها ی آبی با حاللیت کم یا دارای گونهها مناطقی که زهاب نمک به پیکره •

  ،شود  نمک وارد میبه ویژهبه مواد شیمیایی 

 نمـک و عملیـات      بـه ویـژه   مناطق مجاور پوشش گیاهی حساس به مواد شیمیایی          •
 ،کشاورزی

چـه  ( نمـک وارد منـابع آب آشـامیدنی          بـه ویـژه    مناطقی که زهاب مواد شیمیایی     •
 ،شود می) سطحی و چه زیرزمینی

ع آب زیرزمینی   ذیر در سطح متوسط تا باال بر مناب       پ مناطقی که با داشتن خاک نفوذ      •
 . گذار هستند تأثیریا کم عمق 
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 نمـک بـه     به ویژه ی مختلف باید احتمال وارد شدن مواد شیمیایی         ها  محوطهارزیابی  
ی منفـی بـر     گـذار تأثیریی که احتمـال     ها  محوطه.  کلی بررسی کند   به طور را  مناطق حساس   

  . محیط دارند باید به مرور حذف شوند

  طراحی  - 
محوطه پایگاهای راهداری چندمنظوره بوده و باید از یک طراحی جـامع برخـوردار              

ند تمامی کاربردهای این محوطه باید در طراحی آن به بهترین شکل درنظر گرفته شو             . باشند
 نقشه با افـرادی کـه       ارایه باید قبل از     ها  محوطهطراحان این   . و در نقشه محوطه پیاده شوند     

ای باشد که امکـان      طراحی باید به گونه   . باید بعدها در این محوطه کار کنند مشورت نمایند        
آالت راهداری و غیره و همچنین سهولت جابجایی           مختلف اعم از ماشین    نقلیه  وسایلورود  

این طراحی همچنین بایـد بـه   .  فراهم گردد  زدگی کامالً   میایی ویژه کنترل برف و یخ     مواد شی 
ای باشد که امکان گسترش محوطه به دنبال افزایش موقعیت تحت پوشـش یـا اعمـال                 گونه

  . ی جدید وجودداشته باشدها محوطه
یک محوطه با داشتن انـدازه مناسـب و وسـیع و بـا مـدیریت کامـل زهـاب دارای                     

  :ی زیر استها ویژگی
 ،در هنگام اجرای عملیات ایمن است •

 ،استفاده از آن مقرون به صرفه است •

 تحـت کنتـرل   هـا  ماشـین مدیریت زهاب محوطه و زهاب حاصـل از شستـشوی       •
  ،است

 ،حفاظت از مناطق حساس به نمک و سایر مواد شیمیایی در آن لحاظ شده است •

  ،کند ی اضافی ایجاد نمیها هزینه •

  ،باید لحاظ شوند در آنها دیده شده استمالحظات عملی که  •

ایجاد فضای سرپوشیده کافی در داخل محوطه برای نمک یا ترکیب نمک و شن               •
  ،کننده وجود داشته باشد ی پخشها ماشینای که امکان عبور و مرور  به اندازه
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 آن در موقعیت استقرار انبار مـواد بـه          تأثیرتوجه به جهت غالب باد در زمستان و          •
 ،ه مواد در برابر وزش باد حفاظت شودنحوی ک

طراحی محوطه به نحوی اسـت کـه بـارش بـه دور از درهـای ورودی محوطـه                    •
  ،انباشته شود

 نور کافی برای تضمین ایمنی و دقـت عملیـات بـار کـردن               تأمینتجهیزات ویژه    •
که بدلیل شرایط جوی نور کافی وجود ندارد در محوطه نـصب             ماشین در زمانی  

  ،شده است

برای مثال تانکرهـای مخـصوص      (حی فضای ساختمان و تسهیالت انبار مواد        طرا •
  ،برای تسهیل کار و ایمنی بیشتر) مایع برای مواد

ی که قابلیت نظارت بر نقطه بارگیری وجـود داشـته           به طور طراحی دفتر محوطه     •
 ،)ی کلی محوطهها فعالیت، اندازه باد و ها کامیونبرای بررسی تعداد (باشد، 

ی بسیار کم برای جلـوگیری از       نفوذپذیرهیالت انبار روی زیرسازی با      ساخت تس  •
  ،نفوذ نمک بر خاک

پـذیری    آسفالتی یا دیگر مواد با قابلیـت نفـوذ         بتنساخت پدهای بارگیری از نوع       •
  ،کم در ورودی تسهیالت

  ،هدایت زهاب به خارج از تسهیالت و مدیریت زهاب نمک •

تخلیه بار بـرای عبـور و       ( و محل بارگیری     گیری،  محل سوخت   استقرار پارکینگ،  •
 ،) ویژه عملیاتنقلیه وسایلمرور راحت 

های محافظ برای جلوگیری از جاری شدن زهاب نمک به منابع             استقرار حوضچه  •
  ،آبی حساس به نمک یا ورود به خاک از طریق خاک بدون پوشش

وجود در  ات نمک م  تأثیرشناسایی انبارهای برف در نزدیکی محوطه برای کاهش          •
 ،برف آب حاصل از ذوب

لوگیری از های آب در باالی محوطه برای ج  گرفتن موقعیت چاهدرنظراستقرار یا  •
 . ورود زهاب نمک در آنها
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  انبار کردن  - 
که  های نمک جامد نباید به طور مستقیم در معرض باران یا برف قرار گیرند چرا                فله

راین انبار کردن صحیح نمک و ترکیبات       بناب. شود  های زیرزمینی می    نمک حل شده وارد آب    
  . آنها ضروری است شن و نمک و همینطور پوشش مناسب 

ی فصلی و موقتی گرفته تا سیلوها ها پوششانواع مختلفی از پوشش وجود دارند، از      
نمک و سایر مواد شـیمیایی هیچگـاه نبایـد خـارج از محوطـه               . ی بزرگ دائمی  ها  پوششو  

  . بدون پوشش رها شوند
های نمک یا ترکیب شن و نمک خارج از محوطه پدهای بتنی یا آسفالتی،                 فله گاهی

در صورت کنار زدن نمک در خـارج از محوطـه پوشـیده،             . شوند  و با پوشش نگهداری می    
  .  نمک به محیط اطراف باید لحاظ شودمالحظات الزم برای جلوگیری از ورود

بـه شـکل     یـا    شـکل   ، کمـانی  )ساده(شکل    شکل، مکعبی   تواند گنبدی   طرح انبار می  
 از مـواد مختلفـی ماننـد چـوب، فلـز، آلومینیـوم،              تواند  یسازه انبار م  . سیلوهای مرتفع باشد  

 بسته شـده   روند کلی به سمتی است که محیط انبار فله نمک کامالً          . فایبرگالس ساخته شود  
حی شـوند    باید طوری طرا   ها  یک دیوار بتنی بدون پایه حفاظت شود و این دیواره          و توسط 

همینطور باید بدون فاصله نصب شوند تا از        . که بتوانند در برابر حرکت لودرها مقاوم باشند       
تواند بکـار گرفتـه شـوند زیـر            نیز می  ها  پوششترکیبی از   . فرار ذرات نمک جلوگیری شود    

و قسمت خارجی انبار باید از مواد ضد آب ساخته شوند تا از نفوذ بـارش و                  پوشش سقف 
  . اختمان جلوگیری شودرطوبت به س

کمیت موادی که باید ذخیره شوند به نیازهای منطقه تحت پوشش پایگـاه در طـول                
زمستان بستگی دارد و باید در بررسی و محاسبه حجم ایـن مـواد حـوادث غیرمترقبـه نیـز                    

توجه خاصی نیز بایـد بـه       . لحاظ شوند تا در صورت نیاز مواد به اندازه کافی موجود باشند           
ندگانه ذخیره شن به همراه نمک یا دیگر مواد مورد استفاده در عملیات زمـستانی               کاربرد چ 

. ی مختلفی دارند  ها  انبارها بسته به نوع فله کردن مواد یا استفاده از آنها ظرفیت           . مبذول شود 
 بـاالترین درصـد     کننـده   پخـش ی  ها  ماشینهدر رفتن نمک در طی فله کردن آن یا بارگیری           
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 باید عملیات زیر سقف انجـام       مشکلبرای کاهش این    . دهد صاص می تلفات را به خود اخت    
وجـود دارد کـه بایـد در هنگـام انتخـاب و طراحـی                در هر حالت مالحظات خاصی    . شود

دو . داشـته باشـد    تسهیالت انبار لحاظ شود تا امکان عملیات زیر سقف در محوطه وجـود            
  .  مهم تهویه و امکان جابجایی در یا سقف استمسأله

ارتفـاع درب ورودی بایـد بـه        . موقعیت و اندازه ورودی انبار نیـز مهـم اسـت          حتی  
در سـاختارهای   . ی مخصوص تا انتها وارد ساختمان انبار شـوند        ها  ماشینای باشد که     اندازه

ورودی ساختار انبار باید دارای     . کند می ارایهشکل، درب انتهایی مزایای زیادی را         مستطیلی
  . ورود بارش به داخل جلوگیری کندای باشد تا از  درب پرده

سازی نباید در ورودی و در جهت باد غالب قرار         در صورت امکان، تسهیالت ذخیره    
دسترسی عملیاتی و خروجی انبـار      . کند میاین امر از ورود بارش به داخل جلوگیری         . گیرد

  . نیز باید با توجه به مالحظات خاص خود طراحی شود
دهند نمک را در یـک انتهـای انبـار و             جاده ترجیح می   ینمسؤول بسیاری از    چنینهم

شده را در انتهای دیگر قرار دهند تا فضای کافی میان آنها برای استقرار ماشـین                 شن ترکیب 
این روند نیاز به وجود ورودی در اطـراف را          . مورد استفاده برای ترکیب وجود داشته باشد      

اگـر امکـان ورود کامـل       . بـارگیری کننـد    به راحتی  کننده  پخشی  ها  ماشیندهد تا    مینشان  
ی تهویـه مناسـب بایـد بـه خـدمت           ها  سیستم به داخل انبار وجود داشته باشد،        نقلیه  وسایل
  . شوند گرفته

هـم مـانعی    آورد و مـی سطح مورد نیاز برای انجام عملیـات را فـراهم           هم کف انبار 
ت گرفته فشار زیـادی     از آنجا که عملیات صور    . های زیرزمینی است    برای نفوذ نمک به آب    

ایـن  .  مناسـب طراحـی شـود      به طور کند، کف انبار باید به خوبی و         میزیرین وارد    به سطح 
ی بسیار کم باشند که با استفاده از موادی چون آسفالت مرغوب     نفوذپذیرسطوح باید دارای    

ن آسفالت و بـت   . دار، برای اهداف زهکشی، طراحی و ساخته شوند         شیب به طور یا بتن البته    
پـذیری،    بوده و درزهای آنها باید برای بـه حـداقل رسـاندن نفـوذ              نفوذپذیرهر دو تا حدی     

  . پوشیده و بسته شوند
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در بررسی هزینه انواع انبار، ظرفیت واقعی بیشتر از ظرفیت تعریف شده در تئـوری               
برای مثال در یک ساختار مخروطی شکل با یک ظرفیت اسـمی     . طراحی حائز اهمیت است   

 بهنیه به طور فله در دو طرف انبار شوند فضا در هر دو طرف      به صورت گر مواد   مشخص، ا 
های تعمیر و نگهداری مـداوم        ی برآورد شده در چرخه    ها  بعالوه هزینه . استفاده نخواهد شد  

احتیاط الزم برای مقرون به صرفه بـودن  .  در عمل خواهند بودواقعیاز مقادیر   از ابتدا کمتر  
اضـافی بـرای سـاخت      ه  ینـ به زیان دیگـر، هز     .بلندمدت باید لحاظ شود   ی انبار در    ها  هزینه

  . شود تر در برابر کاهش هزینه در انجام عملیات کارآمدتر جبران می تسهیالت کاربردی
  :از دیگر مالحظات عبارتند

 ،نور کافی •

  ، برقی یا طبیعیبه طورتهویه گسترده،  •

ندن اتالف در هنگام وزش     ی بنا کردن فله برای به حداقل رسا       ها  روشاستقرار   •
 حفاظـت در برابـر       ،کننـده   پخـش ی  هـا   ماشـین باد، ارتفاع کافی برای انتقال بـه        

  ....استفاده از لودرها و 

  تسهیالت انبار مواد مایع  - 
بنـدی و ملزومـات      زیست منطقه در مورد منطقه     ین محیط مسؤولطراحان باید با     •

  ،بار در انبار مشاوره کنند

رسیدن بار و نـسبت اسـتفاده آن بـستگی    / بار به زمان تولیدظرفیت مورد نیاز ان    •
 ،دارد

طراح .  منبع آب الزم در طراحی تسهیالت تولید شورآب بسیار مهم است    تأمین •
باید از وجود ظرفیت کافی برای آب جهت تولید شورآب بـه نـسبت عملیـات        

  ،و نگهداری مطمئن شود تعمیر

گرمای الزم بـرای جلـوگیری از       خطوط منابع آب باید طوری مستقر شوند که          •
  ،زدگی آنها وجود داشته باشد یخ
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 ها  کشی در هنگام تعیین نیاز به گرم کردن مواد و تانکرهای ذخیره همینطور لوله             •
  ،نقطه انجماد مایع ذخیره شده و حداقل دمای زمستان باید لحاظ شوند

صورت قطـع   منابع برق اضطراری نیز باید برای تضمین امکان استفاده مواد در             •
  ،شدن برق وجود داشته باشند

در هنگـام    کننـده را   ی پخـش  هـا   ماشـین طراحان باید زمان الزم برای پر کردن         •
پمپ و خطوط بسیار کوچک زمان      .  بگیرند درنظرانتخاب پمپ و سایز خطوط      

  ،دهند میپر کردن تانکر روی ماشین را افزایش 

 کـه امکـان شستـشو و        تانکرهای تولید و نگهداری باید طوری طراحی شـوند         •
  ،پاکسازی آنها از رسوبات وجودداشته باشند

برخی مواد مایع، باید قبل از استفاده جهت جلوگیری از اسـتقرار رسـوبات یـا                 •
 . مداوم هم زده شوندبه طورتعلیق برخی مواد 

 زهکشی محوطه - 

محوطه باید طوری طراحی شود که زهاب را تا حد امکان به دور از محوطه و                 •
  ،ی غیرحساس در برابر نمک هدایت کندا منطقه

حاصل  زهاب شود تا یا هدایت نحوی منتقل به باید شده از محوطه برف پاکسازی •
  ،های زیرزمینی یا مناطق حساس به نمک، ریخته شود از ذوب به دور از چاه

از آب حاصـل  .  کنتـرل شـود    آوری شده و کـامالً      آب آغشته به نمک باید جمع      •
 .  شورآب استفاده شود یا به فاضالب هدایت شودباید دوباره بعنوان

  نگهداری تعمیر و/ عملیات - 
عالوه بر طراحی مناسب، عملیات اجرایی مفید نیز برای به حداقل رسـاندن تلفـات               

ین جاده باید تمامی مراحل عملیات مشتمل       مسؤول. ات محیطی بسیار مهم است    تأثیرمواد و   
 محوطـه، عملیـات هـدایت زهـاب، شستـشوی           دریافت مواد، انبار، جابجایی، زهکـشی      بر

را بررسی نمایند و برای تعیین نقاطی که نمک و مواد شـیمیایی بـه هـدر                 ....  و   نقلیه  وسایل
  . رود و به حداقل رساندن تلفات مواد راهکار تعیین نمایند می
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  جابجایی نمک - 
 صـورت،   باید درون انبار پر شوند، در غیر این        ها  کننده در صورت امکان، پخش    •

 برای جبران و کنترل نمک ریخته شـده در طـی بـارگیری بایـد                ها  سیستمدیگر  
  ،اجرا شوند

ی پخش مواد خارج از انبار باشـند، بایـد احتیـاط الزم             ها  ماشینکه   در صورتی  •
 ،برای به حداقل رساندن اتالف نمک صورت گیرد

ت اند مستعد اتالف نمک در طی عملیا        هایی که بیش از حد پر شده        کننده پخش •
  ،ی پخش مواد نباید بیشتر از ظرفیت خود پر شوندها ماشینبنابراین، . هستند

شـوند،    ی پخش مواد پس از بارگیری از محوطه خارج می         ها  ماشینکه   هنگامی •
 با سر محفظه فاصله داشـته باشـد تـا از            30(cm)فضای باالی بار باید حداکثر      

  ،اتالف و ریزش نمک جلوگیری شود

ـ   بـرف  اتالف آنها از طریق      زیرزمینیهای    مک به آب  منبع اولیه ورود ن    •  یـا   یروب
احتیـاط الزم جهـت بـه حـداقل         . سـت  ا نگهـداری  شستشوی محوطه تعمیر و   

تواند هزینه ایـن      رساندن اتالف نمک و مواد شیمیایی در عملیات پاکسازی می         
  ،اتالف را به حداقل برساند

 ها  زدگی  اند، این یخ    زده یی وجود دارند که یخ    ها  قسمت های نمک عموماً    در فله  •
کننده ریخته   ی پخش ها  ماشینباید به نحو مناسب کنترل شوند و نباید به داخل           

بـه  . دنباید آنها را به گوشه فله هدایت کرد تا ذوب شده و خـشک شـو               . شوند
. محض اینکه خشک و از هم پاشیده شدند باید دوباره به فله برگرداننده شوند             

 را بـه درون     ها  زدگی  توان این یخ    در جریان است می    تولید شورآب    که  جاییدر  
  ،شورآب ریخت

تحویل بار جدید نمک باید طوری هماهنگ شود که به محض رسیدن بار، بـه                •
تحویل بار باید زمانی صورت گیرد کـه  . سرعت در مکان سر پوشیده انبار شود     

  ،شرایط جوی مناسب باشد
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میـر و نگهـداری بایـد تحـت         تمامی بار رسیده در حین انتقـال بـه محوطـه تع            •
  ،پوشش باشد

ای بررسـی    دورهبـه طـور  کننده باید به خوبی تنظـیم شـده و           ی پخش ها  ماشین •
 ،رسانی تنظیم مجدد شوند  باید پس از هر خدمتها ماشیناین . شوند

ای باید مقدار موادی را که باید تحت نسبت اعمال شـوند طبـق               ین جاده مسؤول •
 را با مورد استفادهو در انتهای فصل، مواد  مشخص تعریف کنند    چارچوبیک  

  ، نباشد علت را بررسی کنندبینی پیشاگر طبق  جدول مقایسه کرده و

داخل یا مجاور محوطه     یا   شن که درون تجهیزات انبار    / نمک یا ترکیبات نمک    •
آوری شـده و بـه سـرعت پـس از             شوند باید جمع    تعمیر و نگهداری ریخته می    

  ،بازگرداننده شونداتمام طوفان به انبار 

 از هـا  محوطـه برخی . مواد ریخته شده باید پاکسازی و به فله بازگرداننده شوند   •
 ،کنند جاروهای مکانیکی استفاده می

ی پخش، پس از اتمام طوفان باید به انبـار          ها  ماشیننمک اضافه یا باقیمانده در       •
اگـر  . وندبازگرداننده شوند و تا حد امکان در نزدیکـی در ورودی جـا داده شـ               

 . شوند باید به سرعت به داخل انبار منتقل شوند مواد خارج از انبار، تخلیه می

  نقلیه وسایلشستشوی  - 
ها باید در جایی شستشو شوند که زهاب ناشی از شستشو به راحتی  کننده پخش •

 بایـد بـرای پاکـسازی       ها  کننده قبل از شستشو، پخش   . یا کنترل شود  ترقیق، دفع   
  ، جارو شوندها نده و کاهش زهاب حاوی نمکمواد جامد باقیما

 باید در زیر سقف شسته شوند تا بتوان زهـاب را   نقلیه  وسایلدر صورت امکان     •
 آب ناشی از شستشو به فاضالب هدایت شده یا به داخـل             که  جایی. کنترل کرد 

ریزد، بهتر آنکه این زهاب به انبـار هـدایت شـود کـه بعـد                میسیستم زهکشی   
هـای دفـع کلـی منتقـل          نوان شورآب استفاده کرد یا به فاضـالب       بتوان آن را بع   

  ،احتیاط الزم باید برای آخرین مقصد این زهاب و محیط آن رعایت شود. شود
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 . سنگریزه عبور کند /صافی روغن از یک مانده از شستشو باید جا زهاب به  میتما •

  نمک / تولید شن - 
ی کم تا حـد امکـان       وذپذیرنفشن و نمک باید درون انبار یا روی یک سطح با             •

  ،نزدیک به انبار نمک ترکیب شود

ی معتبر و مطمئن انجام شود تا یـک ترکیـب           ها  روشترکیب باید با استفاده از       •
 ،یکنواخت حاصل شود

شن باید تا حد امکان خشک باشد، چرا که باعث کاهش نمک مورد نیاز بـرای                 •
  ،شود زدگی می جلوگیری از یخ

رکیب شد ترکیب باید به سرعت به درون انبار منتقل          پس از آنکه شن و نمک ت       •
  ،شود سپس منطقه ترکیب مواد باید به سرعت پاکسازی و جارو شود

کننـد بایـد در مـورد     ین جاده که مواد از پیش ترکیب شـده را تهیـه مـی          مسؤول •
نمک به   حجم باالی . درصد صحیح ترکیب دو ماده از تولیدکننده مطمئن شوند        

زدگی فله    درصد کمتر نمک باقیمانده در ترکیب، منجر به یخ        هدر رفته و وجود     
 .شود مواد ترکیب شده می

  تولید و انبار کردن شورآب - 
دهند، مالحظات خاصی باید درمـورد اسـتفاده از          میدر جایی که قوانین اجازه       •

 . شود برای تولید شورآب اعمال حاوی نمک شستشو یا زهاب حاصل از زهاب

جا مانده در انبار بایـد بـه درون شـورآب            زده به  ی یخ اه  در صورت امکان، تکه    •
  ،ریخته شود

در صورت استفاده از تانکرهای انبار شورآب، این تانکر باید باالی زمین و بـه                •
ای   دوره به طـور   باید   چنین قرار گیرد و هم    نقلیه  وسایلات احتمالی   تأثیردور از   

در صـورت    ه شـود تـا    د باید یک تـانکر ثانویـه نیـز تعبیـ          بررسی و بازدید شو   
تـوان    مـی . شکستگی یکی از تانکرها از ورود شورآب به محیط جلوگیری کند          

ی دو جداره یا سیستم آب از اتالف شـورآب جلـوگیری            ها  با استفاده از دیواره   
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 نیز در مورد نحوه نگهـداری و         و ترابری استانی   توان با ادارات کل راه      می. کرد
  ،ملزومات آن مشورت کرد

 بایـد بـرای شناسـایی       هـا    و شـلنگ   ها  ای تانکرها، پمپ و لوله      دوره بازدیدهای •
  ،نشتی و تعمیر به موقع آن صورت گیرد

ی شـسته   ا ه   دور به طور محل تولید شورآب و انبار باید برای پاکسازی رسوبات           •
ی شـنی هـستند کـه       هـا    شن و دانـه    مواد تولیدشده از این شستشو عموماً     . شود
 .ای شن ترکیب کرده توان آنها را با فله می

  انبارهای مواد جامد - 
 بـه طـور   هرگونه سوراخ، پارگی یا آسیب به ساختار انبار باید در طول زمستان              •

بـه  موقتی تعمیر شده تا پس از اتمام زمستان و تا قبل از فصل سـرمای بعـدی                  
چـرا کـه باعـث ورود بـارش بـه داخـل سـاختار انبـار                 .  کامل ترمیم شود   طور
  ،ی نباید سوراخ یا پارگی رها شوددر هیچ صورت. شود می

        هـای احتمـالی     سالیانه بررسی شود تا تـرک      به طور زمین و سطح انبار نیز باید        •
 . تعمیر شوند

  در برابر نمک و مواد شیمیایی پذیر مناطق آسیب - 
 پـذیر   آسیبی تعمیر و نگهداری باید به دور از مناطق          ها  محوطه تا حد امکان،     •

هـای الزم بـرای    این امر مستلزم بررسـی .  و ساخته شونددر برابر نمک طراحی   
  ،شناسایی مناطق حساس است

نظر کـرد،     در برابر نمک صرف    پذیر  آسیبتوان از استفاده از این مناطق         نمی اگر •
 . ات نمک انجام گیردتأثیرطراحی خاصی باید برای جلوگیری از 

 پرسنل 

 آموزش - 

   مؤثر در جابجایی و استفاده از مواد شیمیاییآموزش باید با تمرکز بر تربیت عوامل     
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 تـأثیر  نمـک و کـاهش   بـه ویـژه  صورت گیرد تا از به حداقل رسیدن تلفات مواد شـیمیایی         
قبل از هر زمستان، تمامی پرسنل کـه بـا شـن و             . مخرب آنها به محیط اطمینان حاصل شود      

اید بر اهداف یادگیری زیـر      برنامه آموزشی ب  .  سر و کار دارند باید آموزش ببینند       زدا  یخمواد  
  :های راهداری تأکید داشته باشد ی تعمیر و نگهداری و پایگاهها محوطهدر 

 نمک باید برای به حداقل رساندن تلفـات حتمـاً  / فهم اینکه نمک در ترکیبات شن      •
   ،تحت پوشش قرار گیرد

  ،فهم اینکه تلفات نمک برای محیط بسیار مضر است •

 . شوند ک که باعث تلفات آن در آسیب به محیط میی نمها فعالیتدرک درست از  •

شـیمیایی و    ی جابجایی به طوری که از نشت مـواد        ها  فعالیتفهم چگونگی انجام     •
  ،نمک به محیط جلوگیری شود

 ،فهم روند پاکسازی نمک در محوطه تعمیرو نگهداری پس از جابجایی •

 ،فهم لزوم تعمیرات و نگهداری محوطه برای کنترل تلفات نمک •

ها و چگونگی کامل کردن مدارک مورد نیاز در استفاده از          هم اهمیت ثبت گزارش   ف •
  .نمک و تعمیر و نگهداری محوطه

  :ی زیر صورت گیردها روشآموزش باید از طریق  - 
 ،جلسات توجیهی قبل از شروع زمستان •

  ،مشاهدات و روند اصالحی •

  .توجیه غیر رسمی در حین فصل زمستان •

  نظارت  - 
ات تـأثیر  مقدار نمک اعمال شده، سرانجام این نمک کجاسـت و            دانستن آنکه چه   •

  ،محیطی آن کدامند بسیار مهم است

 بعـدی در مـورد      هـای   هبررسی شرایط بسته محوطه و محدوده اطراف برای مقایس         •
  ،انبارهای جدید باید قبل از استقرار صورت گیرد
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 آنچـه ای سـال بـا      مقدار مواد بکار گرفته شده در طول سال باید بررسی و در انته             •
  ،رفته مقایسه شود میانتظار 

در ورودی و خروجـی     ) WIM(1استفاده از حسگرهای تـوزین در حـال حرکـت          •
  ،ی بر اندازه دقیق مواد باشدتأییدتواند  محوطه می

• WIM             در کنار حسگرهای دیگر بسیار مناسب هستند چرا که اپراتور کنترل مقدار 
  ،شود  میتأییدخیص او مواد را در دست داشته و تش) فله(باز

داری مقایـسه و    های انبـار    ین جاده باید تطابق عملیات اجرایی را با سیاست        مسؤول •
  ،بررسی کنند

ی مدیریت تعمیـر    ها  سیستم یک راهنمای انضباطی در مورد       ارایهنظارت از طریق     •
ی مهـم و حـذف      هـا   فعالیت برای محوطه انبار برای تأکید بر        و نگهداری خصوصاً  

 .ر مهم ضروری استعملیات غی

  ها ثبت گزارش - 
  :مواردی که باید دنبال شده ونظارت شوند عبارتند از

  ،شن انبار شده/ درصد ترکیب نمک •

  ،درصد نمک انبار شده •

  ،ها و تعمیرات گزارش بررسی •

  ،گزارش مواد فله •

 ،ها کنترل کیفیت برای غلظت شورآب گزارش •

 .)مانند سطوح کلرید(ی محیطی ها شاخصسطوح  •

  یابی عملیات پس از طوفانارز - 
. های عملیات زمستانی تجربیاتی آموخـت  ها و هم از شکست توان هم از موفقیت   می

بهبـود در نحـوه     . زدگی از این امر مستثنی نیـست        در این میان نیز عملیات کنترل برف و یخ        

                                                 
1. Weight In Motion: WIM 
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شـرکت  . تواند نتیجه ارزیابی عملیات انجام شـده باشـد     عملیات و حتی ارتقاء تجهیزات می     
. تمامی پرسنل از ناظرین گرفته تا اپراتورهای تجهیزات در این ارزیـابی بـسیار مهـم اسـت                 

بسیاری از مواقع مواردی که توسط نـاظر در طـی طوفـان مـشاهده شـده بـه نظـر اپراتـور                       
بـه عنـوان بخـشی از ارزیـابی پـس از طوفـان پیـشنهاد                . تجهیزات نرسیده است و بالعکس    

های کنتـرل     ی زمستانی راهها مقرون به صرفه بودن برنامه       ین عملیات راهدار  مسؤولشود    می
. ی مختلف مقایسه کنند   ها  زدگی را ارزیابی کنند و در صورت امکان آنرا با حوزه            برف و یخ  

  . باشدها  به عنوان منافع و بررسی هزینه  عملیاتتأثیراین روند باید شامل ارزیابی 
 شـیمیایی و (هـای کلـی مـواد     هتوان بـر حـسب هزینـ      هزینه عملیات زمستانی را می    

بـرای مـواد شـیمیایی،      . ، کارگران و تجهیزات به خدمت گرفته شده محاسبه کرد         )ها  ساینده
، کنتـرل و ترکیـب      ها  کامیونهزینه شامل قیمت خرید، حمل به انبار، نگهداری، بارکردن به           

ه خریـد و  هـا هـر دو هزینـ    برای سـاینده . شود سازی محلول می  مواد شیمیایی جامد و آماده    
کاری محاسـبه    ساعات کاری کارگران باید به همراه اضافه      . گرفته شود  درنظرپاکسازی باید   

 نیـز   ها  دیگر هزینه . شود و هزینه تجهیزات نیز باید بر حسب ساعات استفاده محاسبه شوند           
کننـده هزینـه    ی پخـش هـا  ماشـین ماننـد هزینـه     .  گرفتـه شـوند    درنظردر صورت لزوم باید     

  .... و ها گشت وص وتجهیزات مخص
 بـه طـور  زدگـی بایـد    معیارهای مقرون به صرفه بودن عملیـات کنتـرل بـرف و یـخ           

تـوان هزینـه      در ادامـه مـی    . جداگانه برای هر مـسیر یـا قـسمت بزرگراهـی محاسـبه شـود              
  .  آوردبه دستشده برای عملیات در هر خط عبوری را  صرف

زدگـی بایـد بـه عنـوان          از یـخ  ی سیستماتیک جلـوگیری     ها  فعالیتدر حالیکه اعمال    
ها در بهترین شرایط ممکن در طـول فـصل زمـستان              ای برای تعمیر و نگهداری جاده       وسیله

هـای      محسوب شود از طرف دیگر باید به آنها به عنوان روشی برای ارتقاء و کاهش هزینـه                
بـرای  زدگـی پتانـسیل الزم        های جلوگیری از یـخ     مهمتر از همه آنکه، تکنیک    . کلی نگاه کرد  
  . آورد میی زمستانی پدید ها طوفانها را در بهترین شرایط ممکن در طول  نگهداری جاده

  



  ...ریزی جهت کنترل حوادث زمستانی نظیر بهمن،  سازماندهی و برنامه                         46

  

  : برای مثال.  بستگی داردها فعالیتجویی به نوع  صرفه
     مورد قبول است؟رسانی خدمات چه سطحی از -
  شوند؟   چه موادی استفاده می-
زدگـی و چـه منـابع         خیـی اسـت یـا جلـوگیری از یـ          زدا  یخ هدف عملیات، بیشتر     -

  روند؟  اطالعاتی به کار می
 با صرف   رسانی  خدمت آوردن سطح باالتری از      به دست تواند    هایی از موفقیت می     مثال

ها  که این مثال همانطوری. همان هزینه پایه یا رسیدن به سطح دلخواه با صرف هزینه کمتر باشد     
زدگـی را ارزیـابی        کنترل برف و یـخ     دهند، برای آنهایی که هزینه و موفقیت عملیات         نشان می 

  .گذاری مهم هستندتأثیرها و سطح  کنند، بررسی هر دو مقوله هزینه می
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  ی نگرش کل.3-1

  ق ی درست و دقیبین شیت پیاهم •
ـ     هم زدگی  خی کنترل برف و     اقدامات در مورد شروع     یریگ میتصم  ینـ یب شیزمان بـا پ

ن بخـش   ینـاظر .  شـود  ی حاکم بـر منطقـه آغـاز مـ         ییوهوا  آب شرایط از   یهوا و آگاه  دقیق  
 ییوهوا  آب یها        ینیب شیق مربوط به پ   یتوانند اطالعات دق   ی م ی مختلف یها  روش به   ینگهدار

ف ن زمان شروع اقدامات کنترل بر     یین اطالعات به منظور تع    ی آورده و از ا    به دست منطقه را   
  .   استفاده کنندزدگی خیو 

د در راه اسـت توسـط       ی شـد  ییوهـوا   آبت  ینکه وضع یا   مربوط به  ین هشدارها یاول
 یزیر از به شروع برنامه   یان کننده ن  ین هشدارها ب  یا  شود که  ی منتشر م  ی خبر محل  یها  ایستگاه
ات و   از زمان آغـاز تـدارک      ی را به منظور آگاه    ید اطالعات ضرور  نتوان ین مراکز م  یا. است

  .  دن فراهم آوریکسب آمادگ
 یق معرفـ  یـ  مناسب و دق   ییوهوا  آب کسب اطالعات    ی برا ین فصل منابع اضاف   یدر ا 

  . شود یم
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   و هشدارهاها  مشاوره.3-2
  ف یتعار •

  : هشدار-1

  است که  ی کسان ید کننده زندگ  ی که تهد  ییوهوا  آبت  یعبارت است از وضع    -
 . برند ی آزاد به سر میدر هوا

 :ی راهنمای-2

 یـا   آزاد نا مطلـوب بـوده  ی مردم حاضر در هوای که برا ییوهوا  آبت  یوضع -
 .  شود ی در انجام سفر میجاد دشواریموجب ا

 :  راهنمایی برای طوفان زمستان-3

 خطرنـاک   ی زمستان یوهوا  آب گسترش   ی اوضاع برا  شود که   بیان می  یهنگام -
 بـا   یبـ ی ترک به صورت  یا   ییا به تنها  یت ممکن است    ین وضع یا .مساعد است 

 48 تـا    24 معمـوالً ایـن وضـعیت     .  رخ دهـد   ییوهـوا   آب یها عتیگر وض ید
 .شود یان میساعت قبل ب

 :  هشدار طوفان زمستان-4

 یدکننـده زنـدگ   ی که تهد  ی زمستان یوهوا  آبشود که اوضاع      یان م یب یهنگام -
  ، احتمال رخ دادن آن وجود دارد یا است در شرف وقوع بوده

 .خ، باد و سرما استی برف،  ازیبیشامل وقوع ترک -

 :  هشدار کوالک-5

 ،شتریو ب 55  (kg/hr) با سرعتی متوالیتندبادها یا یباد دائم -

ک چهـارم   یـ  باد که موجب کاهش      یبارش قابل مالحظه برف و وزش متوال       -
  ،شود یبیشتر م یا دی دیلیما

 .  انجامدیشتر به طول بیا بی که به مدت سه ساعت یطیشرا -
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          ایـ العـاده سـرد       برفابـه، بـاران فـوق      ی بـرا  ی زمـستان  یوهوا  آبرای   راهنمایی ب  -6
 :  برفبارش

   ،نچ باشدیم ایک و نیزان نشست برفابه کمتر از یرود که م یانتظار م -

  ،نچ باشدی ا5 تا 2 ساعت 12 یزان بارش برف طیم -

  ،ا برفیخ یبارش نم نم  -

ک چهارم در هر    ین  زاید به م  ی برف که موجب کاهش مسافت د      یوزش تناوب  -
  .شود ل مییما

  
  ییوهوا آب اطالعات .3-3

   ینترنتی ایها    تیسا وب •
 ییآشـنا . کنند یشرفت م یز پ ی ن ینترنتی ا یها        تیسا ، وب ی به فناور  یهمگام با دسترس  
بـا  ن همزمـان  یشی پی که در دسترس هستند به منظور کسب آمادگ        یبا موضوعات و اطالعات   

 یابی از نحوه دسـت یآگاه. ندستاز اهمیت ویژه برخوردار ه  مستان   فصل ز  یدن ماهها یفرا رس 
  . د باشدیتواند مف یر اوقات سال میها در سا تین سایا  به

  )RWIS( 1ی اطالعاتی هواشناسی جادهها سیستم •
های مربوط بـه        گیری  وهوا برای تصمیم    اطالعات مربوط به شرایط سطح جاده و آب       

بـرای مثـال، درک رابطـه میـان         . زدگی بسیار مفیـد اسـت       مهار برف و یخ       عملیات کنترل و    
توانـد بـه اخـذ تـصمیمات          وهوایی موجود و دمای سطح جاده و شرایط آتی می           شرایط آب 

مناسبی جهت استفاده یا عدم استفاده از مواد شـیمیایی، انتخـاب مـواد شـیمیایی مناسـب و          
ـ        . تشخیص نرخ کاربرد کمک کند      بـه  ی نیـاز عمومـاً  ،وداگر دمای سطح جاده باالی صـفر ب

ین و  مـسؤول بنـابراین بـرای اتخـاذ تـصمیمات مناسـب،           . باشد  یاستفاده از مواد شیمیایی نم    
بینی شـرایط آتـی اسـتفاده     مدیران باید از آخرین اطالعات رسیده از وضعیت جاری و پیش          

                                                 
1. Road Weather Information Systems:RWIS 
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 ارایـه گیـری اطالعـاتی را       ین تصمیم مسؤولشده به    بینی  درک الگوهای هواشناسی پیش   . کنند
  . شود گیری با آمادگی قبلی می کند که منجر به تصمیم می

ادارات کل راه و    وهوا باید برای برنامه و عملیات         بینی شرایط سطح جاده و آب       پیش
هایی اغلب نیاز به امضاء قـرارداد بـا مراکـز         بینی  چنین پیش .  سازماندهی شود  ترابری استانی 

ها و خـدمات            ات الزم را که از طریق رسانه      این مراکز قادرند جزئی   . خدمات هواشناسی دارد  
  .ها قرار دهد  گیری  تصمیممسؤولبینی عمومی قابل دسترسی نیستند در اختیار مدیران  پیش

هـای         ابـزاری بـرای نظـارت بـر شـرایط داخـل و اطـراف بانـد                 1970از ابتدای دهه  
در . زدگی استفاده شد   مهار یخ     ی مناسب کنترل و     ها  روشها جهت کمک به انتخاب            فرودگاه

 واژه 1980در اواخـر دهـه   .  این فناوری به فضای کاری راه نیز معرفی شد    1980اوایل دهه   
  : به وجود آمد که شامل تجهیزات زیر است» ی اطالعاتی هواشناسی جادهها سیستم «

  ،)ها  حسگر (یکسری تجهیزات نظارت بر شرایط سطح جاده و شرایط جوی  -
  ،ها   های حسگر   و ارسال دادهآوری  ی جمعها سیستم -

 ، گزارش ارزیابیارایهتجهیزاتی برای نمایش و  -

  .ها  های حسگر    داده شرایط سطح جاده بر اساس  وییوهوا آب بینی شرایط پیش -
  .ای و هواشناسی ه سطح جاد:  بخش تقسیم کرددوتوان به  ها را می   حسگر
یـا در عمـق مشخـصی زیـر سـطح       در سطح جاده     عموماًای    ه  های سطح جاد        حسگر
گیـری کـرده و        دمای سطح جـاده را انـدازه       های سطحی عموماً        حسگر. گیرند  جاده قرار می  

همچنـین میـزان مـواد      . کنند  را مشخص می  ) زده  خیس، خشک، یخ      (ی سطح جاده    ها  ویژگی
کیب ها شاخصی از تر         برخی از این حسگر   . کنند  ن می یی در سطح جاده را تع      یخ  شیمیایی ضد 

ای از  نمونـه ) 1-3 (در شـکل . دهنـد   مواد شیمیایی محلـول در یـخ در سـطح را نـشان مـی              
  .ای نشان داده شده است ه های سطح جاد حسگر
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  .ای ه های سطح جاد   حسگر :1-3شکل 

هـای     توان با استفاده از ابزار دسـتی ماننـد رادیـومتر     دمای سطح جاده را همچنین می     
. گیـری صـحیح بایـد اتخـاذ شـود           البته توجه الزم برای اندازه    .  کرد گیری  مادون قرمز اندازه  

گیری سیار شـرایط جـاده نیـز ممکـن            دهد که اندازه    های اخیر در تخمین نشان می           پیشرفت
های نصب شده         گیری دمای سطح جاده به طور سیار با استفاده از حسگر            روش اندازه . است
تـر اسـتفاده از ترموکوپـل         فناوری قـدیمی  . ا است  نیز در حال حاضر قابل اجر      ها  کامیوندر  

قابلیـت  (رود    گیـری دمـای سـطح جـاده بـه شـمار مـی               هنوز هم روش ارزانی برای انـدازه      
  ). متری از محل نصب ایستگاه300گیری تا فاصله  اندازه

 متر زیر سطح جاده     6/0 تا   5/0های قرارگرفته در سطح زیرین جاده در عمق               حسگر
یابی دمای زیر جاده نیز برای تشخیص اینکه آیا گرما وجود دارد یـا نـه                رد. شوند  نصب می 

کشد تا سطح جاده      اگر سطح زیر جاده گرم باشد زمان بیشتری طول می         . حائز اهمیت است  
بالعکس اگر سطح زیر جاده سرد باشد، سطح جاده با سرعت بیشتری یخ زده یـا   . سرد شود 

  . شود با سرعت کمتری گرم می
 درجـه سـانتیگراد     ±6/0شود خطایی به انـدازه        ها قرائت می      وسط حسگر دمایی که ت  

شود که تغییرات دمـا در سـطح          ها در قرائت دما زمانی حاصل می        بهترین دقت حسگر  . دارد
 دمـای سـطح      در هوای آفتابی اغلب حـسگرها،     . روسازی شدید نباشد و آسمان ابری باشد      

علت ایـن خطـا     . کنند  ار واقعی دما قرائت می     درجه سانتیگراد بیشتر از مقد     8/0روسازی را   
هـا    ایـن حـسگر   . ها جنس و رنگ متفاوتی نسبت بـه روسـازی دارنـد             این است که حسگر   

گیـری    این عمـل بـا انـدازه      . کنند  گیری می   همچنین غلظت نمک را در سطح روسازی اندازه       
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شـود و     مقاومـت زیـاد مـی       اگر مقـدار نمـک کـم باشـد،          . شود  مقاومت الکتریکی انجام می   
تعیین غلظت شیمیایی زمانی از دقت باالتری برخوردار است که رطوبـت زیـادی              . بالعکس

ها بـرای بررسـی شـرایط راه          عالوه بر این موارد، از حسگر     . در سطح راه وجود داشته باشد     
هـا در هفـت       گیری توسـط حـسگر      های اندازه   شرایط راه با توجه به پارامتر     . شود  استفاده می 

دار، خیس، خیس همراه با ماده شیمیایی کافی برای جلوگیری           نم  خشک،: شود  گروه بیان می  
زدگی، برفک، فراهم بودن شرایط برای یـخ زدن سـطح روسـازی و کـم بـودن مـاده                      از یخ 

  .زدگی یخ یخ و در نهایت  شیمیایی ضد
هـای جـوی نـصب       گیری پـارامتر   برای اندازه راهها در    عموماً های هواشناسی       حسگر

، )برای تشخیص دمای شبنم     ( شامل دمای هوا، رطوبت نسبی       ها عموماً       گیری  اندازه. وندش  می
، شـدت   )بارومتر(سرعت و جهت وزش باد، وجود بارش، اندازه و نوع بارش، فشار جوی              

  . شود خورشید و قابلیت دید می نور
 یـا ایـستگاه   کـه یـک واحـد    هـا،      داده  نگـار   به طور مستقیم به وقایع  ها عموماً       حسگر

هـای اخیـر      با توجه به پیـشرفت    .  متصل هستند  ،شوند  خارجی پردازش از راه دور نامیده می      
هـا در     حـسگر  اغلـب،  . هـا از راه دور نیـز ممکـن شـده اسـت        های حـسگر          آوری داده   جمع
  . شوند تا از مزیت ارتباطات یا نیروی برق موجود استفاده کنند های خاص نصب می مکان

ها از طریق ترکیبـی از ارتباطـات تلفنـی،              نگار   آمده از وقایع   به دست های   دادهسپس  
شـوند کـه بـه ایـن مراکـز،       آوری مرکزی منتقل می   فیبر نوری یا رادیویی به یک رایانه جمع       

 RWISی خـارجی    هـا   ایـستگاه یی کـه    ها  زمانسا. گویند   یا پایگاه پردازش مرکزی می        واحد
 را به حداکثر و هزینه را به حداقل تأثیرندگان نزدیک باشند تا بتوانند کن دارند باید به استفاده  

ی برای دسترسی بـه   ا توانند از طریق مودم تلفنی یا شبکه رایانه گیرندگان می  تصمیم. برسانند
تواننـد از     ناظرین حوزه، مدیران و ناظرین دفتـری مـی        .  مرکزی استفاده کنند    های رایانه     ه    داد

هـای        اگـر پردازشـگر   . ها دسترسی پیدا کننـد            ی ثابت یا سیار به داده         ا    های رایانه     طریق پایگاه 
ای استفاده    های شبکه       توان از ترمینال     می ،ی یک سازمان متصل باشند        ا    مرکزی به شبکه رایانه   

  . ها و دسترسی به آنها استفاده کرد    توان از اینترنت برای توزیع داده همچنین می. کرد
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عوامل مؤثر بر تعیین بهترین مکان برای ایستگاه هواشناسی جاده عبارتند از متوسـط              
وهوایی در منطقـه، عـوارض طبیعـی          ی موجود، شرایط آب   ها  ایستگاهترافیک روزانه، مکان    

ترین پایگاه نگهداری جاده، دانش و  ، فاصله تا نزدیک...زمین مانند جنگل، رودخانه، دریا و      
  .قهتجربه افراد باساب

 1زدگـی   پیشگیری از یـخ   سیستم خودکار   ای از کاربرد اطالعات هواشناسی، در         نمونه
) FAST (         ایـن سیـستم کـه در       . شود   استفاده می  ها  پلاست که در نقاط حساس و مهم نظیر

نشان داده شده است هم به صورت تمام خودکـار و هـم بـه صـورت کنتـرل                   ) 2-3 (شکل
ط سنسورهایی که در زیر سـطح روسـازی جاسـازی           در این سیستم توس   . دستی وجود دارد  

تعیـین شـده و     ... اند اطالعات مربوط به وضعیت روسازی نظیر دما، مقدار رطوبـت و               شده
گیرد که آیا سطح روسـازی در خطـر یـخ زدن              بینی صورت می    برای یک ساعت آینده پیش    

دیخ بـا غلظـت     در صورتی که جواب مثبت باشد به طور خودکار مواد ض          . قرار دارد یا خیر   
  .زدگی رویه جلوگیری شود مناسب بر روی سطح رویه پاشیده شده تا از یخ

  

  
  .کننده ثابت مایع پخش :2-3شکل 

                                                 
1. Fixed Anti.icing Spray Technology (FAST) System 
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  ی حرارتبرداری نقشه .3-4
   ی حرارتبرداری نقشه یکاربردها •

ـ  بـرداری   نقـشه  کـه    یگریط راهها از ابزار د    ی شرا بینی  پیشبه منظور    ده یـ  نام ی حرارت
 یوهـوا  آبط ی و نحوه برخورد بـا شـرا  ی از عوارض محلیبی ترک.گردد ی استفاده م ،شود یم

 به منظـور کمـک      ی حرارت برداری  نقشهاز  .  کند یمایجاب   هر راه    ی را برا  ییها  ویژگی ،غالب
 درون  دمـای رات  ییـ  و مـشخص کـردن تغ      یت بخـش  ی در جهت کم   یبه ناظر بخش نگهدار   

  .  شود ی استفاده میا شبکه جاده
 ی و سنـسورها   RWIS یهـا   ایـستگاه    به همـراه   ها   در تقاطع  یحرارت برداری  نقشهاز  

ازمنـد  ی کـه ن   ی نـواح  یین درجه حـرارت راه و شناسـا       ی و تخم  ینیب شی به منظور پ   یروساز
رهـا  یان متغ یجاد رابطه م  یا   به ی حرارت برداری  نقشه. شود ی استفاده م  ،ن هستند یشیمالحظات پ 

  .  پردازد ی مختلف مییوهوا  آبیوهایگر تحت سناریکدی ی آنها رویو نحوه اثرگذار
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  ی نگرش کل.4-1

  ها  ت گزارشیاهم •
 کـه اغلـب از آن       زدگـی   خیـ ار مهم در برنامه کنترل بـرف و         ی بس یها  قسمت از   یکی

 فـراهم   ییاداره، توانـا  ف  ین وظـا  ی از مهمتر  یکی.  است نویسی  گزارش ،شود ی م یچشم پوش 
.   در خصوص نحوه اجرای عملیـات و تهیـه تـدارکات اسـت             یق و کاف  یکردن اطالعات دق  

  : را پوشش خواهد دادیگزارش خوب اهداف مختلف
 مـردم از    یآگـاه .  عمـوم  یق و به موقـع بـرا      ی فراهم کردن اطالعات دق    ییتوانا -

  ، آنها شودیتواند موجب نجات زندگ یط موجود راهها میشرا

هـا،    اداره به رسـانه    یین گزارش هنگام پاسخگو   ی شده در ا   یآور اطالعات جمع  -
  ، ارزش باشد تواند با ی میات و دادخواهیشکا

ن یـ کننـد از ا    ی مـ  یزیـ ر  برنامه یخ آت یع برف و    ی وقا ی که برا  یرانیناظران و مد   -
 ی بـرا  یبـه عنـوان مرجعـ      یـا    توانند به عنوان مرجع استفاده کرده       یاطالعات م 
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 یهـا   طوفان به علت    راههار خسارات وارده به     یت کمک به منظور تعم    درخواس
 .   استفاده کنند،دیخ شدیبرف و 

خ یـ نکار هنگام بروز واقعه بـرف و        یا    است که  ی سطوح مختلف  ی دارا یسینو گزارش
  .  گردد یح میز تشریاهداف آنها ن ن سطوح ویک از این فصل هر یدر ا. د انجام شودیبا
  
  یا  منطقهیسینو  گزارش.4-2

   ی نگهداریها بخشهای   گزارش •
 آورده  یا  خ منطقه ی در برنامه کنترل برف و       معموالً یا   در سطح منطقه   یسینو گزارش

 و  ی منطقـه معرفـ    یهـا  یازمندیق گزارش ن  ید از طر  ی هر منطقه با   ی اطالعات یازهاین. شود  می
 یر بخش نگهدار   ه یی اطالعات جز   بر ملتشم یا  ک گزارش معمول منطقه   ی.  شود ییشناسا

ات مـردم و درخواسـت      یتوان بـه منظـور پاسـخ بـه شـکا           ین اطالعات م  ی که از ا   راه است 
 از  یا   منطقـه  ین اداره نگهـدار   یعالوه بر ا  .  خ استفاده کرد  ین طوفان برف و     یاطالعات در ح  

  کـه  یزات به مناطق  ی و انتقال پرسنل و تجه     یین اطالعات به منظور هماهنگ کردن جابجا      یا
  .  کند ی استفاده م،اند دهیب دین به شدت آسدر طوفا

  شود ی که در گزارش آورده میاطالعات •
د شـامل   یـ کنـد با   ی راه ارسـال مـ     ی راه به اداره نگهـدار     ی که بخش نگهدار   یگزارش
  : شدبار یاطالعات ز
  ،زدگی خیات مقابله با برف و یزمان شروع و زمان خاتمه عمل -

ا پرسـنل راهـداری از      ی آ  به عنوان نمونه   انجام شده است؟     یچه کارها و اقدامات    -
ـ   بـرف ا پرسنل راهداری عملیات     یاند؟ آ   زدگی استفاده کرده    خیمواد کنترل     یروب

ـ  برفا پرسنل راهداری هم یاند؟ آ  انجام داده   کـرده و هـم از مـواد کنتـرل     یروب
 اند؟  زدگی استفاده کرده خی

 . راهیت عمومیوضعان ی سطح راه از نظر عمق و بیزان برف موجود رویان میب -
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 ممکـن اسـت     ی زمستان یوهوا  آب شدن دوره    یاز همزمان با طوالن   یاطالعات مورد ن  
 مـورد  ی کـار یروهـا یاز و نیـ زات مورد نیر تجهی نظین حالت اطالعاتیابد که در ایش  یافزا

 . دنز الزم است در گزارش آورده شوی ن انتظار

  
  ی محلیسینو  گزارش.4-3

ک یـ .  هـای معمـول باشـد         د شامل تمـام گـزارش     ی با ی در سطح محل   یسینو گزارش
  : شود شامل  راری زیها بخش بایدگزارش معمول 

هـا،    خور  برف،  ها  کامیونش از سفرها در مورد      ی و نظارت پ   یهای بازرس     گزارش -
 ، نقلیه وسایلدرها، لودرها و یها، گر روب برف، ها کننده پخش

مـوده شـده،    ی، مسافت پ  یکار روزانه که شامل ساعت      یها  فعالیتهای      گزارش -
  ،ن طوفان استیزات و مصالح استفاده شده در حیساعت استفاده از تجه

 نمـک را   یهـا         کننـده   پخـش ک از   یـ د میزان ذخیره هـر      ی با ی نگهدار یها  بخش -
 .  ن طوفان مورد توجه قرار دهندیزان عملکرد آنها را در حی گرفته و مدرنظر

ق ضـبط شـده     یـ  دق به صـورت  ت روزانه که     اطالعا ی منظم در جهت نگهدار    یتالش
  .ار آسانتر انجام شودیبس یا های منطقه گردد تا پاسخ به استعالم ی باعث م،است

  :درج شوند عبارتند از یهای محل  گزارش که باید در مواردسایر 

ط راههـا و    ی شرا ی برا ی عموم ی، تقاضا ی محل یها        های رسانه    پاسخ به استعالم   -
 ، منطقه ساکن هستندیر راههای ساکنانی که در مسس توسطی سرویتقاضا

ن یـ کننـدگان ا     راهها که به اسـتفاده     یبند تیر حمل نمک و نقشه اولو     ینقشه مس  -
 ی بـه منظـور پاکـساز   یا دهد که تالش منظم و سازماندهی شـده     ینان را م  یاطم

 .  راهها در دست اقدام است
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  ها  برقراری ارتباط با رسانه.4-4
توانـد وجهـه      رسـانه مـی   . ها دارای ارزش باالیی است        ط مؤثر با رسانه   برقراری ارتبا 

با استفاده از   . موجه و منظم معرفی کند     یا    تعمیر و نگهداری را تخریب کند      مسؤولسازمان  
ی تعمیر  ها  فعالیتکنار   در(زدگی    ها به عنوان بخشی از گروه کنترل و مهار برف و یخ               رسانه

هـای      داده  طالعات مربوط به شرایط جاده در فـصل زمـستان،           ا  ،  )وساز  و نگهداری و ساخت   
همکـاری بـا    . گیـرد   ای به راحتی در اختیار عموم مردم قرار مـی           ه  هواشناسی و عملیات جاد   

  :شود های زیر بسیار مؤثر ارزیابی می  ها در زمینه  رسانه
 ،شکن های یخ  استفاده از الستیک -

 ،ور در فصل زمستانمر و  برای عبورنقلیه وسایلسازی  آماده -

 ،های رانندگی در فصل زمستان  تکنیک -

 ،زدگی آشنایی با تجهیزات کنترل و مهار برف و یخ -

 ،ای های جاده  سیاست -

 ،روها سیاست پاکسازی پیاده -

 ،زدگی آسیب وارد آمده بر اثر عملیات کنترل برف و یخ -

 ،سیاست پاکسازی برف -

 ،زدگی روند اجرای عملیات کنترل برف و یخ -

 ،ها در سیاست بندی یتاولو -

 ،های جدید  فناوری -

 .یت و احترام به رانندهمسؤول -

زدگـی بـه خـوبی مطلـع          ها و عملیات کنترل و مهار برف و یخ            مردم باید از سیاست   
ی فرهنگـی   هـا   فعالیـت هـا، اجـرای       هـای تـصویری، روزنامـه         باشند که البته از طریق برنامه     

ها و برقراری ارتباط بـه    گیری  شرکت در تصمیم رسانی قبل از فصل زمستان، تفریحی، اطالع 
موقع برای کسب اطالعات مربوط به هواشناسی، شرایط جاده و روند عملیات کنترل بـرف               

ی ها  فعالیتسخنگوی سازمان باید برای توضیح و تفسیر        .  خواهد بود  پذیر  امکانزدگی    و یخ 



                    63ها                                                          راهنمای مدیریت نگهداری زمستانی راه

  

اگـر  . ماده پاسخگویی باشـد تعمیر و نگهداری در طول سال و نه فقط در زمان بارش برف آ        
هـا بـرای دسـتیابی بـه            یک مرکز عملیاتی در حال انجام عملیات باشد، اجازه دادن به رسانه           

  . گردد ضبط تصاویر زنده ویدیویی از شرایط جاده باعث ارتقاء سطح ارتباطات می
ه  و کـاربران را متوجـ      هـا   زمانها ممکن است سا       البته در اختیار قرار دادن تمامی داده      

 تعمیـر و نگهـداری کـه دارای سیاسـت           مـسؤول  یک سازمان     با این وجود،  . مشکالتی کند 
  . های خود باشد، باید مراتب قانونی را نیز طی کند  ای برای انتشار داده شده  موجه و نوشته

  
   ارتباط، هماهنگی و همکاری با کاربران.4-5

با کاربران، یک سازمان    پیش از انتخاب روش برقراری ارتباط، هماهنگی و همکاری          
تـوان بـه مـوارد زیـر       مـی  از جمله این کاربران. باید اهداف و کاربران خود را مشخص کند       

  :اشاره کرد
  ،مسافران همیشگی جاده -
 ،آهن و ترانزیت ی راهها سیستمهای مدرسه،  مسافران اتوبوس -

 ،نشانی و مراکز پزشکی آتش خدمات اورژانسی از جمله پلیس،  -

 ،ات نگهداری زمستانی در مناطق مجاورین عملیمسؤول -

 ،مسافرین تجاری -

 ،نقل و باربری و های حمل شرکت -

 ، موتورینقلیه وسایلصنعت بیمه  -

 ،ای مسافرین درون حوزه -

 ،نقل مواد غذایی و صنعت حمل -

 ،مسافرین تفریحی -

 ،ها رسانه -

 .های اتومبیل و موتورسواری  باشگاه -



  مستندسازی و تهیه گزارش عملیات                                                                 64

  

یک روش خوب برای    . تباطات مؤثر است  این گستردگی کاربران نیازمند برقراری ار     
هـا      گـذاری   هـا و سیاسـت        گیـری    در روند تصمیم   ها  گروهدادن نمایندگان این        شروع، دخالت 

  .است

  نظرسنجی از مسافران •
بـرای  .  آوردن اطالعات از عموم مـسافرین در مـسیر بـسیار مـشکل اسـت           به دست 

پست الکترونیکی  ق تلفن، شفاهی، از طری (ها    از پرسشنامهشدن نظر مسافران عموماً    مشخص
ها باید توسط افراد مجـرب تهیـه و مطـرح      سؤاالت این پرسشنامه. شود  استفاده می ) یا کتبی 
العمـل آنهـا بـا        هدف از تهیه این اطالعات، بررسی نظر عموم مردم و در واقع عکس            . گردد

از دیگر  . استهای عملیاتی و ارتباطات         شده، سیاست  توجه به سطح خدمت و هزینه صرف      
 خطـوط تلفـن و       هـای تلویزیـونی و رادیـویی محلـی،            توان به کانال    های تحقیقاتی می    ابزار

ی هـا   گـروه کـدام از     مالقـات بـا نماینـدگان هـر       . تفریحی اشاره کرد     -ی آموزشی ها  فعالیت
               بـه  توانـد نظریـات جدیـد و ارزشـمندی را           مخاطب قبـل و بعـد از فـصل سـرما نیـز مـی              

  .ارمغان آورد
توان به استفاده از سفر مردم به عنـوان جزیـی از عملیـات              های مفید می      از دیگر ایده  

هـای برفـی        به عنوان مثال، مـردم بـا عـدم اسـتفاده از جـاده             . نگهداری زمستانی اشاره کرد   
همچنـین ایـن گـروه از کـاربران         . زدگـی کمـک کننـد       توانند به عملیات مهار برف و یخ        می
هـای خـود را از         و شـکایت    وهوایی، درخواست خدمات     شرایط جاده، شرایط آب    توانند  می

در صورت استفاده   . های اینترنتی و دیگر ابزار موجود اعالم کنند         طریق خطوط تلفن، سایت   
ها یا خدمات به موقع     از این ابزار، بررسی اطالعات رسیده و پیگیری پاسخگویی به شکایت          

توان از عموم مـردم بـه طـور داوطلبانـه بـرای               میچنین   هم .بسیار حائز اهمیت خواهد بود    
  .ها و خدمات درخواست کمک کرد رسیدگی به این شکایت

  تحلیل تصادفات •
آمار تصادفات یک مقیاس مشخص در ارزیابی اجرایی عملیات کنترل و مهار بـرف              

تند  اتفاقـات نـادری هـس      آمـاری از آنجا که تـصادفات از نظـر         . رود  زدگی به شمار می     و یخ 



                    65ها                                                          راهنمای مدیریت نگهداری زمستانی راه

  

های آمریکا یک آسـتانه مـالی بـرای             در بسیاری از ایالت   . تحلیل آنها نیز بسیار مشکل است     
بندان و بارش برف زیر این        گزارش تصادف وجود دارد البته بسیاری از حوادث ناشی از یخ          

   بـسیار جـدی    شوند عموماً   تصادفاتی که گزارش می   . شوند  آستانه قرار گرفته و گزارش نمی     
هـای تـصادفات ناشـی از           داده. شوند  های مالی و جانی می      ها و زیان      اعث آسیب هستند که ب  

یخبندان و بارش برف بر حسب گزارش شرایط سـطح جـاده کـه تـصادف در آن رخ داده                    
تحلیل تصادفات  . شوند  بندی می   دسته ....)نظیر بارش برف، یخبندان، وجود برفاب و          (است  

امل دیگری نظیـر اسـتفاده از مـواد مخـدر یـا الکـل و                ها و عو    باید جدای از بررسی فاکتور    
 در  تحلیـل تـصادفات خـصوصاً     . دیگر تخلفات ترافیکی انجام شوند     یا   های جسمی     ناتوانی

هـا و رونـد          تغییـرات در سیاسـت       خدمات و ارزیـابی    ارایهها جهت       هنگام انتخاب اولویت  
  .باشد زدگی مؤثر می کنترل و مهار برف و یخ

  ها   لیل دادهآوری و تح جمع •
 نوع طوفان و مـدت آن و نتـایج آنهـا در بهبـود و                 گذاری انجام شده،    تحلیل سرمایه 

رسـانی و     سیاست استفاده از مـواد، رونـد امـداد          ارتقاء مداوم فعالیت افراد و دیگر واحدها،        
تواند یک ابـزار مـدیریتی مهـم          باشند و این تحلیل می      سطح استفاده از منابع بسیار مفید می      

 هـا   فعالیـت  اجـرای     ها در سطح افراد ارزیابی و بررسی شده و از موقعیت              اشد چرا که داده   ب
ی تعمیر و   ها  زمانهای موجود در دست سا        این اطالعات از طریق کانال    . شود  آوری می   جمع

شود در قضاوت و بررسـی   آوری می هایی که به این طریق جمع     داده. گیرد  نگهداری قرار می  
  .باشند مدیران و ناظرین بسیار مهم و مفید می ای مختلف، پیمانکاران، ه  عملکرد واحد

  مدیریت انتشار اخبار  •
یتی دارد بایـد    مـسؤول زدگـی     هر شخصی که در عملیات کنترل و مهـار بـرف و یـخ             

. رسانی قبل از بارش، پـس از بـارش و پـس از اتمـام فـصل باشـد                    بخشی از سیستم اطالع   
  : ارتند از در این روند عب کنندگان شرکت

  ،مدیران دفاتر مرکزی و محلی -

 ،پلیس -
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 ،نشانی و اورژانس مراکز خدمات اورژانسی مانند آتش -

 ،ی مجاورها استانادارات  -

 ،ای ی مسافرین جادهها گروه -

 .مراکز تجاری -

توان در قالب پیشنهادهایی برای ارتقـاء         نکات ضعف و قوت و نتیجه عملیات را می        
گر منابع اضـافی در دسـترس نیـستند اسـتفاده بهینـه از منـابع                ا. نتیجه، مورد بحث قرار داد    

نقـش  . رسـد    امری ضروری بـه نظـر مـی        ها  زمانو همکاری با دیگر سا      موجود و هماهنگی    
 هـا   زمان در حوادث جدی و معمولی نیز باید به خوبی مشخص شده و سـا              ها  زمانتمامی سا 

توانـد    لیات مداوم در تمرینات مـی     انجام عم . آمده را پیگیری کنند     پیش مسایلباید به خوبی    
  . افراد را برای عملیات واقعی آماده کند

  رسانی به عموم اطالع •
ها و عموم مردم بکار گرفته          رسانی به رسانه    های تحلیلی اجرایی باید برای اطالع         داده

ای گـزارش   ی اجرایی مختلف باید به طـور دوره ها شاخص و  درصد استفاده از منابع  . شوند
 ارایـه در ایـن زمینـه      . های سالیانه یا جزوات فصلی قیـد گـردد             همچنین در گزارش   شده و 

هر تغییری که در نتیجه . مهم است بسیار ،فهم و قابل اثبات باشند که قابل طوری  اطالعات به
  .شود نیز باید به اطالع عموم مردم برسد تحلیل سیاستگذاری یا اجرای عملیات انجام می

ان با وجود تمامی وسایل ارتباط جمعی بـا تمـام کـاربران ارتبـاط               تو  از آنجا که نمی   
تـوان بـه    هـا مـی    به جز رسانه. رسد رسانی به عموم کمی مشکل به نظر می   برقرار کرد اطالع  

ی هـا   گـروه رسانی از طریـق اینترنـت،         دیگر وسایل برقراری ارتباط با عموم از جمله اطالع        
هـای     و باجـه    رایانـه  رسـانی بـا پیـام متغیـر،      اطـالع هـای  مختلف کاربران، رادیو پیام، تـابلو     

  .رسانی اشاره کرد اطالع

  ها  اطالعات و گزارش حفظ •
در عملیات کنترل   . گیرد  ها و تحلیل آنها صورت می         گیری مدیران بر پایه داده      تصمیم

شرایط جـاده یـا       های خدمات، موقعیت، زمان،         زدگی، حفظ و تحلیل داده      و مهار برف و یخ    
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وهوا، مواد بکـار رفتـه، تجهیـزات اسـتفاده شـده، درصـد همکـاری افـراد،                    ل، شرایط آب  پ
گذاری، تأثیرو ارزیابی     ) و دالیل آن  (های انتخابی       ها، انواع سیاست    مشکالت عملیاتی، هزینه  

البته در مواردی که نیروهای خود منطقه عملیـات کنتـرل و            . به طور مداوم بسیار مهم است     
  .دهند نیازی به ثبت تمامی این موارد نیست دگی را انجام میز مهار برف و یخ

 امکـان ثبـت     GPS/GISی  هـا   سیـستم های اتوماتیک پخـش مـواد و            کننده  در کنترل 
آالت هنوز به صورت گـسترده اسـتفاده          ها وجود دارد ولی این گونه ماشین        خودکار گزارش 

  :کند ر کمک میبه نتایج زی ها  آوری و مدیریت مناسب داده جمع. شوند نمی
  ،زدگی های کنترل و مهار برف و یخ  ها و برنامه  توسعه سیاست -
 ،رسانی  آسیبمسؤولهای  ثبت ادعا -

 ،نظارت بر نحوه اجرای عملیات -

 ،روند ارزیابی -

 .های آموزشی  توسعه برنامه -

  نظارت بر موجودی مواد •
ناسـب  های مناسب فصل زمستان باید قبل از شروع زمستان در محـل م                در عمل شن  

 زمستان   شوند بالطبع بر اثر رطوبت فصل       موادی که در خالل زمستان ترکیب می      . قرار گیرند 
نقل و کاربرد بیـشتری نـسبت بـه ترکیبـات             و  دارای رطوبت بیشتری بوده و مشکالت حمل      

تحقیقات کشور سـوئیس همچنـین     .  همراه خواهد داشت    آماده شده قبل از فصل زمستان به      
جـایی کـه    (انـد     هایی که مدت زمان بیشتری نگهداری شده         که ساینده  دهنده این است    نشان

از نظـر  ) کننـد   هـای شـن را پیـدا مـی            مواد شیمیایی موقعیت حل شدن و پوشـش دادن ذره         
  .تر هستند شکنندگی و دوام مؤثر

وجودی مها جهت کنترل   رفته در جاده بکار های دقیق و به موقع از مواد   گزارشارایه
های   گیری ها باید جهت تحلیل و کمک به تصمیم  این گزارش. ائز اهمیت استمواد بسیار ح

 .ی وارد شوند ا   مدیریتی در یک پایگاه اطالعاتی رایانه
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هـا، از یـک پایگـاه      بـرای حفـظ گـزارش   ادارات کل راه و ترابری استانی    بسیاری از   
از : شـوند عبارتنـد     بت مـی  ای که گزارش شده و ث       های نمونه     داده. کنند  اطالعاتی استفاده می  

. تاریخ، شماره مسیر، نوع و اندازه مواد بکار رفته و موقعیت انبار، نوع طوفان و مقدار بارش            
برخی ادارات  . ی شود   ا      این اطالعات حداقل باید به طور هفتگی وارد پایگاه اطالعاتی رایانه          

ه سمت سیستم خودکـار     کنند در حالی که برخی دیگر ب        ها را به طور دستی ثبت می          گزارش
  .اند روی آورده
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انیـروی انسـل و نیـپرسن





 

 

  
  
  

  
   یف ناظر بخش نگهداری شرح وظا.5-1

   یهماهنگ •
ف یـ  تعر یهـا   فعالیـت ان تمـام    ی م یجاد هماهنگ ی ا   موظف به  یناظران بخش نگهدار  

  .   هستند خودتیمسؤول ییایشده در حوزه جغراف
ت هوا را با اسـتفاده از       ید وضع ی با ید، ناظران بخش نگهدار   ید ش یط جو یتحت شرا 

ک مـشاهده و    یـ د توسط آنهـا از نزد     یها با  ت جاده یوضع.  ابزار موجود به دقت مشاهده کنند     
  .  نان حاصل شودی اطمراهدار گردد تا از پاسخ به موقع گروه یابیارز

از خـارج از    رو و کمـک     یـ درخواسـت ن   هنگامی که  در   دی با یناظران بخش نگهدار  
 منطقـه را  یاداره نگهـدار   خـود و ی مهندسان حـوزه اسـتحفاظ  ، خود دارندیبخش نگهدار 

ه مجـاور و    یـ  باشد الزم است با مهندسـان ناح       یاز به هماهنگ  یکه ن  یدر صورت .  دنمطلع ساز 
  .منطقه مشورت شودآن  یاداره نگهدار
زان یـ جـه حـرارت، م    رات در ییتغ.  ستندیزمستان مشابه هم ن   در   یع طوفان ی وقا یتمام

 هم  به دست  هستند که دست     یط موجود، و طول دوره طوفان همه عوامل       یبارش برف، شرا  
د تمـام   یـ  با ی نـاظران بخـش نگهـدار      .پذیرنـد  تأثیرع  ین وقا ی از ا  ها  پل و   راهها که   دهند  می
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 و  هـا   روشرات الزم نـسبت بـه       ییـ الت و تغ  ی کرده و هرگونه تعد    یجوانب طوفان را بررس   
  .   انجام دهندیقبل از واقعه بعد زمستان رادر  یع طوفانی مقابله با وقایها    هیرو
  
   و آموزش پرسنلی زمانبند.5-2

   کارمندانیابیرد •
 ی و همـاهنگ   ید به منظور سرکش   ی، ناظر با  زدگی  خی کنترل برف و     یها        ن دوره یدر ح 

  .   در محل حضور داشته باشدیطی محیها فعالیت

  آموزش  •
. ننـد یح آمـوزش بب   ی صـح  بـه صـورت   د  یـ ف با یص وظا یاز تخص  پرسنل قبل    یتمام

زان تجربـه   یـ ار مهـم اسـت کـه م       یشود بـس    یص داده م  ی تخص ی کار یها  فعالیت که   یهنگام
          صیتـر تخـص     مهمتـر بـه کارکنـان بـا تجربـه          یالزم اسـت کارهـا    .   شـود  ییکارکنان شناسا 

  .داده شود
گیری و آمـوزش افـراد شایـسته         در دست داشتن یک نیروی توانا نیازمند به خدمت        

گیری افراد شایسته در کنار برنامه آموزشی قوی بهترین راه به وجود آوردن     به خدمت . است
  . باشد زدگی می یک گروه با کفایت برای اجرای عملیات کنترل برف و یخ

توان با درخواسـت سـطح تحـصیالت و تجربـه      نیروی کارآمد و مؤثر را در ابتدا می    
ها تـدوین شـده      های آموزشی جامع که بر پایه مهارت          و سپس از طریق برنامه    شناسایی کرد   

 هـا   زمانسـا . توان به یک نیروی کاری مفید در راستای اهداف سازمان دست یافت             است می 
باید با مراکز آموزشی منطقه برای پـرورش افـراد و آمـوزش پـیش از ورود بـه بـازار کـار                       

  . همکاری داشته باشند
هـای مـورد      ی مرسـوم در کـشور     ها  روشاتی پیرامون اهمیت آموزش و      در ادامه کلی  

  .گردد  میارایهمطالعه 
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 مزایای آموزش •

زمان کمتـر بالاسـتفاده بـودن تجهیـزات،      مزایای زیادی از جمله ارتقاء سطح ایمنی،        
توجه بیـشتر بـه محـیط زیـست و ذخیـره بودجـه در داشـتن یـک نیـروی کـاری خـوب                         

 مـسافرین و     ،راههـا  نگهـداری زمـستانی      مسؤولالوه بر ادارات    ع.  نهفته است  دیده  آموزش
افرادی کـه بـه    . برند   سود می  دیده  آموزشی اطراف جاده نیز از وجود افراد        ها  زمینصاحبان  

دهنـد         انجـام مـی    دیـده   آمـوزش های کمتری نسبت به افراد کـم          اند خطا   دیده  آموزشخوبی  
هـای کمتـری بـه جـاده وارد      ه و زیـان بنابراین باعث کاهش تعداد و شدت تـصادفات شـد     

هـا و روش        همچنین افرادی که در مورد استفاده صحیح از مواد شـیمیایی، سـاینده            . شود  می
  .کنند تری را فراهم می اند جاده ایمن  آموزش الزم دیدهیروب برف

 قبـل و پـس از         استفاده صحیح از تجیهـزات، بازرسـی و ارزیـابی          دیده  آموزشافراد  
ند تعمیر و نگهداری تجهیزات، زمان کمتر بالاستفاده بودن تجهیـزات و هزینـه              رو  عملیات،  

 و دقیق منجـر بـه تـصادفاتی کمتـر            عملیات صحیح . دکنن  کلی کمتر تعمیرات را تضمین می     
های قبـل و پـس از      در حالی که ارزیابی   . شود  شده و خسارات کمتری به تجهیزات وارد می       

         را قبـل از آنکـه بـزرگ شـده و منجـر بـه تعمیـرات            عملیات به راحتی مشکالت قابل حل     
 سـرویس مـداوم و بـه موقـع           چنـین هم. کنـد   هزینه تعمیر و نگهداری شود، برطرف مـی        پر

        زمان بالاسـتفاده بـودن تجهیـزات کمـک           تواند به کاهش    از جمله روغنکاری می     تجهیزات،  
  .سزایی کنده ب

ی منجر به استفاده کمتر از مـواد شـیمیایی،          آموزش مناسب در تمامی سطوح سازمان     
زدگی بـر پوشـش       کننده یخ   بیشتر مواد شیمیایی کنترل   . شود  ها می   ها و سوخت موتور       ساینده

هـا باعـث     سـاینده . گذارنـد   سوء مـی تأثیر زیرزمینیهای سطحی و     گیاهی اطراف جاده، آب   
نشت گریس و نـشت       ها،  خروجی اگزوز . شوند  آلودگی هوا و تشکیل لجن در منابع آبی می        

 مـسؤول  کـه    دیـده   آمـوزش یک گروه عملیـاتی     . گذار هستند   تأثیرمحموله بر محیط اطراف     
های انسانی کمتری برای رسـیدن   باشد از مواد، تجهیزات و نیرو  میراههانگهداری زمستانی   

  .دشو جویی می ها صرفه   در هزینهکند که در واقع کالً به سطح دلخواه خدمات استفاده می
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 2001-2002تـا    2000-2001ین شهر تورنتو کانادا توانستند از سـال کـاری           مسؤول
 9/1این میزان نمک ارزشی معادل      .  تن کاهش دهند   37000میزان مصرف نمک را به اندازه       

 هـزار دالر بـرای      107ین بکـار بـستند صـرف مبلـغ          مسؤولراهکاری که   . میلیون دالر دارد  
ایـن امـر    .  تن نمـک گردیـد     37000جر به کاهش مصرف     آموزش و تجهیز افراد بود که من      

ی بعد مبلـغ بیـشتری را بـرای تحقیقـات، آمـوزش و              ها  سالین را تشویق کرد تا در       مسؤول
  .بکارگیری فناوری صرف کنند

  جلسات آموزشی  •
انتخـاب جلـسات    . ی زیـادی وجـود دارد     راههـا برای اداره یک دوره آموزشی مؤثر       

 حد بسیار قابل توجهی به منابع مالی و اهداف آموزشـی            مناسب و شنوندگان مورد هدف تا     
های آموزشـی جـامعی را     توانند برنامه  ی تعمیر و نگهداری بزرگ می     ها  زمانسا. بستگی دارد 

 منجـر   دیـده   آمـوزش با استفاده از مربیان تمام وقت فراهم کنند که به ایجاد گروهی ماهر و               
 مـسایل ی یا رسـیدگی بـه تـصادف و سـایر            ی اورژانس ها  موقعیتشود که برای اعزام به        می
  . است هایی از جلسات آموزشی در زیر آمده مثال. ای آماده هستند ه جاد

  های فنی   ها و آموزشکده  دانشگاه - 
 خـارج از محـل کـار برگـزار     معمـوالً شـود   هایی که در این مراکز برگـزار مـی       دوره

ن دانـشجویان و حـضور تعـداد        سازی غذا و مـسک      هایی به دلیل فراهم     دوره چنین. شود    می
به طور کلی اندازه کالس کوچک بوده و نـسبت          . ، پر هزینه و گران هستند        از مربیان   زیادی

اگر مکان و بودجه محـدود باشـند بهتـرین روش اینـست کـه               . دانشجو به مربیان کم است    
گـران  هـا پـر هزینـه و            اگر چه این دوره   . ی دانشجویان به نوبت آموزش داده شوند      ها  گروه

  . های سازمان تا حد امکان بسیار مطلوب خواهد بود فرستادن تمامی نیرو هستند، 

   آموزش در محل کار  - 
تر است چرا کـه   های خصوصی کم هزینه      نسبت به دوره   آموزش در محل کار عموماً    

در مجاورت محـل کـار   به طور معمول  بوده و آموزش    باالتر نسبت دانشجو به مربی عموماً    
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کاهـد    های معیشتی می      ها به طور قابل توجهی از هزینه          برقراری این کالس  . گیرد صورت می 
 به طور کلی آمـوزش در محـل کـار         . کنند  چرا که تنها مربیان دور از مرکز خود تدریس می         

 کمتری به همراه دارد چرا که برانگیختن عالقه دانشجویان در محیط بسته کمی سخت               تأثیر
هـا       بیـشتر ایـن کـالس      تـأثیر توانـد بـه          مربیان مطلع و ماهر می     در این موارد انتخاب   . است

 گـرفتن یـک مربـی      بـه خـدمت      اجرای عملیات،   از  برای دستیابی به سطح باالتری      . بیافزاید
  . رسد های برگزار شده در سطح یک سازمان منطقی به نظر می واحد برای کالس

  آموزش به کمک افراد با تجربه  - 
ی کوچک به طور انفـرادی      ها  گروهدر    عضاء رده باالی سازمان     در این نوع آموزش، ا    

توانـد از سـوی     داوطلبانه است اگر چه مـی این برنامه عموماً. کنند  با افراد کم تجربه کار می     
در این مقطع مربیان بر اساس یک برنامه مدون بـا شـاگردان             . مقامات باال هم مشخص شود    
 تجاری در امر مهار مسایل  مربوط به کار از جمله مسایلای از  خود مالقات کرده و محدوده

ایـن روش از آنجـا کـه بـر مبنـای روش             . دهنـد   زدگی را تحت بررسی قرار مـی        برف و یخ  
مربیـان بایـد از روی یـک دفترچـه          . پذیرد بسیار مؤثر اسـت      آموزشی تک به تک انجام می     

  . راهنمای واحد کار کنند تا آموزش یکنواخت گردد

  ای مشابه ه  آموزش در رده - 
تواننـد کـارگران کـم تجربـه را تعلـیم             تر در همان حیطه کاری می       کارگران با تجربه  

تر هستند و به یکدیگر باور بیشتری دارنـد           از آنجا که افراد هم رتبه با یکدیگر راحت        . دهند
. این روش بـسیار مـؤثر اسـت       ) ی دیگر به محل کار آمده باشند      ها  زمان اگر از سا   خصوصاً(

 اطالعـات   دیده  آموزشآید که کارگران       خالل این روش این امکان به وجود می        همچنین در 
های      باید از دفترچه    برای اطمینان از یکنواختی آموزش    .  دیگران قرار دهند    خود را در اختیار   

  .آموزش یکسان استفاده گردد
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  آموزش در حین کار - 
در هـر   . مـوزش باشـد   ترین و مؤثرترین روش آ       با عملیات شاید رایج     آموزش همراه 

  نظـر    را پیـدا کننـد بایـد تحـت           هـا   فعالیتتجربه تا وقتی که صالحیت انجام          افراد بی   حال،
  .ای باید مورد توجه قرار گیرد در این روش ارزیابی دوره. تجربه کار کنند ناظرین یا افراد با

  های تاریک شب  آموزش انجام عملیات در ساعت - 
 بـرای     عمومـاً    افـراد   زدگی وجود دارد،    و احتمال یخ  یی که بارش برف     ها  موقعیتدر  

بنابراین برقراری امکـان آمـوزش و تمـرین در          . شوند  روز یا شب مشخص می     کار در طول  
 بحث شد  های آموزشی را که قبالً       بسیاری از برنامه  . تواند بسیار مؤثر باشد     شرایط تاریک می  

  .توان در طول شب انجام داد  میتا جایی که با توجه به برنامه قابل تغییر باشند

   دیده آموزش فرد تأییدهای   برنامه - 
کننـد تـا      یه استفاده می  تأییدی تعمیر و نگهداری از یک سیستم        ها  زمانبسیاری از سا  

شایستگی یک پیمانکار یا افراد داخلی را جهت اجـرای یـک عملیـات یـا اسـتفاده از یـک                     
جربیات عملی و درستی عملیـات انجـام        ت  ترکیبی از آموزش،    . وسیله خاص تشخیص دهند   

  .  هستندتأییدشده اساس این 

  تمرین در شرایط خشکی  - 
هـای   رانندگان تجهیزات باید رانندگی خود را قبل از شروع فصل زمـستان در مـسیر      

ین مسؤولوارد است، یک نفر از        ، تازه مسؤولاگر راننده   . یت خود امتحان کنند   مسؤولتحت  
نظر قرار گیرنـد و حتـی روی نقـشه           ی که باید مورد   مسایل. راهی کند با تجربه باید او را هم     

  :مسیر هم مشخص گردند عبارتند از
 ،)مشخص کردن آنها در صورت امکان (موانع موجود در طول راه  -

  ،ها پل -
  ،ها  دوربرگردان موقعیت -
 ،ها، آبگذرها ها، ورودی زهکشی لوله -
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 میانــه راه، جــداول، هــای مرتفــع بــر روی یــا در طــول راه از جملــه ســاختار -
 ،... ها، های کنترل سرعت، نرده  برآمدگی

 ،ی کنترل آنهاها روش و یروب برفی خاص نیازمند ها موقعیت -

 آیند، های برق که بر اثر بارش برف خم شده و پایین می  ساختارهایی مانند سیم -

 ،ی در اولویت نیازمند رسیدگیها موقعیت -

هـای افقـی بـا شـیب      ارنـد از جملـه پـیچ     یی که نیاز به توجه ویژه د      ها  موقعیت -
 ،عرضی زیاد

 های عمومی،  تلفن -

 .کان امن جهت استفاده در طول بارشم -

ای را جهـت ارزیـابی اسـتفاده از            تمرینـات نمونـه     مدیران و ناظرین بایـد همچنـین      
ی کنترلی، قبل از بـروز اتفاقـات        ها  سیستمهای سازمان و        اطالعات هواشناسی، دستورالعمل  

  . جام دهندواقعی ان

  های تفریحی آموزشی   برنامه - 
شـوند یـا       نامیـده مـی    Roadeosهای تفریحی و آموزشـی کـه اغلـب              اجرای برنامه 

تواند ارزش آموزشی فراوانی داشـته         قبل از شروع عملیات زمستانی می      یروب  برفمسابقات  
در . سـتفاده کـرد   توان جهت ارزیابی افراد از همان شرایط واقعی ا          ها می     در این برنامه  . باشد

هایی همچون بازرسی تجهیزات قبل و پس از عملیات، ارتفاع بیل ماشین              این برنامه، مهارت  
 و دقت در سرعت پخش مواد باید مـورد بررسـی             در هنگام عملیات، ایمنی، روند پشتیبانی     

هـای    امتحانات شفاهی یا کتبی از سیاست سازمان، روند اجرایی و دسـتورالعمل          . قرار گیرند 
  .ها باشد  ایمنی نیز باید بخشی از رقابت

 انجام شـوند    ها  فعالیتها باید در فضای باز و در کنار دیگر              تا حد امکان، این رقابت    
. های درجه دوم سازمان نیز باید انتخـاب و دعـوت شـوند              نیرو. تا برای مردم جذاب باشند    

.  اسـتفاده گـردد     رسـانی   و اطالع ها برای برقراری ارتباط بهتر با عموم             باید از رسانه   چنینهم
 گرفـت،   درنظـر توان معیـاری بـرای ارزیـابی برنامـه آموزشـی سـازمان                ها را می      این رقابت 
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ــره ــاز      نم ــا نی ــت دوره ی ــی موفقی ــه راحت ــوری ب ــی و تئ ــر دو دروس عمل ــای ه ــا را ه            ه
  . کنند مشخص می

  جلسات بحث و گفتگو - 
ای بـرای     ن یک ابـزار آموزشـی و وسـیله         استفاده از جلسات بحث و گفتگو به عنوا       

چنین جلساتی باید برای کمک به اجرایی شدن پیشنهادها صـورت           . گردد  ارتقاء پیشنهاد می  
ها بسیار مفید        برای تشخیص مشکالت و راه حل      ها  طوفانجلسات مربوط به بررسی     . پذیرد

هـای      سیاسـتگذاری تواند بـه      جلسات برگزار شده در انتهای هر فصل نیز می        . و مؤثر هستند  
در جلسات برگزار شده پس از فصل زمـستان تمـامی   . جدید و تغییرات احتمالی کمک کند   

نـشانی، مـدیریت      آتش   از جمله پلیس،     راهها در زمینه نگهداری زمستانی      مسؤولنمایندگان  
ی بین پیش دهندگان   راه، پیمانکاران و خدمات های پزشکی، تاجران، کاربران  اورژانس، مراقبت

  .وهوا باید حضور داشته باشند شرایط آب

  های آموزشی   ها و کارگاه  کنفرانس - 
شوند که البته نیاز به سـفر   سال برگزار می های متعددی در طول      ها و کارگاه      کنفرانس

 شده در ایـن گونـه جلـسات ارزش ایـن صـرف              ارایهالبته اطالعات   . و صرف هزینه دارند   
 . هزینه را دارند

  یعناوین آموزش •
سازمان کامل و مناسب       شده به اعضاء     ارایه حائز اهمیت است که آموزش       مسألهاین  

 گرفتـه   درنظـر در مباحث آموزشی هم سیاستگذاران و هـم نیروهـای عملیـاتی بایـد               . باشد
  .آورد ی زیر عناوین پیشنهادی هر گروه را فراهم میها بخش. شوند

  عناوین آموزشی برای کارگران و کارمندان - 
زدگـی   های زیر فهرستی از عناوین مربوط به مبحث کنترل و مهار بـرف و یـخ        گزینه

 و  هـا   زمانهـای سـا     راهنمـا . گـردد   ین تجهیزات پیشنهاد می   مسؤولاست که برای کارگران و      
 .کند بندی این عناوین را مشخص می های آنها اولویت همینطور کمبود
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 ،های ایمنی سازمان  سیاست -

 ،هیزات تنظیم، بررسی و عملکرد تج -

 ، خاص مسیرهامسایل -

 ،زدگی سازمان های کنترل و مهار برف و یخ  ها و سیاست راهنما -

 ،زدگی ی کنترل و مهار برف و یخها فعالیتای  نظریات پایه -

 ،های عملیاتی تجهیزات سازمان  سیاست -

 ،محیطی ی زیستها مسؤولیتمالحظات و  -

کــه در ین تجهیــزات از لحــاظ ســالمت ذهنــی و جــسمی مــسؤولشایــستگی  -
 ی پاکسازی برف الزم است،ها فعالیت

 ،شهری در فصل زمستان عملیات نجات در مناطق برون -

باال بردن درک اعضاء خانواده افراد در مـورد سـاعات کـاری هـر شـخص در                   -
 ،عملیات پاکسازی برف

 ،ها روشبرقراری ارتباطات رادیویی و دیگر  -

 ، و حقوق قانونیها مسؤولیت -

 .د از نظر بررسی اعتیاد به الکل یا مواد مخدرهای انتخاب افرا  سیاست -

 عناوین آموزشی برای مدیران و ناظرین - 

زدگـی    ی کنترل و مهـار بـرف و یـخ         ها  فعالیتموارد زیر عناوین آموزشی مربوط به       
هـای سـازمان      کمبـود  هـا و    راهنمـا . گـردد   است که بـرای مـدیران و نـاظرین پیـشنهاد مـی            

  :کند یاین عناوین را مشخص م بندی اولویت
با استفاده از اطالعات جـاده و شـرایط           (ها      گیری  گذاری و تصمیم    روند سیاست  -

  ،)وهوایی آب
 ،زدگی ای کنترل و مهار برف و یخ مفاهیم پایه -

 ،مدیریت بالیای طبیعی و موارد اورژانسی روند  -

 ،های عملیاتی تجهیزات سازمان  سیاست -
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 ،های مدیریت نیروهای سازمان  سیاست -

 ، الکل و مواد مخدر سازمانسیاست مصرف -

 ،های عمومی  برقراری ارتباط با رسانه -

 ، در طول حادثه آموزش و دستورات رسمی -

 ،ها زمانبرقراری ارتباط با دیگر سا -

 .سیستم مدیریت و گزارش -

   مربوط به مدیریت افرادمسایل - 
،  سـاختار سـازمانی     ای،  ی سیـستم جـاده    ها  ویژگی مورد نیاز به بزرگی و        تعداد افراد 

در . سطح خدمت، تجهیزات، ایمنی عملیات، موارد اورژانسی، و بالیای طبیعی بستگی دارد           
توانـد امـر مـشکلی باشـد کـه نیازمنـد         نتیجه، ایجاد یک برنامه مناسب برای جذب نیرو می        

  .های بسیار است  گرفتن فاکتوردرنظر

  راههای شبکه ها ویژگیبزرگی و  - 
. یروی انسانی و تجهیزات بیـشتری الزم اسـت        تر باشد، ن     گسترده راههاهر چه شبکه    

  هـا،    سراشـیبی   های مـسیر،      وخم ها، پیچ   بست  ها، بن   های مختلف شبکه از جمله توقفگاه         جنبه
 و نیاز به نیروهای انـسانی و تجهیـزات          ها  فعالیت بر روند    تر مسیر کامالً    ی مرتفع ها  موقعیت

  .گذار هستندتأثیر

  ساختار سازمانی - 
 برای انجام عملیات به نسبت بیـشتری         معموالًنگهداری بزرگتر    ر و ی تعمی ها  زمانسا

سـازی نیـز بـر        سـطح خـصوصی   . ، ناظر و نیروی فنی به افراد اجرایـی نیـاز دارنـد              از مدیر 
 مناطقی با درصـد کمتـر بـارش بـرف و            مسؤولیی که   ها  زمانسا. گذار است تأثیرملزومات  

 منـاطق پـر بـارش       مسؤولی  ها  زمانبه سا تر هستند نباید مشا     نییمستعد حوادث در سطح پا    
  . تجهیز شوند
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  سطح خدمت - 
زمـان  (های دیگر برابر فرض شوند، سطح خدمت و زمان چرخـه              اگر تمامی فاکتور  

زمان چرخه به تعداد افراد و تجهیزات موجـود  . به هم مرتبط هستند) بین تکرار دو عملیات  
چرخه کوتاهتر باشـد، سـطح خـدمت        هر چه زمان این     .  بستگی دارد   به ازاء هر واحد جاده    

 کنتـرل   مـسایل  جغرافیایی انبـار مـواد و          باید موقعیت   در بررسی سطح خدمت   . باالتر است 
  . لحاظ شوند  نیز مواد

  تجهیزات - 
مقدار تجهیزات مورد نیاز برای حمایت        شود،    هنگامی که سطح خدمت مشخص می     

افـراد کـافی بـرای اداره ایـن         در ادامـه تعـداد      . شود  از زمان چرخه مناسب نیز مشخص می      
  .شود تعیین می تجهیزات نیز

  مالحظات عملیاتی - 
برف، اگر سیاست سازمان مشخص کـرده باشـد          در مناطقی با بارش شدید و مداوم      

 نفـر بـا     2 ساعت استراحت بپـردازد، بایـد        12 ساعت کار، به     12که هر کارگر باید در کنار       
ایـن رونـد همچنـین امکـان        .  عهده گیرند  یت تجهیزات را بر   مسؤولهای کاری ممکن      دوره

تـر اسـت،      در مناطقی کـه بـارش بـاران سـبک         . کند  انجام بدون توقف عملیات را ایجاد می      
توانند برای هر قطعه از تجهیزات یک نفر را انتخاب کرده یا بـرای اسـتفاده از                    می ها  زمانسا

  .تجهیزات یک بازه زمانی مشخص تعریف کنند
بالاستفاده  تجهیزات از بعضی کنند، ساعته استفاده  12های کاری      از دوره  ها  زماناگر سا 

 سـاعت اسـتراحت در طـول        8 سـاعت کـار مـداوم و         16با تغییر دوره کاری بـه       . مانند  می
  . آورد که تجهیزات به طور پیوسته مورد استفاده باشند روز این امکان را به وجود می شبانه

دگـی بـه خـدمت        ز  کننده برف و یخ     ن کنترل  نفر را برای هر کامیو     2 ها  زمانبرخی سا 
 به ازای هر وسیله یک نفر تخصیص         هم برای تجهیزات حتماً    ها  زماندر برخی سا  . گیرند  می
 وسیله خود و بـارگیری      مسؤول ها  کامیون هم تمامی رانندگان     ها  زماندر بعضی سا  . دهند  می

  .این مالحظات بر استخدام کارمندان مؤثر است. آن هستند
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 زدگی انسانی برای عملیات کنترل و مهار برف و یخمنابع  - 

هنگامی که افراد استخدام شدند،     . ی مختلفی برای استخدام افراد وجود دارد      ها  روش
  : برای انجام عملیات مربوطه آموزش ببینندباید کامالً

  استخدام نیروی دائم - 
ز تعـداد افـراد     ا    زدگی عموماً   تعداد افراد الزم برای عملیات کنترل و مهار برف و یخ          

 نیـروی ثابـت بـه تعـداد کـافی بـرای اجـرای               ها  زمانکند اگر چه برخی سا      ثابت تجاوز می  
کنـد چـرا کـه بـا           خیلی خوب و مؤثر کار مـی        معموالًنیروی دائم   . عملیات در اختیار دارند   

ی تحـت   راههـا ی شـبکه    هـا   ویژگـی  چنـین روند کاری سازمان و هم      ها،    تجهیزات، سیاست 
ایـن آشـنایی شـامل تجربیـات گونـاگون از شـرایط              .ن آشنایی کامل دارند   یت سازما مسؤول

  سازمان باید سیاسـتی هـم بـرای اداره تعطـیالت زمـستانی            . شود   هم می  راههاخاص شبکه   
 بگیرد تا از وجود تعداد نیروی کافی برای اجـرای عملیـات زمـستانی اطمینـان                 درنظرافراد  

  .حاصل شود

 ها زمانیگر ساافراد به خدمت گرفته شده از د - 

 گـاهی کـارگران بـرای انجـام یکـسری عملیـات تعمیـر و         بسته به سیاست سازمان،  
 .شوند  قرض گرفته میها زماننگهداری در فصل زمستان از دیگر سا

یت آنهـا بـه یـک گـروه         مـسؤول  و تخـصیص     راههای مختلف شبکه    ها  بخشتقسیم  
ن جدیـد و افـراد دائـم نتیجـه          یت آنها به ترکیبی از کارگرا     مسؤولخاص نسبت به واگذاری     
  .بهتری بدنبال خواهد داشت

  کارگران فصلی و موقت - 
توان برای یک دوره زمانی مشخص برای مثال طی فصل سرما و              نیروی موقت را می   

کننـد بـا      افراد موقت از آنجا که مزایا و حقوق کمتـری دریافـت مـی             . زمستان استخدام کرد  
زدگـی در      یـخ   نگامی که عملیات کنتـرل و مهـار       ه. شوند  هزینه کمتری به خدمت گرفته می     

بـه دلیـل اینکـه      . توان از این افراد موقت برای امور دیگر اسـتفاده کـرد             حال اجرا نباشد می   



                    83ها                                                          راهنمای مدیریت نگهداری زمستانی راه

  

توان ساعت کاری و حجم کاری         کمتری متوجه این کارگران موقتی است می        حقوق قانونی 
  . را برای آنها مشخص کرد

  وقت یا ساعتی  کارگران پاره - 
چنـین نیرویـی    . شوند  وقت تنها در مواقع ضروری به خدمت گرفته می          ان پاره کارگر

گیرند و در نتیجـه       کمتر از افراد ثابت مزایا و حقوق دریافت کرده و به ندرت اضافه کار می              
بسته به سطح کار، گاهی افراد کافی وجود        . هزینه کمتری نسبت به افراد ثابت سازمان دارند       

وقـت بـه      مامی نیروی خود را از طریق جذب همین کـارگران نیمـه           نداشته و سازمان باید ت    
  . کنند نسبت به نیروی ثابت آموزش کمتری دریافت می وقت  این کارگران نیمه. خدمت گیرد

  ریزی و گزارش عملیات انجام شده برنامه •
 گزارش اجرایی که در این بخش آمده اسـت مربـوط بـه نیـروی                ارایهریزی و     برنامه

هـا      شود این گزارش    در مورد کاری که به پیمانکار سپرده می       . د سازمان است  کاری ثابت خو  
 ارایـه ریـزی بـرای       مفـاد برنامـه   . ها باید به عنوان جزئی از قرارداد قید شـوند             ریزی  و برنامه 

 به ازاء هـر قطعـه   معموالًها   ریزی در این برنامه . غیر مداوم در باال ذکر شد      یا   خدمات مداوم 
ی مختلف و متنوعی برای به حـداقل        ها  روش. شود   یک یا دو نفر استفاده می      از تجهیزات از  

  :شوند که برخی از این شرایط عبارتند از رساندن مشکالت اجرایی به کار گرفته می
شـود کـه      این شرایط هنگامی بکارگرفته مـی     : تغییر دوره کاری در صورت نیاز      -

زدگی وجود    هار برف و یخ    نفر یا بیشتر برای هر قطعه تجهیزات کنترل و م          5/1
در این موقعیت کل افراد به طور روزانه در شـرایط خـوب جـوی               . داشته باشد 

شود نیمـی     بینی می   هنگامی که شرایط بارش برف و یخبندان پیش       . کنند  کار می 
 مجـزا از هـم تخـصیص داده        دوره کاری کـامالً    2از افراد برای کار در یکی از        

 روزانه   شود دوباره به طور     دوباره مساعد می  هنگامی که شرایط جوی     . شوند  می
  .دهند به کار خود ادامه می

، نیروی عملیاتی بـرای هـر روز           در این روش   :تغییر دوره کاری به طور روزانه      -
در ایـام تعطیـل دوره کـاری    . شـود   ای به خدمت گرفتـه مـی        هفته به طور دوره   
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شود که   طوری تقسیم می  
7
در هنگـام   . د عادی حضور داشته باشـ      نیروی روز  5

  .به طور کامل نیاز است ی شدید به تمامی افرادها طوفانبروز 
 در   بسته بـه تقاضـا عمومـاً        تغییرات در برنامه کاری   : تغییرات با توجه به تقاضا     -

ای است که یک نفـر بـرای    گونهه شود که تخصیص افراد ب     جایی بکارگرفته می  
. شود  گرفته میدرنظرزدگی  نترل و مهار برف و یخاداره هر قطعه از تجهیزات ک 
کاری عادی افراد باید متناسب با       شود، برنامه   بینی می   در شرایطی که طوفان پیش    

  . طوفان تغییر یابد
ریـزی کلـی و        بایـد در هنگـام برنامـه       مـسأله  ایـن    :رعایت عدالت برای افـراد     -

ط به کار تـصریح     بیشتر مجامع حقوقی مربو   . دفته شو  گر درنظرتخصیص افراد   
ریزی   برنامه. کاری باید به طور مساوی میان افراد توزیع گردد         کنند که اضافه    می

 تأثیرکاری میان افراد انجام شود تا        مناسب باید برای لزوم تساوی حقوق اضافه      
برای مثال در یک منطقه شهری، شاید بهتـرین زمـان           .  به حداکثر برسد    عملیات

  . ترافیک باشد ری همان ساعت اوج ها و دوره کا  تعویض نوبت

  2 در هنگام اعالم خطر1باش آماده •
 بایـد   هـا   زمانزدگـی، سـا     با توجه به ماهیت مهم و حیاتی عملیات کنترل برف و یخ           

  .باش اتخاذ کنند قوانینی را برای محدود کردن زمان آماده
محـدود،   انکند تا خـود را در زمـ          اغلب کارمندان را ملزم می      در موارد نیاز، سازمان   

ایـن مـسایل   .  دقیقه تا یک ساعت پس از اعالم نیاز، در اختیار سازمان قرار دهند             30 حدوداً
  .شود  در زمان استخدام نیروی جدید عنوان میعموماً

حضور   دوره کاری خود در ساعت مقرر در شود که می عادی، به کارگران امر در حالت
   .منجر به تنبیه شودمطابق قانون تواند  عدم حضور به موقع در محل کار می. پیدا کنند

                                                 
1. Alert 
2. Call Out 



                    85ها                                                          راهنمای مدیریت نگهداری زمستانی راه

  

 معموالً. های خود وجود دارد       های بسیاری برای فراخواندن کارمندان به پست          تکنیک
 اعزام نیروها، فهرستی از افراد را در اختیار دارد که در هنگام مأموریـت               مسؤول یک ناظر یا  

ابـزار  . ی الزم دسـت یابـد     وضعیت افراد را از طریق تلفن بررسی کرده تـا بـه تعـداد نیـرو               
 مـسأله متعددی مانند پیجو وجود دارند تا کارگران بتوانند برای اعالم وضعیت یـا ارزیـابی                

ی هرمی متعددی نیز وجود دارند تا بتـوان بـا کـارگران ارتبـاط               ها  روش. ارتباط برقرار کنند  
  .  ارتباط برقرار کندتواند تنها با تعداد کمی برقرار کرد، البته در این نوع ارتباط هر نفر می

هایی نیـز بـرای کنتـرل ارتباطـات در            ، باید راه حل   ها  روشگیری این     در هنگام بکار  
ی اعالم خطر ها روشدر حال حاضر . صورت خرابی یا قطع شدن ارتباط وجود داشته باشد

هـا همـان کـار            در ایـن روش رایانـه     . انـد   اتوماتیک و خودکار محبوبیت زیادی کسب کرده      
از جملـه وسـایل مـورد       . دهنـد   رسانی فیزیکی به کارگران به وسیله تلفن را انجام می          اطالع

 1پـست صـوتی    ی پاسـخگوی خودکـار    هـا   ماشینتوان به      خودکار می   استفاده در این روش   
 نیز وجود دارد که گرفتن پیغـام و ارسـال آن بـه              2خورد   یک مکانسیم باز   معموالً. اشاره کرد 

  .کند  میتأیید را مسؤولبخش 
 بهترین راه برای قدردانی از کارگران در امر پاسخگویی به اعالم خطر پـاداش        عموماً

 زمانی را برای پاسخگویی افراد بالفاصله       ها  زمان این پاداش، سا    برای تخصیص . نقدی است 
هـایی را بـه          بن ، در انتهای فصل   ها  زمانبرخی سا . کنند  پس از دریافت اعالم خطر تعیین می      

ی هـا  بخـش  رقـابتی بـین   هـا  زماندر برخی سا. دهند  میارایهه کارگران خود    عنوان پاداش ب  
. شـود   ترین پاسخگویی برگزار مـی      مختلف برای دریافت جایزه یا پاداش به بهترین و سریع         

  . پاداش نقدی تا به حال مؤثرترین روش برای برانگیختن انگیزه کارگران شناخته شده است
 باشـند حتـی اگـر کـارگر     on-call باش یا  لت آمادهدر زمانی که کارگران باید در حا    

نقطـه مقابـل     در. گیـرد   مجبور به پاسخگویی به اعالم خطر هم نباشد، پاداش به او تعلق می            

                                                 
1. Voice Mail 
2. Feedback 
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 طبق قوانین با او رفتـار  ،باش اعالم خطر شده و او به امور رسیدگی نکند        اگر به کارگر آماده   
  .خواهد شد

  در مربوط به مصرف الکل و مواد مخمسایل •
 مصرف الکل یا مواد مخدر به کار خود ادامه          تأثیرهیچ عضو و کارمندی نباید تحت       

 توسـط   1991کـه در سـال      ) OTETA (1نقـل   و  قانون ارزیابی کارمندان بخـش حمـل      . دهد
  . مصرف الکل و مواد مخدر است دولت فدرال آمریکا وضع شد، مقیاس ارزیابی

ت ارزیـابی و عواقـب پـس از         این قانون محـدوده مجـاز مـصرف الکـل و ملزومـا            
بخـش خـصوصی    . کنـد   تشخیص مصرف بیش از حد الکل یا مواد مخدر را مـشخص مـی             

در اختیـار  . های الزم در این رابطه را انجـام دهـد       تواند پس از انتخاب کارمندان آزمایش       می
  .ها کمک کند  تواند به کاهش هزینه گرفتن پیمانکار مشترک برای کارفرمایان می

هـای خـاص     باش قرار گیرند نیـز تحـت آمـوزش      ی که باید در شرایط آماده     کارمندان
. گیرنـد   ی خود قبل و پـس از زمـان کـار قـرار مـی              ها  فعالیت الکل بر    تأثیرجهت آگاهی از    

 نیز باید سیاست خاصی برای کنترل مصرف الکل کارمندان قبل و در طـول دوره                ها  زمانسا
  .کاری اتخاذ کنند

                                                 
1. Omnibus Transportation Employee Testing Act:OTETA 
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  آالت  ماشین.6-1
   نگرش کلی.1- 1- 6

 از  یادیـ  شـمار ز   ی همـاهنگ  ، مـردم  یس قابل قبول بـرا    ی سطح سرو  تأمینبه منظور   
 به منظـور پاسـخ بـه       زدگی  خیهنگام وقوع برف و     .  است ی ضرور یزات و پرسنل کار   یتجه

 ینگهـدار . تفاده باشـند  بـرداری و اسـ     د آمـاده بهـره    یزات با ی این تجه  ،ن هشدارها یکوچکتر
نـان از   ی زمـستان بـه منظـور اطم        در ن و بعـد از بـروز طوفـان        یزات قبل، در ح   یح تجه یصح
ایـن بخـش برخـی از       .  بعدی بسیار با اهمیت است     یها  طوفان مواجه شدن با     ی برا یآمادگ
 مـورد   راههـا   زمـستانی  ی که نیاز است تا در عملیات نگهـدار        یروب  برفزات متفاوت   یتجه

  .دهد دهد و نحوه نگهداری صحیح آنها را نیز شرح می قرار گیرند را نشان میاستفاده 
  

  1یون کمپرسی کام.2- 1- 6
ها  ی کمپرس ی در جلو  یروب  برفتیغه  . دهد  را نشان می   یون کمپرس یکام) 1-6 (شکل

                                                 
1. Dump Truck 
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. کننـد  ی را پاکـسازی مـ     راهبا هـل دادن بـرف سـطح          ی کمپرس یها  کامیونشود و    ینصب م 
  . دنگرد یون نصب مین کامی ایز رویل پخش مواد نی به منظور تسهکننده پخش یها بیل
  

  
  .کننده برف  جمع یون کمپرسیکام :1-6شکل 

  

  ش از طوفان ی پیها فعالیت •
  :نان حاصل گرددیر اطمیقبل از بروز طوفان الزم است که از موارد ز

 یهـا   کـامیون  روزانـه    یست بازرس ی با کنترل ل   یون کمپرس یداشتن کام  آماده نگه  -
  ها، از آنیبردار  به منظور بهرهیکمپرس

 ،زاتی نقاط اتصال و نصب تجهی تمامیکار سیریگ -

  ،کننده  پخش وروب برفاز نظیر تیغه ین زات موردیاضافه کردن تجه -

  ،زات کاربردییق تجهی و نصب دقیکیدرولی هیها    لنگی شیکنترل تمام -

  ،نان از محکم بودن نقاط اتصال و نصبیکسب اطم -

 ،یمنیزات ای تجهینان از در محل بودن و آماده بودن تمامیاطمکسب  -
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 ،ح آنهای عملکرد صحی برایکی اجزاء الکتری و کنترل تمامیبررس -

 ،ویییح ایستگاه رادینان از عملکرد صحیتماس با مرکز به منظور کسب اطم -

 .ص به عملیاتیزات قبل از تخصینان از پر بودن باک تجهیاطم -

  وفان ن طی در حیها فعالیت  •
شود الزم اسـت اقـدامات زیـر          یزات، در طول طوفان استفاده م     ی که از تجه   یهنگام
  :انجام شود
  ،ها  نشانگرها و عقربهیبررس -

 ،...ک، ویالست  مشکالتی نظیر نور،یی به منظور شناسای محلیها    دیانجام بازد -

 .های هوا توجه به روزنه -

   پس از طوفان یها فعالیت •
  :اید موارد زیر رعایت شوندان طوفان بیپس از پا

 ،)ونیکام(ن یر ماشی و زی از رویز کردن و برداشتن مواد اضافیتم -

  .ی بعدیها    تی مأموری آن برایساز ون و آمادهیس کردن کامیر و سرویتعم -

  ازی مورد نیمحاسبه تعداد باربرها - 
 قرار گیرند، بدین   تعیین تعداد باربرهایی که از یک لودر سرویس می         1روش سنتی در  

 گرفت که در هر لحظه یـک ماشـین          درنظر را بطریقی    ها  ماشیناست که همواره باید تعداد      
بایـد توجـه    . ماند یمعبارت دیگر هیچگاه لودر بیکار ن     ه  ب. باربر برای بارگیری موجود باشد    

شـود کـه مـدت زمـان الزم بـرای            داشت که این یک روش دترمینیستیک بوده و فرض می         
  .است بینی پیش قابل حمل مواد کامالًبارگیری و تخلیه و 

 کی دارای) یا سیکل حمل مواد   ( واضح است که در عملیات واقعی، این مدت زمان        
 برای بـارگیری در نزدیـک       یید که هیچ ماشین باربر    آ   بنابراین گاه پیش می    .است 2واریانس

                                                 
1. Rational (or Traditional) Method 
2. Variance 



  تجهیزات نگهداری                                                                                    92

  

. شـود  لودر وجود ندارد و گاه برعکس صفی از کامیون برای بارگیری از لـودر تـشکیل مـی     
شود که مـا بتـوانیم اثـر متغیـر      ، باعث می1استفاده از یک تکنیک ریاضی به نام تئوری صف    

تری  بینانه بودن مدت زمان سفر و بارگیری باربرها را در محاسبات وارد کنیم و به نتایج واقع   
  .روش دترمینیستیک دست یابیمنسبت به 

ر مـورد نیـاز بـرای سـرویس         بـارب  یها  ماشینتعداد     ،)دترمینیستیک( در روش سنتی  
  :شوند محاسبه میزیر گرفتن از یک لودر از رابطه 

  
  

   
شود تا اطمینان حاصـل آیـد         حاصل رابطه فوق به عدد صحیح باالتر گرد می          معموالً

 N از   هـا   ماشـین اگر تعـداد    .  موجود است  لودراقل یک ماشین باربر در کنار       حدکه همواره   
 ن شـرح داده خواهـد     آگذارد کـه اثـر       ن کارکرد و تولید اثر می      در میزا  مسألهکمتر باشد این    

البته میـزان تولیـد   . مساوی خواهد بود با میزان تولید لودر        میزان کار این سیستم تخلیه،    . شد
بنابراین میزان تولید کلـی     .  گرفتن ضریب راندمان کار لودر تعیین خواهد شد        درنظرلودر با   

ولـی بـرای   .  گرفتن ضریب راندمان کار لودردرنظرلودر با   تم برابر خواهد بود با تولید       سسی
 لـودر بـرای   % 100 گـرفتن رانـدمان      درنظـر تعیین تعداد باربرها از مدت زمان بـارگیری بـا           

  .استفاده خواهد شد
 باربر مورد یها ماشینتعیین تعداد مخارج هر واحد باربری عامل مهمی در   در عمل، 

  :شوند توسط روابط زیر تعیین می 2قیمت تمام شده عملیات. از استین
  

         
  

                                                 
1. Queuing Theory 
2. Cost Performance 

 هاي حمل در واحد زمانمخارج ماشين
  ميزان توليد در واحد زمان

  

  )فقط حمل مواد(مخارج عمليات=
 در واحد حجم عمليات

 يه مواد مدت زمان سيكل حمل و تخل
هاي باربر مورد نياز  تعداد ماشين)N=  (  مدت زمان بارگيري  )6-1(

)6-2(
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 و تعـداد آنهـا در       هـا   ی باربر و تغییـر انـدازه      ها  ماشین گرفتن انواع مختلف     درنظربا  

بـه  توان مخارج حمـل توسـط یـک ماشـین بـارکن              می ریزی یک سیستم حمل مواد،     برنامه
اده نکـردن از    صورت اسـتف    است که در    و خطا  این روش آزمون  .  نمود حداقل را   خصوص
در روش تئوری صف که در قسمت بعـدی توضـیح داده            . گیری است  روش وقت  کامپیوتر،

ی هـا   بـاربری بهینهدر محاسبه تعداد    یک عامل مستقیماً   به صورت شود، مخارج عملیات     می
هـم   1سـازی  ی شـبیه  هـا   روش. رود مـی رکن مشخص بکـار     االزم به حجم معین برای یک ب      

  .شودنقل مواد بسیار مفید واقع  و ستم حفاری و حملتواند در طرح یک سی می

  بندی روش تئوری صف - 
کمـک آن  بـه    کرد کـه     ارایه 3صفوف محدود   روشی بر مبنای تئوری    2، پالم 1947در  

گرفتـه   درنظـر ی اتوماتیـک    هـا   ماشینتوان توزیع بهینه تعمیرکارانی را که برای سرویس          می
 خوانـده   4 مـدل ماشـین سـوئدی      معمـوالً دل که   انواع مختلف این م   . تعیین کرد   شده بودند، 

این  5اسپاف. آمیز بوده است    مختلف بکار رفته و موفقیت     مسایلدر حل تعدادی از        شود، می
در ایـن روش    . نقل بکار برده است     و  مدل را برای اولین بار در یک عملیات حفاری و حمل          

تخلیه و بازگـشت بـه      ی بارگیری و حمل مواد به محل        ها  زمانت که مدت    سفرض بر این ا   
مشاهدات در محـل    . هستند) پواسون یا اکسیونانسیل  ( آماریمحل بارگیری تابع یک توزیع      

ت یـ بعت آمـاری ی هـا   از این توزیع   کامالً ها  زماندهد که گر چه این مدت        ها نشان می   کارگاه

                                                 
1. Simulation 
2. Palm 
3. Finite Queues 
4. Swedish Machine Model 
5. Spaugh 

 آالت در واحد زمانمخارج كليه ماشين
  ميزان توليد در واحد زمان

 

  )بارگيري و حمل( لياتمخارج عم=
 در واحد حجم عمليات

)6-3(
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ـ                 نمی زه انـدا ه  کنند ولی میزان تولید محاسبه شده توسط این روش به میزان حقیقـی تولیـد ب
  .کافی نزدیک است

   کاربرد تئوری صف - 
 زیر در کاربرد تئوری فوق در عمل حفاری و حمل مـواد مـورد اسـتفاده                 یاه  سمبل

  .شوند واقع می
- n : تعداد باربر سیستم،  
-  a :      بـه محـل بـارگیری رجـوع       ) کـامیون ( متوسط تعداد دفعاتی که یک کـاربر 

  ،)دفعات ورود در ساعت بر حسب تعداد( کند می
-  I :سب تعداد بر ح( شوند بار می) سط تعداد باربرهایی که توسط یک بارکن     متو

  ،)باربر بار شده در ساعت
-  R : نسبتaبه   i،   
-  : P0 بار در محـل   باربری برای گرفتنبه خصوصاحتمال اینکه در یک لحظه 

  ،بارگیری موجود نباشد
- : P1     ته  احتمال اینکه یک یا بیش از یک بـاربر در محـل بـارگیری وجـود داشـ

  .باشد
  : خواهیم داشتP1 و P0 با توجه به تعریف 

                                                            P1= 1- P0  
  .شود تعیین r، الزم است نسبت P1 و P0برای یافتن 

  a=  تعداد دفعات ورود به محل بارگیری= 1 ÷زمان سفر
  

  
 
   

  

)6-4( 

)6-5( 

 ظرفیت کامیون
= r زمان سفر ×تولید لودر                                =  

زمان بارگیری        
 )7-6( زمان سفر

 ظرفيت كاميون
= I توليد لودر تعداد دفعات بارگيري در ساعت =۱ ÷ 1 = زمان بارگيري ÷  

)6-6( 
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موجـود در   )کـامیون ( یعنی تعداد باربرهایn  به ،r، عالوه بر رابطه با P1 و   P0مقدار  
بـرای دقـت    . انـد  شده تهیه P1جداولی برای تعیین     کار   ی راحت یبرا .سیستم نیز بستگی دارد   

 : را از رابطه زیر تعیین نمودP0توان مقدار  بیشتر، می

                                         
1

0 0

! ( )
( 1)!

n i
i

nP r
n

−

=

 
=  − 
∑  

  )ها کامیون( تعداد بهینه باربرها - 
 ادبـه تعـد    بـا توجـه  P1میزان تولید عبارتست از حاصلضرب تولید نرمال حفـار در           

  . کامیون موجود در سیستم
                                           P1 × تولید سیستم = تولید عادی حفار  

ص خـا ی یک پروژه    ها  کامیونود، تعداد بهینه    ش وقتی که از تئوری صف استفاده می      
قیمت . شود که مجموعه حاصل کمترین هزینه را برای تولید ایجاد نماید           طوری انتخاب می  

 تعداد کامیونی کـه بـازاء آن ایـن           و  محاسبه شده  ها  کامیونتمام شده برای تعداد مختلفی از       
. r  عبارتـست از عکـس     nای  یک مقدار تقریبی بـر    . گردد انتخاب می شود،     می حداقلهزینه  

1 در اطراف مقدار     nبنابراین مقادیری برای    
r

 انتخاب شده هزینه مربوط به هر کدام محاسبه         
  . شود  آنها تعیین میو حداقلشده 

  تعیین ظرفیت باربرها - 
انـدازه معـین در      سی تعیین تعداد باربرها بـه      برر یدو روش برا    ی قبل، ها  قسمتدر  

           بایـد توجـه داشـت کـه غیـر از مطالـب             .  حمل مواد شـرح داده شـد       -یک سیستم حفاری  
ایـن  . یاد شده عوامل دیگری را هم باید برای طرح یک سیستم اقتصادی مد نظـر قـرار داد                 

                بینــی واحــدهای یــدکی و مــدیریت صــحیح کــل  پــیش  ،هــا کــامیونعوامــل شــامل ابعــاد 
  .شود سیستم می

کـه در حقیقـت هـدفی       (  ابعاد باربند کـامیون    تأثیر از    است یک عامل پیچیده عبارت   
 که استفاده   ه است معلوم شد . در میزان تولید حفار یا لودر     ) رود شمار می ه  برای بیل بارکن ب   

از یک کامیون خیلی کوچک هم باعث طوالنی شدن سیکل کار بارکن و هم باعـث ریختـه                  

)6-8( 

)6-9( 
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دهد که ایـن تقلیـل در        مطالعه عملیات نشان می   . شود اربند می شدن مواد زیادی در اطراف ب     
 4یت باربر باید الاقـل      فگوید که ظر   یک قاعده سرانگشتی می   . رسد می% 20تا  % 10تولید به   

در ضمن بهتر است ظرفیت کامیون طوری انتخاب شود کـه           . برابر ظرفیت جام بارکن باشد    
های نیمـه پـر      د چون استفاده از جام    ظرفیت آن مضرب صحیحی از ظرفیت جام بارکن باش        

  .استغیر اقتصادی 

  ونی جهت استفاده از کامیزیر نحوه برنامه •
. اسـت   بـاربر  یهـا   ماشینون، اداره   ی استفاده ازکام  یزیر  مهم در برنامه   مسایل از   یکی

 در.  هماهنگ گـردد   قاًیحمل مواد دق    و یحفار د کار ید، با ی آوردن حداکثر تول   به دست  یبرا
کـسان  یگر و بـا سـرعت   یکـد ی از یستم با فاصـله مـساو  یک سی یها کامیونآل  دهیحالت ا 

  .شوند ی حاضر میرین و مطلوب در محل بارگیحرکت کرده و در زمان مع
ـ  دهیـ ستم ایدر چنین س                    . خواهـد بـود  مـؤثر ، حفـار در همـه حـال مـشغول کـار      یآل

ن باشد که تـا     ید ا یران با ی تالش مد  یول. آل فوق فرق دارد     دهیت ا یت با وضع  یدر عمل وضع  
                 نــهین زمیــ در اییهــا ییر راهنمــایــدر ز. ک شــوندیــت فــوق نزدیحــد ممکــن بــه وضــع

  .شود یعرضه م
زان مجاز  یش از م  ی ب یریبارگ. زان مجاز بار شوند   ید در حد ممکن به م     ی با ها  کامیون -1

 یری و از سـوی دیگـر بـارگ        گـردد    مربوطه می  یها  نهی و هز  یجاد نقص فن  یباعث ا 
ـ  ی ارتبـاط  یت بد راههـا   یوضع.  است یراقتصادیزان مجاز غ  یکمتر از م   ن محـل   ی ب

. ت کامل حرکت کننـد ی نتوانند با ظرف  ها  کامیونشود که     یه باعث م  ی و تخل  یریبارگ
 قادر باشند ها ماشینکه  یم گردند به طورین راهها ترم ی است که ا   ی اقتصاد معموالً

 .د استفاده کنندت خویاز تمام ظرف

ـ  ی شود تا تخل   یط خوب نگهدار  یز و در شرا   ید تم ی با یستم کمپرس یس -2  یسـادگ ه  ه ب
 . ردیگ صورت

ـ        ید با حداکثر سرعت مجاز و قانون      ی با ها  کامیون -3 ن آنهـا   ی حرکت کـرده و فاصـله ب
اگـر  . ض گردنـد  ی تعـو  یدکیـ  ید بـا واحـدها    یـ  کنـدرو با   یواحـدها . حفظ شود 
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زان یـ  کنـدرو را کمتـر از م       یهـا   ر است واحـد   ست، بهت ی موجود ن  یدکی یواحدها
 یهـا   ماشـین ر  ی سا یادتر شود و بتواند همپا    یبار کرد تا سرعت آن ز      حداکثر مجاز 

اد نه  یسرعت ز .  شود یرید جلوگ یرمجاز با ی غ یریگ از سرعت . ستم حرکت کند  یس
 و  هـا   ماشـین ن شـده و نظـم       یع ماش یتنها خطرناک است، بلکه باعث استهالک سر      

 .زند ینها را بهم من آیفواصل ب

ه و بازگـشت بـه محـل    یـ در صورت امکان بهتر است جـاده رفـتن بـه محـل تخل       -4
 یاستفاده از دو جاده مختلف باعث تقلیـل تـصادفات احتمـال           .  جدا باشد  یریبارگ

 . کند یباال رفتن سرعت مجاز را فراهم م شده و امکان

ک یـ ق تراف یـ  طرح دق  کید  ی با یریه و بارگ  ی در محل تخل   ها  کامیون کنترل کار    یبرا -5
د بـه   یـ ن دو محـل با    یـ  در ا  هـا   کامیون ینظم یه شود، استفاده از دنده عقب و ب       یته

 .حداقل ممکن برسد

 یعنـ ید اسـتفاده شـود،      یـ ه با یـ  در پراکنده کـردن مـواد در حـین تخل          ها  کامیوناز   -6
 .ندیه نمایشده را تخل د در حال حرکت آهسته مواد حملی باها کامیون

 یرین محـل بـارگ    یـی ون، تع ی جهـت اسـتفاده از کـام       یزیر  برنامه گر در ی مهم د  مسأله
 هـا   کـامیون معلوم شده است که عدم توجه در انتخاب موضع صحیح برای            .  است ها  کامیون

محل توقف کامیون در حین بارگیری باید بـا         . کند خیلی کم می  را  در حین بارگیری راندمان     
، کاسـتن از زاویـه چـرخش    مثالً. کنددقت طوری تعیین شود که سیکل کار لودر را حداقل     

 180اسـتفاده از یـک چـرخش    . برد باال می% 15تولید را حدود    درجه،30یک بیل به میزان   
بـرای  . دهـد  تولید بیل را حدود یک سوم تقلیل مـی            درجه، 90درجه به جای یک چرخش      

بـه  ضـع بگیرنـد      مو بارگیر لودرا حد امکان نزدیک به      ت باید   ها  کامیون  ،لودربارگیری توسط   
                 تــوان دو بــرای بــاال بــردن رانــدمان مــی. کــه در شــعاع عمــل جــام واقــع شــوند یطــور

 در حال ها کامیونکه یکی از  ود و در همان زمانم تعیین نلودرموضع بارگیری در دو طرف 
 به طور ها کامیونبارگیری . گردد  مستقر میلودر کامیون دیگر در طرف دیگر  بارگیری است،

 ممکـن   ،وضعیت و نقشه کارگاه اجازه دهـد       متوالی و در امتداد یک خط هم در مواقعی که         
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 برای تعیـین جـای      مسؤولموارد استفاده از یک نفر       عضیبدر  . است اقتصادی و مؤثر باشد    
  . کتر باشدیست به صرفه نزد ا ممکنها کامیون و فرمان دادن به ها کامیون

 از معموالً   کم است،لودری یدکی در مقایسه باهزینه ثابت ها کامیونهای ثابت    هزینه
 امکـان کـار کـردن را دارا    لـودر کنند تا مطمئن شوند همـواره   ی یدکی استفاده می   ها  کامیون
توانند بکار     فنی نمی  ص نق به علت یی که   ها  کامیونی یدک برای گرفتن جای      ها  کامیوناست  

 هماهنگ بـا سـایر واحـدها فعالیـت کننـد بکـار              طوربه  توانند   ادامه دهند یا آنهایی که نمی     
ی ها  کامیوننسبت یک به پنج نسبت به        ی یدک به  ها  کامیونتوصیه شده که    . شوند گرفته می 

تواند کمتر از    ی بزرگ تخلیه مواد می    ها  سیستماین نسبت در مورد     .  گرفته شوند  درنظرفعال  
 دارد کـه در آنهـا بـیش از یـک            های فوق در مورد عملیاتی مصداق      نسبت. میزان فوق باشد  

                 ستم حمـل کوچـک نـسبت      یـ ک س یـ ک لـودر و     یـ ات  یـ  عمل یکنـد بـرا     یمـ  فعالیـت    لودر
ون در مـدت زمـان کوتـاه        یکه امکان اجـاره کـام      یدر صورت . ک به چهار خواهد بود    یفوق  

ق تعـداد   یـ ن دق یـی  تع در هرحال . ون استفاده نمود  ی کام یتوان از تعداد کمتر     یموجود باشد م  
               ،آمـار موجـود در مـورد امکـان         یـی ات اجرا یـ  تجربـه عمل   ید بر مبنـا   ی با یدکی یها  کامیون

ت کارگـاه   یل از وضـع   یـ ه و تحل  یـ ک تجز ی ی و در پ   ها  کامیون در   یبه وجود آمدن نقص فن    
  .ردیصورت گ

  
  1دری گر.3- 1- 6

 بـه   یگونـه ادوات اتـصال    چیله ه ین وسـ  یا. دهد  در را نشان می   ییک گر ) 2-6 (شکل
 خود کامل بوده و همواره آماده انجام        یله به خود  ین وس یا. از ندارد یمنظور انجام کار خود ن    

  . کار است

                                                 
1. Grader 
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  .ها گریدر پاکسازی جاده :2-6شکل 

  ش از طوفانیی پها فعالیت •
  :دیر مطمئن باشیقبل از وقوع طوفان الزم است از موارد ز

 ع،ی و کنترل تمام سطوح مایبررس -

 در،ی گریست کنترل و بازرسی هر لیزات به ازای تجهیکنترل و بررس -

 ،دیدگی آسیبدر و تخته قالب از نظر یغه گری تیکنترل و بررس -

 اتـصاالت بـا هـدف عملکـرد آزادانـه           ی صـفحه چـرخش و تمـام       یکار روغن -
  ،زاتیتجه

  ،د هستنی در محل بوده و قابل بهره برداریمنیزات اینکه تمام تجهینان از ایاطم -

 ،یکی الکتری اجزایکنترل و بررس -

  ،ویییستگاه رادینان از عملکرد درست ایگاه به منظور حصول اطمیتماس با پا -

 .نینان از پر بودن مخزن بنزیاطم -
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 ن طوفانی در حیها فعالیت •

ب بـه   ی از وارد شـدن آسـ      یریدر به منظور جلـوگ    یغه گر ی ت ید پوشش رو  یبازد -
  ،تخته قالب

 ،ندهیا با هدف ممانعت از بروز مشکالت آه د تمام عقربهیبازد -

ر نـور،   یـ  نظ یمـسایل  ی با هـدف بررسـ     ی محل در مقاطع زمان    یها        دیانجام بازد  -
 ،...  ع ویک، نشت مایالست

 .درین انجام کار گریع در حی کنترل سطوح مایبررس -

   پس از طوفان یها فعالیت  •
 زات،یز کردن تجهیتم -

  ،ت اتصاالی صفحه چرخش و تمامیکار روغن -

  ، هوایلترهای و کنترل تمام فیبررس -

  ، وارده به آنهایها     خسارتیغه و صفحه تخته قالب برای و کنترل تیبررس -

  .ینی خسارات عیی به منظور شناساید محلیانجام بازد -

  دری جهت استفاده از گریزیر نحوه برنامه •
د هنگام  ی مقدار تول   باال بردن  یر برا ی ز یها  هیدر، توص یت کار با گر   یریدر رابطه با مد   

  :ردید مورد توجه قرار گیدر بایکار با گر
ن مـورد   یـ در ا . شـود   یان کـار اسـتفاده مـ      یـ  پا یهمواره از حداقل تعداد گذر بـرا       -1

 .از استیارانه و رانندگان ماهر مورد نیق نظارت هوشی دقیزیر برنامه

 یرها در گـذ   معمـوالً . د حذف شـود   یدر با ی گر یها  ها و دورزدن    چیتا حد امکان پ    -2
د و مبـادرت بـه دور       یدر از دنده عقب استفاده نما     ی متر بهتر است گر    300کمتر از   

تـوان از   ی هم مـ ی طوالنیها   در گذر  ی که راننده ماهر است حت     یهنگام. زدن نکند 
ا یـ  که دور زدن مـشکل       یطیدر شرا  خصوصبه  ن امر   یا. استفاده نمود  دنده عقب 

 .کند یم دایر ممکن است لزوم پیغ
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بـه  .  استفاده نمود  مؤثرتوان به صورت     یهم م ) پهلو به پهلو   (یی دوتا یرهادیاز گر  -3
 وسـعت محـل کـار       ی موجود باشد و در ثـان      ین به اندازه کاف   ی ماش  که اوالً  یشرط

ن و پخش مـواد و  یک به خصوص در تراز کردن سطح زم      ین تکن یاز ا  .اجازه بدهد 
 .شود یمخلوط کردن مواد استفاده م

  
  1 لودر. 4- 1- 6

زدگـی، یعنـی      خیـ  در زمان بروز واقعه برف و        یاتیزات ح ی از تجه  یکی) 3-6( شکل
 به منظور مقابلـه بـا   ها  کامیون بار زدن مواد به درون       یاز لودرها برا  . دهد  لودرها را نشان می   

هـا و     ز کـردن تقـاطع    یـ  تم ین از لودرها بـرا    یعالوه بر ا  . شود  یخ استفاده م  یانباشت برف و    
  .  شود یز استفاده میخ نیف و ت از بری کم اهمیراهها

  

 
  .ها لودرهای پاکسازی جاده :3-6شکل 

 
                                                 
1. Loader 
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  ش از طوفان ی پیها فعالیت •
  ، لودریست بازرسیل لیتکم -

 ،د کننده آنی لودر با توجه به پیشنهادهای کارخانه تولیکار روغن -

  ،یمنیزات اینان از در محل بودن تجهیاطم -

  ،یکی و کنترل قطعات الکتریبررس -

 ،ییویستگاه رادینان از عملکرد درست ایگاه به منظور اطمیپاتماس با  -

 .)باک لودر(ن ینان از پر بودن مخزن بنزیاطم -

  ن طوفان یی در حها فعالیت •
ر نـور،   ی نظ یمسایل ی با هدف بررس   یهای کارگاهی در مقاطع زمان            دیانجام بازد  -

 ،...  ع ویک، نشت مایالست

 .ندهیز بروز مشکالت آها باهدف ممانعت ا د تمام عقربهیبازد -

   پس از طوفان یها فعالیت •
  ،زاتیز کردن تجهیتم -

  ،ازیزات در صورت نیس تجهیسرو -

 . تمام اتصاالت لودریکار روغن -

   جهت استفاده از لودریزیر نحوه برنامه •
 مـسایل  رینظ عواملی   ه شود  گرفت درنظر کار با لودرها باید      یزیر  برنامهعواملی که در    
. هـستند  شرایط سطح کار و شرایط جبهـه حفـاری           ،سی به محل کار   زهکشی، قابلیت دستر  

  است تا اینکه حـداقل اتـالف وقـت         نیاز نسبت به لودرها مورد      ها  کامیون تعداد بهینه تعیین  
 استفاده از یـک جـام چنـد پارچـه مـؤثرتر از      معموالًدر حین کار با مواد چسبنده   . رخ دهد 

 ر بـا انفجـا  معموالًیزان تولید در مواد سخت  م.است) صلب( یک پارچه استفاده از یک جام  
زان بار مجاز لـودر     ینه، م ین زم یگر در ا  ی قابل توجه د   مسأله .رود مواد قبل از بارگیری باال می     

مجاز لودر با چرخ الستیکی در حین عملیات نباید هیچگاه          ر، با SEAتحت استاندارد   . است
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این    ال گردش کامل است تجاوز کند،     در ح  که لودر  بار استاتیک واژگونی در حالتی    % 50از  
البته بـار واژگـونی را      . باشد باراستاتیک واژگونی می   %35مقدار برای لودر با چرخ زنجیری       

توان با استفاده از سربار یا افزودن ملحقات به انتهـای ماشـین بـاال بـرد و لـذا مـشاهده                       می
  . ن حجم جام مؤثر استشود که وزن ماشین هم عالوه بر قدرت باالبردن بار در تعیی می
  
  1روب برف .5- 1- 6

 پاک کردن بـرف از      یله برا ین وس یاز ا . دهد  را نشان می   روب  برفیک  ) 4-6 (شکل
  . شود یها استفاده م سطح جاده

  

  
  .ها  جادهروب برفنمایی از  :4-6کل ش

  ش از طوفان ی پیها فعالیت •
  ،روب برف یست کنترل بازرسیل لیتکم -

  ،روب برف تخته قالب متصل به غه وی و کنترل تیبازرس -
                                                 
1. Snow Plow 
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 ،نان از کارکرد درست آنیون جهت اطمی کامینصب بر رو -

  ، و اتصاالت آنیکیدرولیلنگ هی و کنترل شیبازرس -

  ،نان از محکم بودن آنهای جهت اطمروب برف و کنترل ملحقات یبازرس -

 ،ی از هر گونه نشتی به منظور آگاهروب برف از ید محلیبازد -

  ،یکیدرولی تانک هید بر روکنترل سطوح موجو -

غه به منظـور    ینان از حرکت کردن ت    ی با هدف اطم   ید حرکت ی کل یکنترل و بازرس   -
  ،برداشتن آسان برف از سطح راه

 ،یروب برفن ید در حی دییش تواناینصب چراغ به منظور افزا -

  .روب برفن یل ماشی بیر سفر بر رویم زنجیتنظ -

  ن طوفان ی در حیها فعالیت •
 بـروز   ییشناسـا   مختلـف بـه منظـور      ی در مقاطع زمـان    ی محل یها        دیانجام بازد  -

 ،...    وها کی نور، نشت، الستیمشکالت احتمال

 ،غه به منظور محافظت از تخته قالبید مداوم از پوشش تیبازد -

 .روب برفح ینان از کارکرد صحی به منظور اطمیکیدرولیمشاهده سطوح ه -

   بعد از طوفان یها فعالیت  •
  ،ازیزات در صورت نی تجهز کردنیتم -

  ،یع بعدی مقابله با وقایزات براینان از آماده بودن تجهیاطم -

  ،ا نشتی و اتصاالت از نظر پوشش یکیدرولی و کنترل تمام خطوط هیبازرس -

  ،ازی در صورت نروب برف ید رویغه جدینصب ت -

  .ی از خستگی ناشیها     از لحاظ ترکروب برف و کنترل یبازرس -

ـ  بـرف ای که مجهز بـه تیغـه    ی به هر وسیله   کل به طور                   گفتـه  روب بـرف  باشـد،  یروب
 با توجه به نـوع و جـنس تیغـه و محـل نـصب آن دارای انـواع                    روب  برفماشین  . شود  می

  . مختلفی است
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           تـوان بـه انـواع زیـر           را بـر اسـاس محـل نـصب تیغـه مـی             روب  بـرف  ی طور کل   به
  :بندی کرد دسته

  ،1 با تیغه جلوروب برف -
  ،با تیغه عقب روب برف -

 ،2 با تیغه زیر بدنهروب برف -

 .3های بالی شکل  با تیغهروب برف -

  :شوند ی میبند ر طبقهیها به صورت ز غهیها بر اساس جنس ت روب برف
 ،یهای فوالد تیغه -

 ،یدی کاربیها یمغز های با تیغه -

 ،یکی سرامیها یبا مغز های تیغه -

 ،یکیهای الست تیغه -

 .یمریهای پل تیغه -

هـای    هـا، تیغـه     غهین ت یبه ا ( شوند  ی از فوالد ساخته م    یروب  برف یها  غهی از ت  یاریبس
ات در  یـ  انجـام عمل   یغه بـرا  یش عمر ت  ی افزا یز برا ی ن یگریمواد د ). شود  ی گفته م  4معمولی
 زود  یلـ ی پربـرف خ   یهـا   طی در مح  ی فوالد یها  غهیت. شوند  یکار برده م     خاص به  یها  محل
ا یـ ک  ی از جـنس سـرام     ییها  ی با مغز  ی فوالد یها  غهیت. روند  ین م یشوند و از ب     یده م فرسو
ک بـار در طـول هـر فـصل          یـ شوند و ممکن است فقط        یرتر فرسوده م  ید تنگستن د  یکارب
 ولی دوام    های فوالدی معمولی قیمت دارند،      های کاربیدی دو برابر تیغه      تیغه. ض شوند یتعو

ی کاربیدی موانع سخت مانند دریچه منهول است که         ها  ل تیغه مشک.  برابر است  3 آن تقریباً 
ن یتر جی رای فوالدیها غهیت .های معمولی بشکنند ها زودتر از تیغه شوند این تیغه موجب می

 .ها هستند غهینوع ت

                                                 
1. Front Plow 
2. Under Body Plow 
3. Wing Plow 
4. Regular Blade 
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ن یـ ا. کننـد   ی کـسب مـ    یشتریـ ت ب یـ  روز به روز محبوب    یمری و پل  یکی الست یها  غهیت
های وسـط     کشی  خط 1ها  پلهای انبساطی      وارده به مفصل   ها برای کمینه کردن خسارات      غهیت

هـا بـرای     ایـن تیغـه   . رونـد   ها در مسیر و مواردی نظیـر آنهـا بکـار مـی              یا  جاده، چشم گربه  
ی الستیکی درمقابـل رطوبـت، مـواد        ها   برف سنگین و برفاب مناسب هستند تیغه       یروب  برف

ی باالیی برخوردارنـد کـه ایـن        پذیر شیمیایی و خاکستر مقاوم هستند و همچنین از انعطاف        
ای   گیر عمل کنند و لطمـه       شود که در برخورد با موانع مثل ضربه         خصوصیت آنها موجب می   

  .به آنها وارد نکنند
 برف فشرده و یها  برای بریدن توده2شکن های یخ نام تیغه ها به  غهی از تینوع خاص

ن یا. شوند  استفاده می  ندارد،های معمولی وجود یخ که امکان برش و جابجایی آنها با تیغه
  .شوند ی با فشار کم نصب میها روب برف یها اکثر اوقات رو غهیت

. شـوند   ی مختلفی تقـسیم مـی     ها  گروه برحسب شکل ظاهری به      روب  برفهای    تیغه
 یهـا   روب  برف با تیغه دوطرفه،     روب  برف با تیغه یکطرفه،     روب  برف شامل   روب  برفانواع  

 با تیغـه زیـر   روب برف شکل،   ی با تیغه بال   روب  برف شکل،   Vتیغه   با   روب  برف،  یفرودگاه
له، یغـه عقـب وسـ     ی بـا ت   روب  برفای،     جعبه روب  برفهای عمودی،      با تیغه  روب  برف  بدنه،
باشند   میخور برفت ی و کوچک و در نها     ی دست یها  روب  برف شکل و    C  غهی با ت  روب  برف

  .که در ادامه معرفی خواهند شد

  3طرفه ه یک با تیغروب برف •

دهنـد، کـاراترین تیغـه        ها که برف را به سمت راست جاده انتقال مـی            روب  برفاین  
 وجود دارند کـه     روب  برفی جدیدی از این نوع      ها  طرح را دارند و     یروب  برفموجود برای   

باعث افزایش ایمنـی    ) شود   می 4برفی که باعث ایجاد ابر   (با کمینه کردن پخش برف در هوا        

                                                 
1. Bridge Expansion Joints 
2. Ice Blade 
3. One-Way Plow 
4. Snow Cloud 
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 )6-6( شـکل . دهـد   ی را نشان م   روب  برفن  ی از ا  یی نما )5-6 (شکل. شوند در رانندگی می  
  .دهد ی مختلف نشان میها کطرفه را در حالتیغه یت

  

  
  .کطرفهی روب برف از یینما :5-6شکل 

  

           
  . مختلفیها کطرفه در حالتیغه یت :6-6شکل 

  

 شده با سـرعت بـاال       ها برای انتقال برف، برفاب و برف فشرده         روب  برفاز این نوع    
 سـانتیمتر   50 در حـدود  (ها قادرند مقادیر زیاد بـرف را          روب  برفاین نوع   . شود  استفاده می 

ا قابـل   یـ ه ثابـت    یـ توانند زاو   یطرفه م   کی یها  غهیت. های باال پاکسازی کنند     با سرعت ) عمق
  .م داشته باشندیتنظ
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 به تناسب آن باید ها یونکام بنابراین   بزرگ و سنگین هستند، های یکطرفه فلزی تیغه
سایز بزرگ وسیله برای . ها و تایرهای سنگین باشند دارای محور جلو با ظرفیت باال و چرخ

 و بست بنهای شهری نقاط   تقاطعیروب برف آنها در کاراییدر نتیجه عدم  ها و این نوع تیغه
  .شود غیره از معایب آن محسوب می

 وسیله برای بیشینه کردن مقدار جابجایی برف برای آشنایی رانندگان با تنظیمات این
های آموزشی کاملی قبل   کاربردی، الزم است کالسو مالحظات ایمنی آن در شرایط کامالً

  .از استفاده برگزار شود

  1 با تیغه دو طرفهروب برف •
 برای انتقال برف به سـمت راسـت یـا چـپ کـامیون اسـتفاده           روب  برفاز این نوع    

ـ (ن از آن برای پاکسازی خطوط واقع در سمت چـپ            عالوه بر ای   .شود  می خـصوص در   ه  ب
ها بخاطر قابلیـت تغییـر و    این نوع تیغه  . شود  ها از آن استفاده می      و رمپ ) مجاورت میانه راه  

) 8-6(و) 7-6 (یهـا  شـکل . شـوند   وسیعی درمناطق شهری استفاده مـی به طور   تطبیق زیاد، 
  .دهند ی مختلف نشان میها را در حالتغه مجزا یون و تیغه دو طرفه متصل به کامیت

  

  
  .ونیغه دو طرفه متصل به کامیت :7-6شکل 

                                                 
1. Reversible Blade 
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  . مختلفیها غه دو طرفه در حالتیت :8-6شکل 

  
 یدار باشند، انتهـا  هیتوانند در هر دو جهت زاو   ی م یروب  برف یها  غهین ت یآنجا که ا   از

ـ   بـرف  یهـا   غـه یت معموالً. تر باشد   ید عمود یت فضا با  یل محدود یغه به دل  یت  دو طرفـه    یروب
هـا در     روب  بـرف ایـن   . غـه دارنـد   ی ت ی انتهـا  ی حفظ برف رو   ی برا یت کمتر یارتفاع و ظرف  

های باال نسبت بـه        ولی برای سرعت   ،کنند  های عملکردی پایین بسیار خوب کار می        سرعت
سبت  ن ی کمتر تأثیرها    روب  برفن  یاز آنجا که شکل ا    . های یکطرفه زیاد مناسب نیستند      تیغه
  .از استیتر ن نییشتر و سرعت پای با قدرت بییطرفه دارد، به موتورها کی روب برفبه 

ـ  بـرف  برف هنگام    یل پراکندگ یها به دل    روب  برفن  ی ا  عموماً  بـا سـرعت بـاال،    یروب
شود برف بیشتری در هوا پخـش         را شکل این تیغه باعث می     یز. کنند  یجاد م ی ا یادیمشکل ز 

ـ   بـرف  یهـا   غـه یت.  کامیون ابر برفی تشکیل شود     شده و در نتیجه در اطراف       دو طرفـه    یروب
 ماننـد مـسیرهای     ییهـا   مکـان  یشوند، بـرا    ی کوچک نصب م   نقلیه  وسایل یکوچکتر که رو  

کننـد و   یجـاد مـ   یات در آنها مشکل است قابلیـت مـانور بیـشتری، ا           ی که انجام عمل    بست  بن
  .ل کنندی را تسهیروب برفتوانند کار  یم

 ی فرودگاهیها روب برف •

 بـزرگ و    یهـا   غهیدر مورد ت  . شوند  یه م ی ته ی مختلف یزهایسا  در یروب  برف یها  غهیت
 متـر  10 یبـ ی طـول تقر ی اشاره کرد که دارای فرودگاه روب  برف یها  غهیتوان به ت    یل م یطو

 معموالً ی فرودگاه روب  برف یها  غهیت. روند  یع به کار م   یات در سطح وس   ی عمل یاست و برا  
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 یهـا  روب  بـرف انـواع مختلـف     ) 11-6 (تـا  )9-6(یهـا   شـکل .  هـستند   رفـه  دو ط  یها  غهیت
  .دهند ی را نشان میفرودگاه

  
  .ی فرودگاهروب برفغه یت :9-6شکل 

  
  .غه دو طرفهی با تی فرودگاهروب برف :10-6شکل 

  
  .غه دو طرفهی با تی فرودگاهروب برف :11-6شکل 
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  شکل V با تیغه روب برف •

 شـکل   V روب  برف. غه است یه ت یر زاو ییت تغ ی با قابل  یها  غهیت از انواع    یکیغه  ین ت یا
 بـرای پاکـسازی     روب  بـرف همچنین ایـن    . م برف را انتقال دهد    یهای عظ  قادر است انباشت  

، با هل   )از لحاظ میزان برف جمع شده     (سازی دو طرف جاده      دپوهای بزرگ برف و متعادل    
نحـوه عملکـرد و     ) 13-6 (و) 12-6 (اشکال. دادن برف به هر دو طرف طراحی شده است        

  .دهد یغه را نشان می مختلف تیها حالت
  

  

  
  . شکلVغه ینحوه عملکرد ت :12-6شکل 

  

           
  

  .های مختلف تیغه دو طرفه حالت :13-6شکل 
  

حـین   ن در ی در نواحی دارای ریزش بـرف زیـاد وهمچنـ          روب  برفامروزه این نوع    
                هـای مـسدود شـده،        ن بـرای بـازکردن جـاده      عنـوان واحـد پـشتیبا       ی شـدید بـه      هـا   طوفان

  .شود استفاده می
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 از جـنس  یا غـه ی تی انتها یه دارد، دارا  یر زاو ییت تغ ی که قابل  یدی جد یروب  برفغه  یت
 یهـا   غـه یر شـکل بدهـد تـا بـا ت         ییـ  تغ یکیدرولی ه یها  تواند توسط جک    یاست که م   مریپل

) 14-6 (شـکل .  کنـد  یشوند، همـاهنگ    یدار م   هی که در هر جهت زاو     یا  طرفه  کی یروب  برف
ها از محبوبیت زیادی برخوردارنـد         این تیغه  .دهد  ید را نشان م   ی جد روب  برفن  ی از ا  یینما

  . اما بسیار گران هستند
  

  

  
  .غهیه تیر زاوییت تغید با قابلی جدروب برف :14-6شکل 

  

 شکل  های بالی  با تیغهروب برف •

شـوند، اسـتفاده      یده م ین پوش ی که با برف سنگ    یر نواح  د معموالًشکل   های بالی   تیغه
هـا بـر      ن بـال  یهمچنـ . ون نصب شوند  یتوانند در جلو، وسط و عقب کام        یها م   بال. شوند  یم

شکل نـصب    یغه بال یت) 15-6 (شکل. شوند  یآالت متصل م    نیبه تمام انواع ماش    از،یحسب ن 
کننـد    ی را بـه کـامیون وارد مـی        ها بـار جـانبی زیـاد         بال .دهد  یون را نشان م   ی کام یشده رو 

  . بنابراین گاهی الزم است بدنه کامیون تقویت شود
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  .ون در دو حالت مختلفی کامیشکل نصب شده رو یغه بالیت :15-6شکل 
   

  
  .یجاد ابر برفیشکل و ا یغه بالیعملکرد ت :16-6شکل 

 نصب شـوند    یوبر  برفتوانند در هر دو طرف یا در یک طرف وسیله             ها می   این تیغه 
هـای    تیغـه . دهنـد    مـؤثری افـزایش مـی      بـه طـور    شده را    یروب  برفو بنابراین عرض مسیر     

های  شکل قادرند میزان برف بیشتری را انتقال دهند و بنابراین از آنها در پاکسازی جاده                بالی
 هـا نیـز بـه کـار         ها برای پاکسازی تقاطع     این تیغه . شود  چندخطه و با سرعت باال استفاده می      

ماند و بـا یـک بـار انجـام            ها هیچ توده برفی روی مسیر باقی نمی         با استفاده از بال   . روند  می
  تواند توسط کابـل،     معموالً زاویه عمودی تیغه که می     . شود  عملیات مسیر کامالً پاکسازی می    
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دهنـد کـه بـرای        شکل اجـازه مـی      های بالی   به تیغه    هیدرولیکی تنظیم شود،     به طور زنجیر یا   
ها محدود کردن میدان دید    یکی از معایب این تیغه    . های راه هم استفاده شوند      زی شانه پاکسا

شـکل و ایجـاد ابـر برفـی کـه باعـث               نحوه عملکرد تیغـه بـالی     ) 16-6 (شکل. راننده است 
  .دهد شود را نشان می محدودیت میدان دید راننده می

 با تیغه زیر بدنه  روب برف •

 بزرگراههـای    و های شـلوغ شـهری      توان در خیابان    ی با تیغه زیر بدنه را م      روب  برف
های بـرف را تـا         توده روب  برفاین نوع   .  با سرعت باال استفاده کرد     یروب  برف یشهری برا 

 عبـور  ییتواند از زیر قسمت جلـو    برفی که می    ارتفاع. کنند   سانتیمتر پاکسازی می   30ارتفاع  
 مختلـف   یهـا  حالـت ) 18-6 (و) 17-6 (اشـکال . کنـد   کند عملکرد این تیغه را محدود می      

  .دهند ی را نشان مییغه به تنهایر بدنه و شکل تیغه زینصب ت
  

 

           
  

  .ر بدنهیغه زی مختلف نصب تیها حالت :17-6شکل 
  

  
   .روب برفتیغه مخصوص نصب در زیر بدنه  :18-6شکل 
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وند، بنـابراین  شـ  شکل استفاده نمی های بالی بدنه در حالت عادی با تیغه  های زیر  تیغه
ها محدود شده و باعث ایجاد تلی از برف در خطـوط              شده توسط این تیغه    یروب  برف مسیر

 مـؤثر خ متـراکم، بـه طـور        ی برف و    یتوانند در پاکساز    یها م   روب  برفن  یا. شود کناری می 
 تـأثیر  الزم اسـت تـا       یکمـ  ریـ ات، فـشار متغ   ین عمل ی انجام ا  یبرا. رندیمورد استفاده قرار گ   

  . ت را به حداکثر برساندایعمل
 
  1  با تیغه عمودیروب برف •

هـایی بـا      روب  برفها منجر به ساخت       روب  برفهای اخیر در زمینه ساخت        پیشرفت
هـای عمـودی دارای سـطحی صـاف هـستند کـه در دو                 تیغـه . های عمودی شده است     تیغه

ی هـل دادن    از این نوع تیغه برا    . دارای مفصل است  ) در یک سوم و دو سوم تیغه      (موقعیت  
           شـکل . شـود   برداشـتن و جابجـا کـردن بـرف اسـتفاده مـی             یا   برف به جلو، چپ یا راست     

  .دهد ی را نشان میغه عمودی با تروب برف) 6-19(
  

  
  .یغه عمودی با تروب برف :19-6شکل 

  
 در مناطقی با    معموالًشوند و      روی لودر یا تراکتور نصب می      معموالًها    روب  برفاین  

  .شوند که دسترسی محدود است، استفاده می نقاطی در یا  خاصهندسه

                                                 
1. Vertical Blade  
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  1ای های جعبه روب برف •

 یا   برف 3دهنده  هل 2ای  های محفظه   روب  برف به آنها    معموالًها که     روب  برفاین نوع   
طـور مـستقیم بـه طـرف          برای هل دادن برف به      شود،    ای شکل گفته می     های جعبه   روب  برف

. رونـد   آسـیب بـه روسـازی بکـار مـی          یـا    رف در کنار جاده   جلو بدون به جا گذاشتن تل ب      
های بزرگ برف در نـواحی وسـیع    هل دادن توده آوری و ای برای جمع   های جعبه   روب  برف

 و نحـوه    یا   جعبـه  روب  بـرف ) 21-6( و) 20-6( یهـا   شکل. روند  ها بکار می    مثل پارکینگ 
  .دهند یعملکرد آن را نشان م

  
  .یا  جعبهروب برف :20-6شکل 

  

  
  .یا  جعبهروب برفنحوه عملکرد  :21-6شکل 

                                                 
1. Box  Plow 

2. ContainmEnt Plow  
3. Snow Pusher 
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 لهیشده در عقب وس غه نصبیهای با ت روب برف •

د شـده اسـت کـه در عقـب          یـ  تول یرومنـد ی و ن  ی چرخش روب  برف یها  غهیامروزه ت 
 و مـؤثر  معمول به طـور  یها شنی تمام است  ی رو باًیها تقر   غهین ت یا. شود  یه نصب م  ینقل لهیوس
غـه  یت) 23-6 (و) 22-6 (اشـکال . شـوند   ی نـصب و برداشـته مـ       ید کار کرده و به آسـان      یمف

  .دهد یغه را نشان می داخل تیشن و نمایشده در پشت است نصب
  

  
  .شنیشده در پشت است غه نصبیت :22-6شکل 

  

  
  .غهی داخل تینما :23-6شکل 

  
ا راسـت منحـرف     یـ ها به جلو و عقب حرکت کرده و برف را به سـمت چـپ                  غهیت

 را به   یروب  برفات  ی با عرض کم، عمل    یروها   در سواره  به خصوص  فنرها،   انقباض. کنند  یم
 .طور کامل انجام خواهد داد
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  شکلCغه یهای با ت روب برف •

 روب  بـرف غـه   ی معمـول و ت    روب  بـرف غـه   یستم ت یات هر دو س   ید عمل یغه جد ین ت یا
 در حالـت    روب  بـرف ن  یـ ا. دهـد   یا مجموعـه انجـام مـ      یـ ک طرح   ی از عقب را در      یکشش

، به  ی و گردش  یغه فنر ی ت یک معمول و انتها   یدرولی ه یبند  هی به سمت جلو، با زاو     یروب  فبر
چهـارم      از عقـب، سـه     روب  بـرف دن  ی کـش  یبرا. کند  ی کار م  ی معمول روب  برفک  یعنوان  

شـود و بـه سـمت عقـب           ی پـشت و رو مـ      یا  غهیجاد ت یغه تا شده و باعث ا     ی ت ی انتها ییباال
غه وصل شده اسـت، نقطـه       ی ت ی انتها یی که به قسمت باال    یا  هیلبه برنده ثانو  . شود  یده م یکش

ه رو بـه  یـ د بـه خـاطر زاو  ین طرح جدیا. دهد یل مین را تشک ی با سطح زم   روب  برفتماس  
، روب برف بدنه یش پاکسازیافزا. دهد یرو را بهتر انجام م   سطح سواره  یغه، پاکساز یعقب ت 

 یها روب برف به  نسبتید بهتریان ددیجاد کرده و م ی کشش از عقب ا    ی برا یشتریب تیظرف
     .دهد ی شکل را نشان مCغه یت) 24-6 (شکل .کند ینصب شده در عقب فراهم م

  

   . شکلC غهیت :24-6شکل 
ـ   یردار به وس  ی گ یها  ک از جعبه  ی هر   یانتها شـوند کـه     ین بـه هـم متـصل مـ        یله دو پ

 در دو حرکت رفت و       را ی پاکساز ییدهد تا کارا    یل م ی را تشک  روب  برفغه  یک ت یمجموعا  
 یهـا   شتر وانت ی ب ی متر عرض دارد و رو     5/1 شکل حدود    C روب  برف. شتر کند یبرگشت ب 

  .شود یل سوار میفرانسی دو دیک تنی
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  دستی و کوچک روب برف •

ـ           در مکان  عبـارتی فـضا بـرای انجـام        ه  هایی که قدرت مانور زیادی وجود ندارد یا ب
های کم عرض، از تجهیـزات کوچـک و    و خیابانها  کوچه روها، عملیات کم است مثل پیاده  

 یهـا   روب  بـرف ) 25-6 (شـکل . شـود    و پاکسازی مسیر استفاده مـی      یروب  برفدستی برای   
  .دهند ی کوچک را نشان مخور برفک ی) 26-6 ( و شکلیدست

  

   
  .ی دستیها روب برف :25-6شکل 

  

  
  

  . کوچکخور برف :26-6شکل 
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  روب برفانتخاب نوع  - 
وسایل  روی یسادگ بتوانند به  تا  مناسب انتخاب شوند،   به طور  باید آن تیغه و روب  برف

  .نصب شده و عملکرد مطلوب و قابل انتظاری را در عملیات پاکسازی برف نشان دهند
  : باید به نکات زیر توجه شودروب برفدر انتخاب نوع 

ک را  هـا و اسـتفاده از نمـ          هزینـه    و تنظیم دقیق آن،    روب  برفانتخاب نوع مناسب     -
 .برای پاکسازی جاده کاهش خواهد داد

هـای مـؤثری       باید با وزن مناسب بر روی تیغه عمل کند تا بتواند بـرش             روب  برف -
که البته ایـن امـر      .  ایجاد کند  یروب  برفنزدیک به سطح روسازی در حین عملیات        

 .گردد باعث کاهش استفاده از نمک در پاکسازی کامل سطح روسازی می

متناسب  ماشین های  سرعت عملکردی باالتر باید با کفشک      داشتن برای ها  روب  برف -
 .گرفتار شدن در موانع جلوگیری شود ها و  تا از افتادن آنها در سوراخ باشند،

هـا تنظـیم      ها باید برای کمینه کردن مقدار وزن حمل شده روی کفـشک            روب  برف -
یک باشند تا وزن     هم باید به اندازه کافی به سطح روسازی نزد         ها  اما کفشک . شوند
 . را در هنگام برخورد با موانع جذب کنندروب برف

 را در   کارایی باالترین     درجه بین تیغه و جاده     55· با زاویه در حدود       های  روب  برف -
 .حرکت و انتقال مقادیر زیاد برف دارند

 درجـه بـین تیغـه و جـاده دارای بـاالترین             75·دهند که زاویه      ها نشان می    آزمایش -
    . در برش برف و یخ فشرده شده استییکارا

  ها روب برفنه کاربرد یژه در زمیمالحظات و - 
ن یـ ا . خواهـد پرداخـت    یروب  برف یها  غهی ت ی انواع لوازم جانب   ین قسمت به معرف   یا

ل ی، وسـا  روب  بـرف هـا، حفـاظ       هـا، چرخـک     هـا، چـرخ     هـا، غلطـک     لوازم شـامل کفـشک    
 و  هـا   چـراغ  شـکل و     ی بال یها  دهی، زا وبر  برفغه  ی ت ی انتها یها  عالمتکننده برف،    منحرف

 شرکت بوشـونگ در     یروب  برفآالت    نین قسمت ماش  یان ا ین در پا  یهمچن. ها هستند   یبخار
   . خواهند شدیران معرفیا
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 روب برفآالت  ی ماشینها چراغ 

  ی جلوها چراغ -
ــده در شــرایط نامــساعد   ــور در بــرف بطــرف رانن باعــث  یی، وهــوا آبانعکــاس ن

ریزی جهت استفاده از     بنابراین در برنامه  .  کاهش دید راننده خواهد شد      زیاد و  1درخشندگی
اسـتفاده از   ) 27-6 (شـکل . به این موضوع توجه خاصـی شـود        باید   روب  برفآالت   ماشین

  .دهد ی را نشان مروب برفچراغ جلو در 
  

  
  .روب برف جلو در یها چراغ :27-6شکل 

  

 مربوط به خصوصیات منبـع       ید راننده، روی قابلیت د   میزان اثر نور انعکاسی از برف     
  .  نحوه انتشار پرتوهای نور و غیره وابسته است  زاویه تابش، مثل محل نصب،) ها چراغ( نور

  دهی ی عقب و عالمتها چراغ -
کـاربرد اول آن دادن  .  دو نـوع کـاربرد مجـزا دارد       روب  برفی عقب وسایل    ها  چراغ

 در جـاده اسـت و کـاربرد دوم      روب  بـرف نکـه    نشان دادن ای    عالمت به سایر رانندگان برای    
  . و فاصله نسبی آن با سایر وسایل استروب برفنشان دادن سرعت عملکردی 

                                                 
1. Glare 
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 در حـین    روب  بـرف تـر     الزم به ذکر است که تشخیص عواملی که به عملکرد ایمـن           
 نقلیـه   وسـایل قابلیت دید برای رانندگان      بهبود. امری ضروری است    کنند،    عملیات کمک می  

سایر وسایلی که در نزدیکی این وسایل در حال کار هـستند یکـی از وظـایف                   و وبر  برف
  .ی راهداری استها زمانسا

 ها ها وچرخک ها، چرخ ها، غلطک کفشک 

ا یـ هـا     هـا، چـرخ     ا غلطـک  یـ هـا      از کفـشک   ی با انواع  یروب  برف یها  غهی از ت  یاریبس
ـ  را تحمل کرده، اصطکاک      روب  برفشوند که وزن      یها مجهز م    چرخک غـه و سـطح     ین ت یب
 در  بـه خـصوص    مـسأله ن  یـ ا. برنـد   ین مـ  یرو را کاهش داده و ضربات وارده را از ب           سواره

  .د استیار مفیط راه و وجود موانع بسیصورت نامناسب بودن شرا
. شـوند  ین لوازم اسـتفاده مـ  ین مواد در ساخت ای از ا  یبیک و ترک  یچدن، فوالد، الست  

از  غـه محافظـت کـرده و      ی ت یش داده، از انتهـا    ی را افـزا   توانند عمر لبـه برنـده       ین لوازم م  یا
ـ    یـ ن بـا کـاهش م     یعالوه بر ا  . ندن ک یریرو جلوگ    سطح سواره  یدگیخراش ن یزان اصـطکاک ب
  .ابدی ی اختصاص میروب برفون به کار ی کامیرویشتر نیرو، ب  و سطح سوارهروب برف

         تواننـد    یز مـ  یـ نها    چرخک.  باشند یا باد یک سخت   یتوانند از جنس الست     یها م   چرخ
           یهـا   هیـ  ال یهـا دارا    ا غلطـک  یـ هـا      کفـشک  یبعـض . مر سـاخته شـوند    ی پل یاز فوالد با نوع   

 دوام  تأمین ی برا یدی کارب یها  ی مغز یز دارا یگر ن ی د یبعض.  از مواد مختلف هستند    یپوشش
  . شتر هستندیب

 ها روب برفحفاظ  

 متعـدد و از مـواد   یهـا  طـرح  در   وبر  بـرف غـه   یها و حفاظ کناره ت      روب  برفحفاظ  
  .شوند ی ساخته میمختلف

 محافظت کرده و در صـورت برخـورد بـا هـر             روب  برفغه  ی از گوشه ت   ها  حفاظن  یا
غـه  ین حفاظت از گوشه ت    ی در ع  ها  حفاظن  یا. کند  ی م یریمانع از صدمات وارده به آن جلوگ      

  شـکل . انـد    شـده  یطراحز  یک به جداول کناره راه ن     ی نزد ی نواح ی، جهت پاکساز  روب  برف
  .کند ی مشخص مروب برفغه ی تی را روروب برفمحل نصب حفاظ ) 6-28(
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   .غهی تی روروب برفمحل نصب حفاظ  :28-6شکل 

  برفیها کننده منحرف 

زش بـرف در  یـ  از ریری جلـوگ ی را براییها  طرح یروب  برف یها  غهی ت یاگر چه بعض  
ز وجود  یر ن یگ   برف ی از سپرها  یما انواع مختلف  اند، ا    کرده یون طراح یغه کام ی ت ییقسمت باال 
) 30-6 (و) 29-6 (شـکل . بخـشند  یکننـده را بهبـود مـ    یریشگیـ ات پیـ ن عملیـ دارند کـه ا  

  .دهند یغه نشان می تی را روها برف و نحوه نصب آنیها کننده منحرف
  

 
  

  . برف کننده منحرف :29-6شکل 
  

  
   .هغی تی برف رو کننده نحوه نصب منحرف :30-6شکل 
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غه، از مسدود   ی ت یی در قسمت باال   یجاد ابر برف  یزش برف و ا   ی از ر  یریشگیات پ یعمل
  .بخشد ید راننده را بهبود میدان دی کرده و میری جلوگنقلیه وسیلهاتور ی رادیها شدن سوراخ

 روب برفغه ی تی انتهایها عالمت 

 یابیـ  مکان در   ی جهت کمک به متصد    روب  برفغه  ی ت ی انتها یا راهنماها ی ها  عالمت
ا ی، فلورسنت   ی انعکاس ی از راهنماها  یامروزه انواع مختلف  . اند   شده ی طراح روب  برف یانتها

ت یـ ن راهنماها به عنوان قطعات قابل رو      یا. اند  د شده ی شده توسط سازندگان تول    ینورپرداز
 را  روب  بـرف غـه   ی ت ی انتها یها  عالمت) 31-6 (شکل. کنند  یز عمل م  یر رانندگان ن  ی سا یبرا
   .دهد یان منش

  
  

  
   .روب برفغه ی تی انتهایها عالمت :31-6شکل 

  

 شکل ی بالیها دهیزا 

ل کرده و حجـم     یدهنده تبد   هل روب  برفک  ی را به    روب  برفشکل،   ی بال یها  دهیزا
شکل و محل نصب     یده بال یزا) 32-6 (شکل. دهند  یش م ی برابر افزا  3 تا   2 برف را    ییجابجا

  .دهد یآن را نشان م
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  .شکل و محل نصب آن یده بالیزا :32-6شکل 

  

 ها چراغها و  یبخار 

 بـا   یاریـ  اخت یهـا دو مـورد از لـوازم جـانب           روب  بـرف  ی و بخـار   ها  چراغمجموعه  
 ی و بخـار   هـا   چـراغ ) 34-6 (و) 33-6 (یهـا   شـکل . هـستند  مختلـف و متعـدد       یهـا   طرح
  .دهند ی را نشان مروب برفآالت  نیماش

 

   
  

  
  .روب برفآالت  نی ماشیها چراغ :33-6شکل 
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  .روب برفآالت  نی ماشیزات بخاریتجه :34-6شکل 

  

   روب برفنحوه استفاده و کاربرد تجهیزات  - 
 بـا تیغـه     روب  بـرف  شـامل    روب  بـرف بخش نحوه استفاده و کـاربرد انـواع           در این   

 شـکل،   V با تیغـه     روب  برف،  ی فرودگاه یها  روب  برف با تیغه دوطرفه،     روب  برفیکطرفه،  
هـای عمـودی،     بـا تیغـه  روب  بـرف    با تیغه زیر بدنه،    روب  برفشکل،   ی با تیغه بال   روب  برف
 شــکل و C  غــهی بــا تروب بــرفله، یغــه عقــب وســی بــا تروب بــرفای،   جعبــهروب بــرف
  . تشریح خواهند شدخور برفت ی و کوچک و در نهای دستیها روب برف

  روب برفریزی جهت استفاده از تجهیزات  نحوه برنامه - 
ریـزی   آالت موجـود، برنامـه      مشکالت موجود برای استفاده بهینـه از ماشـین         یکی از 

بنابراین در این بخش به بررسی این موضوع و ذکر نکاتی           . نادرست در استفاده از آنها است     
همچنین در پایان این بخش پیـشنهادی در زمینـه اسـتفاده            . در مورد آن پرداخته خواهد شد     

  .خواهد شد ارایهآالت  بهتر از این ماشین

 های با تیغه جلو   روب برفاستفاده از  

 سـر ریـز     مـسأله های با تیغه جلو،       روب  برف یکی از مشکالت عمده در استفاده از        
باعث اخالل دید در سرتاسـر شیـشه    است که) روب برف برف از باالی تیغه      ریختن (1برف

  .شود جلو ماشین می

                                                 
1. Plow Over  
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ـ   برفبنابراین برای عملکرد بهتر در هنگام عملیات         ن زمینـه   یـ  الزم اسـت در ا     یروب
 کـه از  1کننده توان از استفاده از وسایل منحرف ین مشکل می رفع ایبرا. اقداماتی انجام شود  

 یشـکل هندسـ    یـا    کنند، استفاده کـرد     ها جلوگیری می    ریختن برف روی شیشه جلو و آینه      
ریـزی   در برنامـه  . ابـد ی را بهبود داد تا مقدار برف سرریز شده از باالی آن کاهش              روب  برف

هـای     بایـد بـا توجـه بـه امکانـات موجـود یکـی از گزینـه                 روب  برفجهت استفاده از این     
  .کارگرفت پیشنهادی باال را برای جلوگیری از این مشکل به

  شکل های با تیغه بالی روب برفاستفاده از  
ـ   بـرف عملیـات    یـک  شـکل در    با تیغه بالی   روب  برف یک   هنگامی که   اسـتفاده  یروب

هـای تیغـه جلـو و تیغـه           روب  برفدر مسافت بین    (شده در هوا     ذرات برف پخش    شود،   می
 خاص برای پوشـش فاصـله بـین        لیوسا استفاده از . دهد  می یک ابر برفی    تشکیل  ) شکل بالی  

 موجـب کـاهش پتانـسیل پرتـاب ذرات بـرف و            شکل، های تیغه جلو و تیغه بالی       روب  برف
 را نـشان    روب  بـرف ل شـده توسـط      ی تشک یابر برف ) 35-6 (شکل. شود    تشکیل ابر برفی می   

  .دهد یم
  

  
 .روب برفل شده توسط ی تشکیابر برف :35-6شکل 

                                                 
1. Deflector 
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  های با تیغه عقب روب برفاستفاده از  
هـا ایجـاد      روب  بـرف  پـشت    معمـوالً کـه   ) ابر برفـی  (شده در هوا     ذرات برف پخش  

 و ها کننده مختلف از منحرف  های    ترکیب. شوند   باعث کاهش دید سایر رانندگان می       شود،  می
این . دهد  را کاهش میروب برف اندازه ابر برفی تشکیل شده در پشت       مقاطع آیرودینامیکی، 

های صاف است کـه       ی با لبه  یها کننده  شکل و منحرف   های منحنی    شامل تیغه  معموالًترکیبات  
 کم اسـت  معموالً روب برفها و     فاصله بین تیغه  . شوند   نصب می  روب  برفدر طرفین عقب    

  . نباشدروب برفهای بغل  نهییتا مانع دیدی برای آ
در جدول زیر مقادیر پیشنهادی توسط اداره راه نیویورک آمریکا برای تخمین تعداد 

  . پاش برحسب رده عملکردی راه نشان داده شده است  و نمکروب برف
  

 .ه عملکردی راه نگهداری زمستانی راه بر اساس ردنقلیه وسایلنحوه تخصیص  :1-6جدول 

  رده عملکردی راه
کیلومتر به ازاء -تعداد خط

استفاده از هر دستگاه 
  پاش  و نمکروب برف

کیلومتر به ازاء -تعداد خط
استفاده از هر دستگاه 

  پاش نمک
 با سرعت 1شریانی درجه 

  70  30  عملکردی پایین

 با سرعت 1شریانی درجه 
  70  50  عملکردی باال

جم ح( اصلی 2شریانی درجه 
 وسیله در 500 الی 200

  )ساعت در هر خط عبوری
50  70  

حجم ( فرعی 2شریانی درجه 
 وسیله در ساعت 200کمتر از 

  )در هر خط عبوری
50  70  

  70  50  راههای محلی
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  1 شکلV کننده پخش .6-1-6
 از ملحقـات    یکـ یاین وسیله   .  شکل است  V کننده  پخشنمایش یک   ) 36-6 (شکل

 و نقـاط در معـرض       ها  پل یح مواد ضدیخ رو   ی پخش صح  یله برا ین وس یاز ا . ون است یکام
  .ینیبنز یا  هستندیکیدرولیا هیها  کننده نکته آنکه پخش. شود یخبندان استفاده می

  

 
  .ضدیخ مواد کننده پخش :36-6کل ش

  ش از طوفان ی پیها فعالیت •
 ، شکلV کننده پخش یست کنترل بازرسیانجام ل -

، ین، بـرق، کمربنـد راننـدگ      یانجـام مالحظـات بنـز      کننـده   پخش ینی نوع بنز  یبرا -
  ،ن و روغن موتوری بنزیها    یصاف

  ، نصب قاشقک محور اتصال و صفحه قاشقکیکنترل و بررس -

 ،)تسمه نقاله و کمربند نقاله(کننده  ستم حملی سیکنترل و بازرس -

                                                 
1. V.Box Spreader 
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  ،ها کیدرولی تمام هیکنترل و بازرس -

  .ی و مجموعه رانندگPTO یکنترل و بازرس -

  ن طوفان ی در حیها فعالیت •
  ،ق مصالح و موادی از پخش دقیکنترل و بازرس -

 هر ین کارکرد آنها به منظور کنترل و بازرسیزات در حی از تجهید محل یانجام بازد  -
 ،گونه مشکل

 .الین سطح سیی تعی درجه روغن برایکنترل و بازرس -

   پس از طوفان یها فعالیت •
         ز کـردن و شـستن     یـ کننـده و تم     عبـه پخـش    ج یپاک کردن و برداشتن مواد از رو       -

 ،کامل آن

ستم یــس(هــا  لنگی شــی و پوشــش روی هــر گونــه نــشتی بــرایکنتــرل و بازرســ -
 ،)یکیدرولیه

 آماده  یع بعد ی وقا یزات برا ینکه تجه ینان از ا  ین و اطم  ی بنز ی صاف یکنترل و بازرس   -
 ار هستند،به ک

  ،آماده به کار هستندکننده   پخشی رویها چراغنکه تمام ینان از ایاطم -

 .)رهایتسمه و زنج(ستم نقاله یکنترل س -
  

  1یا چهیکننده در  پخش.6-1-7
کننده بـه    از این نوع پخش   . دهد  ای را نشان می     کننده دریچه  یک پخش ) 37-6 (شکل

 بـوده و بـر   ینهـا از نـوع قاشـقک   یا. شـود   یخ استفاده م  ی و ضد  زدا  یخمنظور استفاده از مواد     
  :کنند می کار یکیلدرویستم هیاساس س

  
                                                 
1. Tail Gate Spreader 
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  .ای  دریچهکننده پخشنمایی از یک  :37-6شکل 

   ش از طوفانی پیها فعالیت •
  ، و اتصاالت از نقطه نظر نشت و پوششیکیدرولی تمام خطوط هیبازرس کنترل و -

  ، درون قاشقکیها اتاقانی یکنترل و بازرس -

  ،یکیدرولی روغن درون موتور هیکنترل و بازرس -

ون یکننـده بـه کـام        نـصب کـه موجـب اتـصال پخـش          یها        سکو یکنترل و بازرس   -
 ،شوند یم

  ،ی حرکتیها قسمت تمام یکار روغن -

  .حینان از عملکرد صحیون جهت اطمی کامینصب بر رو -

   در حین طوفان یها فعالیت •
 ، هر گونه مشکلید از محل با هدف کنترل و بازرسیانجام بازد -

 . که باید استفاده شوند ی از صحت موادی جهت آگاهیکنترل و بازرس -
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   پس از طوفانیها فعالیت •
  ،زاتیز کردن تجهیتم -

  ،یکیدرولی هر گونه نشست هی برایکنترل و بازرس -

  ،ی حرکتیها قسمتها و  اتاقانی ی تمام نقاط رویکار روغن -

  ، و اتصاالت از نظر پوششیکیدرولی هیها    لنگی تمام شیبازرس کنترل و -

  .ی از خستگی ناشیها    ها از نظر ترک  تمام جوشیکنترل و بازرس -
  

  1روب برف باله .6-1-8
 اسـت کـه عـرض       یا  لهی وسـ  روب  برفباله  .  است روب  برفیک باله   ) 38-6 (شکل

تـوان   یق مین طریکند و بد جاد میی اروب برفون یا کامیدر  ی گر ی را برا  یرت    پهن یروب  برف
  .  کردیروب برفهم ک خط عبور و شانه راه را همزمان با یا یدو خط عبور 

  

  
  .، متصل به گریدرروب برفنمایی از یک باله  :38-6شکل 

                                                 
1. Snow Wing 
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  ش از طوفان ی پیها فعالیت •
 ،روب برف اتصاالت و نقاط متحرک باله ی تمامیکار روغن -

  ،)د صلب باشندین نقاط بایا( نقاط از نظر محکم بودن یکنترل و بازرس -

غـه  ین کـردن ت   یگزی و جـا   یدگید بیغه و تخته قالب از نظر آس      ی ت یکنترل و بازرس   -
  ،ازید در صورت نیجد

 ،یکیدرولی تمام اتصاالت و انشعابات هیکنترل و بازرس -

  .روب برفنان از کارکرد درست باله یون جهت حصول اطمیا کامیدر یاتصال به گر -

   در حین طوفان یها فعالیت •
عـدم  نـان از    ی مختلف جهت حـصول اطم     ی در مقاطع زمان   ی محل یدهایانجام بازد  -

  ،گریل دیبروز مشکالت و مسا یا نشت

  .غه از نظر پوششی مکرر تیکنترل و بازرس -

   پس از طوفان یها فعالیت •
  ،زاتیز کردن تجهیتم -

  ، متحرکیها قسمت اتصاالت و ی تمامیکار روغن -

 ،یدگید بیغه و تخته قالب از نظر نوع پوشش و آسی تیکنترل و بازرس -

 ی بالـه بـرف بـرا      یسـاز   بـه منظـور آمـاده      ازیـ غه در صـورت ن    ین کردن ت  یگزیجا -
  ،ی آتیها طوفان

  .ی از خستگی ناشیها     ترکیها برا  جوشی تمامیکنترل و بازرس -
  

   1خور برف .6-1-9
 است کـه از     یل اتصال ی از وسا  یکیدهد که      را نشان می   خور  برفیک  ) 39-6 (شکل

  .  شود یاد استفاده می برف در حجم زیی جابجایآن برا

                                                 
1. Snow Blower 
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  .نمایی از یک دمنده برف :39-6شکل 

  ش از طوفان ی پیها فعالیت •
  ،س موتوریسرو -

  ، اتصاالتی تمامیکار روغن -

  ،یکی قطعات الکتری تمامیبازرس -

  ، عملکرد آنی لودر و بازرسی روخور برفنصب  -

  ،ستمی به منظور شارژ نگهداشتن سخور برفروشن کردن ماهانه  -

 .نینان از پر بودن مخزن بنزیاطم -

   در حین طوفانیها لیتفعا  •
  ، ساعت کار8 هر ی به ازایکار روغن -

  ،)دو ساعت به دو ساعت(  نقاط اتصالی تمامیبازرس -

 . مشکالتییات به منظور شناسای در طول عملید محلی انجام بازد -
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   پس از طوفان یها فعالیت •
  ،زاتیزکردن تجهیتم -

  ، تمام اتصاالت و نقاط متحرکیکار روغن -

نـان از   ی لودر بـا هـدف اطم      یزات قبل از برداشتن آن از رو      ی تجه  عملکرد یبازرس -
  ،ح آنیعملکرد صح

  .ازیزات در صورت نیس تجهیسرو -

شـود، یکـی دیگـر از         چرخنده یا برنده نیـز گفتـه مـی         روب  برف که به آن     خور  برف
توانـد     راهها است که با توجه به شرایط مـی         یروب  برفاستفاده در    مورد آالت معمول  ماشین

هـا   روب بـرف ها نسبت بـه   خور  برفاما باید توجه داشت که      .  استفاده شود  روب  برفای  بج
معمول برای عملیات پاکسازی راهها بعد از طوفان         به طور  وسایل کندتری هستند و بنابراین    

  .دهد یم ات را نشانین انجام عملیح  درخور برفک ی از یینما )40-6(شکل .روند به کار می
 

 
 .اتین انجام عملی در حخور برف :40-6شکل 

چرخـد و بـرف را از         ی پیچ مانند است که با سـرعت مـی         غلتکشامل   خور  برفیک  
سرعت زیاد بـرف را      کند و با دمیدن هوا با فشار و         طریق یک قیف به قسمت باال منتقل می       

  را نـشان   خـور   بـرف ف  یـ چ مانند و ق   یک پ تغل) 41-6  (شکل    .کند  به جای مناسب پرتاب می    

  .دده یم
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     .خور برفف یچ مانند و قیک پتغل :41-6شکل 

. کننـد    عمـل مـی    روب  برفهای زیاد بهتر از       با عمق  یروب  برفآالت برای    این ماشین 
جایی برف در مناطق شـهری و در طـول       بی بارگیر برای جا   ها  کامیون با   خور  برفاستفاده از   

 معمـوالً هـا را  خور بـرف . شود هایی که فضایی برای انبار کردن برف ندارند، توصیه می    جاده
 ی نصب شـده بـر رو      خور  برف) 42-6 (شکل. کنند  تراکتور و لودر نصب می      روی کامیون،   
  .دهد یلودر را نشان م

  

  
  . لودری نصب شده روخور برف :42-6شکل 

  



                  137ها                                                          راهنمای مدیریت نگهداری زمستانی راه

  

تواند  آالت باید از جهت باد و محدودیت دیدی که ترافیک می رانندگان این ماشین
آلودگی هوا و همچنین مصرف زیاد انرژی از  آلودگی صوتی، . ه باشندبا آن روبرو شود آگا

 .آالت است معایب استفاده از این ماشین

هـا را در    خور  برفما  ی وجود دارند که مستق    یکیدرولی ه یها   با پره  ی بزرگ یها  ماشین
 یهـا   ن مجهـز بـه پـره      یماشـ ) 43-6 (شـکل . کننـد   یت و کنترل م   یخ، هدا ی برف و    یدپوها

  .دهد ی را در دو حالت نشان میکیدرولیه
  

   
  .یکیدرولی هیها  مجهز به پرهخور برف :43-6شکل 

  

 یادیـ توانند بـرف را تـا مـسافت ز          ی بزرگ م  یهاخور  برف،  یشهر  برون یراههادر  
ه را بـا جهـت وزش بـاد داشـته           یـ ن زاو ی کمتر دی جهت پرتاب برف با    حاًیترج. پرتاب کنند 

  .دهد ی نشان میشهر  برونیراهها را در خور برفکاربرد ) 44-6 (شکل. باشند

  
  .یشهر  برونیراهها در خور برفکاربرد  :44-6شکل 
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ه یـ گـر تخل  ی د ی منتقل کرده تا آن را در مکـان        ها  کامیون، برف را به     یدر مناطق شهر  
هـا بـه طـور      خور  بـرف ات  یون در دسترس باشد تا عمل     ی کام ید تعداد ین مورد با  یدر ا . کنند

 را در مناطق خور  برفکاربرد  ) 45-6 (شکل. شتر شود یات ب ی عمل ییکارامداوم انجام شده و     
  .دهد ی نشان میشهر

  

  
  .ی در مناطق شهرخور برفکاربرد  :45-6شکل 

  کننده مواد شیمیایی مایع   پخش.6-1-10
له بـه  ین وسیاز ا. دهد   را نشان می   کننده مواد شیمیایی مایع     پخشیک  ) 46-6 (شکل

له یوسـ ایـن   ن از   یهمچنـ . شود ی قبل از شروع طوفان استفاده م      خیعات ضد ی پخش ما  منظور
  . شود یز استفاده مین طوفان نی در حزدا یخ پخش مواد یبرا

  

  
  .کننده مواد شیمیایی مایع نمایی از یک پخش :46-6شکل 
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  ش از طوفان ی پیها فعالیت •
  ،رانهیشگی پیست کنترل نگهداریل لیتکم -

  ،زدا یخ عیتنظیم دستگاه به منظور پخش ما -

  ،ی از آلودگیری جلوگی تانکر برایشستشو -

 ،دکیس موتور یسرو -

  ،شستن پمپ به منظور عملکرد درست آن -

  ،نان از عملکرد درست آنهای جهت اطمها سیستم یبه کار انداختن تمام -

 ،نان از عملکرد درست آنهای جهت اطمیکی قطعات الکتری تمامیبازرس -

ح پخـش   ینان از نـرخ صـح     ی آب، به منظور اطم    ستم با ی س یشیبه کار انداختن آزما    -
 .عیمواد ما

  ن طوفان ی در حیها فعالیت •
  ، مشکالتیی مختلف به منظور شناسای در مقاطع زمانی محلیها    دیانجام بازد -

نـان از عملکـرد   یر و برطرف کردن مـشکالت بـه منظـور اطم   یاز تعم یدر صورت ن   -
 .ستمیح سیصح

   پس از طوفان یها فعالیت •
  ،ستمی سیشستشو -

 ،زات بکار گرفته شدهیشستن تمام تجه -

  ،ینان از عملکرد مناسب آنها قبل از وقوع حادثه بعدی اطمبرای قطعات یبازرس -

 استفاده قبـل از     ی آنها برا  یساز زات به منظور آماده   یس تجه یاز، سرو یدر صورت ن   -
  .یوقوع حادثه بعد

  

  کاپ عملیاتیی دستگاه پ.6-1-11
کـردن    پخـش  ین برا ین ماش یاز ا . دهد  یکاپ را نشان می   یک دستگاه پ  ) 47-6 (شکل

 پخـش   یله بـرا  ین وسـ  ین از ا  یعالوه بر ا  . شود یخ قبل از شروع طوفان استفاده م      یع ضد یما
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  . شود یز استفاده مین طوفان نی در حزدا یخمواد 
  

  
   .نمایی از یک پیکاپ عملیاتی :47-6شکل 

  ش از طوفان ی پیها فعالیت •
  ، پمپیشستشو -

  ،یکی قطعات الکتری تمامیسبازر -

  .نان از نرخ پخش مناسب موادیستم با آب به منظور اطمی سیشی آزمایاجرا -

  ن طوفان ی حیها فعالیت •
  ، مشکالتیی مختلف به منظور شناسای در مقاطع زمانی محلیها    دیانجام بازد -

 نـان از عملکـرد درسـت   یاز، برطرف کردن مشکالت بـه منظـور اطم        یدر صورت ن   -

 .اتزیتجه

  پس از طوفان یها فعالیت •

 ،ستمی سشویشست -

  ،زات بکار گرفته شدهیشستن تمام تجه -

  ،یبعد طوفان از قبل آنها عملکرد مناسب از یاهگآ برای زاتیتجه یکنترل و بازرس -

  .یبعد طوفان یبرا آنها یساز منظور آماده به زاتیتجه سیسرو از،یصورت ن در -
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   سایر تجهیزات.6-2
  ی نگرش کل.6-2-1

  گرایانه کنش یها روش •
د پوشـش   یـ  که با  ی بر حسب وسعت حوزه عملکرد     راهها ی زمستان یبرنامه نگهدار 

ت خـاص خـود را      یـ ل شده است که هـر کـدام اهم        ی تشک ی متفاوت یها  قسمتداده شود از    
خ موجـود در سـطح      یکه در آن پس از بارش برف، برف و          ) کیکالس (یمیروش قد . دندار

  . ستیرفته نیگر پذیکردند امروزه د یار جاده منتقل مجاده را با هل دادن به کن
 از  راههـا ز نگهداشـتن    ی را به منظور تم    ین متعدد یگزی جا یها  روش تا بحال    یفناور

 یهـا     نـه ی نـصب و هز یها    نهیهز. د فراهم آورده استی شدییوهوا آبط یخ در شرایبرف و  
جـه بـه    ی دارد، در نت   یده بـستگ  شـ  ستم انتخـاب  ی نوع س  یدگیچی، هردو به پ   یانه نگهدار یسال

 و  یابیـ از راه ارز  یـ س مـورد ن   یستم الزم است سـطح سـرو      ی س یدهزان سود ین م ییمنظور تع 
  .  گرفته شوددرنظر

ز مـورد اسـتفاده     یآم تی موفق به صورت ن که   یگزی جا یها  روش از   ین فصل تعداد  یا
  . دهد یه میاند را ارا قرار گرفته

  
  ی برفگیرها حفاظ .6-2-2

   راههارانش برف به درون ممانعت از  •
.  اسـت   راهها از رانش برف به درون       یری جلوگ حفاظ برفگیر  استفاده از    یهدف اصل 

 رخ ی متمادیها سال یک مکان و ط   یرانش برف در     به مربوط لیو مسا  از مشکالت  یاریبس
  . اشدب دیمف تواند یاند م ک نصب شدهینقاط استراتژ که در برفگیر یها حفاظ از استفاده .دهد یم

  مکان مناسب •
زش بـرف   یزان ر ی که م  ی نواح ی برا ی برفگیر ها  حفاظاثبات شده است که استفاده از       

  .  اد است، مقرون به صرفه استیدر آنها ز
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  ی برفگیر ها حفاظشکل   تنوع و •
 یمیتوان به نوع قد یم . دنشو یده می دی مختلف یها  شکل انواع و   در برفگیر یها  حفاظ

در  . ز اشـاره کـرد    یـ  ن یاهی گ ی برفگیر ها  حفاظ  باال، و  یلن با چگال  یپپرو ی، از جنس پل   یچوب
 یا  که در کنار جاده   یاهان محل یگ یا   ها   از درختان، درختچه   یاهی گ ی برفگیر ها  حفاظطراحی  

 نیـ ح و کاشـتن ا    ی صح ی طراح  .شود  استفاده می کنند،    مزارع رشد می   یا   یاطراف محل زندگ  
مزرعـه و محـل      آبـراه،  راه، دن به یرس از  برف قبل  شود  یحصارها در مکان مناسب موجب م     

  . نفوذ نکندراههاجه به درون ینت  و در  انباشته شودی برفگیرها حفاظن ی در پشت ایزندگ
  
  
  
  
  
  
  

  .چوبیحفاظ برفگیر  :49-6      شکل                     . گیاهیحفاظ برفگیر :48-6        شکل 
  

  

  
  .ظ برفگیر و فاصله نشست برف از لحاظ کنترل ارتفاعتراکم حفا :51-6 و 50-6شکل 
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حفـاظ  زان تخلخل   یشود هر چه م      دیده می  )51-6 ( و )50-6 (همانطور که در شکل   
  . تر خواهد شد یشتر باشد فاصله نشست طوالنی ببرفگیر

  
  ی حرارتبرداری نقشه .6-2-3

   مناطق یخبندان بینی پیش •
با . د بود ن خواه ها  قسمتر  یسردتر از سا   یا    گرمتر ها  قسمت ی برخ راههادرون شبکه   

 یق نواح ین طر ی و بد  نمود یی را شناسا  ها  بخشن  یتوان ا  ی م ی حرارت یبردار استفاده از نقشه  
ـ  یها        نقشه. خبندان در آنها وجود دارد را مشخص کرد       یکه احتمال بروز     ط ی از محـ   ی حرارت

 ی و الگـو هـا  سـاختمان هـا و    زهـا، حـرارت درخـت     یها، خاکر  یدگیر بر ی اطراف نظ  یکیزیف
  .  رندیگ ی متأثیر غالب ییوهوا آب

   ی حرارتیبردار  نقشهیکاربردها •
 از آنهـا در     یگرفت که برخ    توان بهره  ی م ی مختلف یراهها به   ی حرارت یبردار از نقشه 

  : ر آورده شده استیز
  ،خی شناسگر ی نصب سنسورهای نقاط مطلوب براییشناسا -

 مجاور با   یها  مکان ی برا ی شبکه نقشه حرارت   یو از ر  ی حرارت ی الگو یابی برون -
  ،فاصله کم

 . امدادییراهها یکمک به طراح -

ـ  یبـردار  هدف درازمدت نقشه    ی حرارت
  اسـت کـه    زدگـی   خی ینیب شیستم پ یل س یتشک

   را پوشـش   یستم تمام بخـش نگهـدار     ین س یا  
  .  خواهد داد

  
  .ینقشه حرارت :52-6شکل                                                              
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  زدا یخخ و ی ضدیها سیستم .6-2-4

  فیتعار •
ت بوده و   ین محبوب یشتری ب ی وجود دارد که دارا    زدگی  خی کنترل برف و     یدو استراتژ 

 یاسـتراتژ . انـد   از خـود نـشان داده      ییایمینه استفاده از مواد ش    ی در زم  ینان خوب یت اطم یقابل
 و گسترش برف و     یریگ  از شکل  یری به منظور جلوگ   ها خیاز ضد . زدا  یخ یخ و استراتژ  یضد

خ یـ هـا بـه منظـور شکـستن تـوده بـرف و              زدا  یـخ که از   یدر حال . شود ی استفاده م  زدگی  خی
به منظـور کـسب اطالعـات    . شود ی استفاده مراههان بردن آنها از سطوح یب گرفته و از   شکل

  . مراجعه شود)2(ن مواد به فصل یا  نهیشتر در زمیب

  ضدیخ •
 یوهوا  آبدن  ی جاده قبل از فرا رس     گیرانه برای   اقدام پیش  ی به معنا  ضدیختفاده از   اس

خ در یـ الیـه   یریگ نکار ممانعت از شکلی که هدف از انجام ا     است خبندانی  و  طوفان سرد و 
 وابـسته   یخ به عوامل متعدد   یز بودن طرح استفاده از مواد ضد      یآم تیموفق. سطح جاده است  

ق و قضاوت خـوب در      ی دق یزمانبند: ر اشاره کرد  یتوان به موارد ز    ی از جمله آنها م     که است
ـ      یـ  با اقدامات ی و در چه مکان    ینکه چه زمان  یمورد ا   وضـع هـوا،     ینـ یب شید شـروع شـود، پ

 آغاز خواهد   چه زمانی نکه طوفان   ی در مورد ا   ی موجود در محل، مشاهدات محل     یسنسورها
  .شد و شدت آن چقدر خواهد بود

  منافع •
 و کنتـرل    یشود پاکـساز    ی سطح جاده باعث م    ی برف رو  یریگ کل از ش  یریجلوگ -

 ،آن آسانتر باشد

 اپراتورهـا و    یط را بـرا   یشـوند، شـرا    یش از بروز طوفان استعمال مـ      ی که پ  یمواد -
 ،سازد یتر م منیزات ایتجهفعالیت 

 ،زدا یخنرخ استفاده از مواد با عملکرد مواد کاهش  -

 ،یابد مینده کاهش یار مواد سیاز به استفاده از ماسه و ساین -
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 ،یابد ز کاهش میینده نیر مواد سای از ماسه و ساها ز کردن سطح جادهیاز به تمین -

 .محیطی زیستکاهش اثرات  -

   پخشیها سیستمانواع  •
شده بـر    کننده نصب  لر پخش یستم تر یتوان به دو صورت س     یخ را م  ی ضد یها  سیستم

ستم یـ س یـا    ان پوشـش داد،   تـو  ی را مـ   یعی وسـ  یت نـواح  ین وضـع  یـ ون، که در ا   ی کام یرو
ستم یدر هر دو س   . ، مورد استفاده قرار داد    ) وجود دارد  یابیکه مشکل مکان  (کننده ثابت    پخش

 ی نگهدار یآورند، البته برا   ین م ییشود که نقطه انجماد آب را پا       ی استفاده م  ییایمیاز مواد ش  
ت چرخش مواد درون    یل که قاب  یگالن 6000 از تانکر    معموالً. از است ین مواد تانکر مورد ن    یا

 یهـا         تیـ  بـا ظرف   ییط از تانکرهـا   یالبته با توجه به نوع شرا     . شود یآن وجود دارد استفاده م    
  .توان استفاده کرد یز میگر نید

   پخش متحرکیها سیستم •
ون بـه   ی کـام  ی پخش مواد از تـانکر نـصب شـده رو          یستم متحرک برا  یزات س یتجه

 دوگانه پخش یواحدها. ل شده استیق تشکیم دقی تنظیکننده و کنترلر برا   همراه بوم پخش  
در . نـد ا سـاخته شـده    زیـ  مقرون به صرفه هستند ن     ی که از لحاظ اقتصاد    تریلر و   ضدیخمواد  

شـود ممکـن      یخ اسـتفاده مـ    ی که از آنها به عنوان ضد      ی، مواد ینین چن یا    دوگانه یها  سیستم
ـ  یـ سـت س  صـورت الزم ا    نیـ د کـه در ا    ن شو یدگن خور موجباست در طول زمان      ن یستم ب

  .ز شودیفصول تم

   پخش ثابتیها سیستم •
د یـ  ثابت پد  ضدیخ یها  سیستمنه  ی در زم  یری چشمگ یها        شرفتیر پ ی اخ یها  سال یط

 تنـد   یها        بیدار و ش   قوس یها  پل،  ی اخذ عوارض  یها  مکان ثابت در    یها  سیستم. آمده است 
  .شوند ینصب مار مهم است ی بسنقلیه وسایلکه کنترل  ییبه عبارت بهتر جاها

.  متحرک است  یها  سیستم در   ی مشابه مواد مصرف   ها  سیستمن نوع   ی در ا  یمواد مصرف 
سـپس  . شـوند  یسـاز هـستند نـصب مـ      مسأله که   ییها  مکان و در    ی طراح ها  سیستمن نوع   یا
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ط مـورد نظـر بـه منظـور         ی شرا بینی  پیش ی مرتبط کرده و از آن برا      RWISتوان آنها را با       یم
تـوان    یمـ  RWISزات  یـ  تجه یدگیـ چیزان پ یـ برحسب م . بهره برد زدگی    یخبرف و   مقابله با   

  .خودکار فعال کرد یا یستم را به صورت کنترلیس

  زدا یخ •
ع ذوب  ی به منظور تسر   ییایمی در آن از مواد ش      است که عموماً   ی روش ییزدا  یخروش  
 سـطح جـاده اسـتفاده    یخ رویـ  یریـ گ خ پـس از شـکل    یذوب   یا   زش برف یبرف پس از ر   

 یـی زدا یـخ توان به منظـور   یزات پخش مشابه میع همراه با تجهی ماییایمیش از مواد . دشو یم
خ اسـتفاده  یـ ن مواد را با اعمال فشار مناسب در توده بـرف و       یتوان ا  ی م بهره برد لذا متعاقباً   

سـطح جـاده    غزنـدگی    توده برف موجب ل    یع بر رو  ی ما ییایمی پخش مواد ش   که  جااز آن . کرد
استفاده از مواد جامد    . ت کرد یاط را رعا  ین مواد جوانب احت   یم استفاده از ا   د هنگا یشود با   یم

 رونـد ذوب شـدن تـوده        زدا  یـخ ش مرطوب شده همزمان با مواد       یخشک و مواد جامد از پ     
 و کـاهش زمـان      یـی زدا  یـخ نکار موجب بهبود روند     یکند در واقع ا    میع  یخ را تسر  یبرف و   
  .شود یذوب م
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  ی نگرش کل.7-1

گـردد الزم اسـت،      ی لحـاظ مـ    یع زمستان ی جهت مقابله با وقا    یماتی که تصم  یهنگام
 راهها پس ی زمستانیپرسنل نگهدار.  گرفته شود  درنظر یریگ مین تصم ی در ا  یعوامل متعدد 

 از محـصوالت را انتخـاب   یبـات کـاربرد  ی عوامل مـرتبط و مـؤثر، ترک   یابی و ارز  یاز بررس 
  :برخی از این عوامل عبارتند از. کنند می

 ، هوادمای -

 ، سطح راهدمای -

 ،زان رطوبت هوایم -

 ،) شبنمدمای( اشباع دمای -

 ،د بودنیدر معرض تشعشعات خورش -

 ،نوع و نرخ رسوبات -

 ، وضع هواینیب شیپ -

 . وضع هوایا  ماهوارهیها    داده -
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       بـرف و یـخ  ن و بعـد از طوفـان   ی مداوم قبـل، در حـ   به صورت  یمالحظات کاربرد 
ن تمـام مراحـل طوفـان    ی آن در حانجام از راه و نحوه     ینگهدار .ردیگ ی قرار م  یابیمورد ارز 

              ،شـود  ی که از شدت، مدت زمان و نوع رسوب انجام مـ یقیل دقیبرف و یخ با توجه به تحل     
  . گردد یاصالح م

گسترش توده بـرف و       یا یریگ  به منظور ممانعت از شکل     ضدیخات استفاده از    یعمل
ـ ییزدا یخات ی که عملیدر حال . شود  یخ انجام م  ی خ یـ ن بـردن تـوده بـرف و    ی به منظور از ب

 درک  راههـا  یدارهـ  پرسـنل نگ   یبـرا . ردیـ گ یل شده و موجود مورد استفاده قـرار مـ         یتشک
ح ین فـصل تـشر    یـ  کـه در ا    ییهـا         کی و تکن  ییایمیک از مواد ش   یت هر   یکاربردها و محدود  

  . برخوردار است یادیار زیت بسی اهماز شود، یم
  
   جامدییایمیت استفاده مواد شیقابل .7-2

  از به رطوبت قبل از استفاده ین •
توانـد   ی مـ  یادیط ز یها تحت شرا   خیر ضد ی جامد خشک نظ   ییایمیاستفاده از مواد ش   

یـا    وجـود دارد   یکه رطوبت کاف   یین مواد در جا   یا   ن است که  یا   نکته قابل توجه  . مؤثر باشد 
 دلیلدو  به  رطوبت  وجود  .  هستند ی جاده موجود است کاربرد    یخ رو ی از برف و     ییها        توده

  :  استیضرور
  ، که خشک استیا  سطح جادهی از هدر رفتن مواد از رویریجلوگ -
 . خی به منظور مقابله با برف و ییایمیکمک به حل شدن مواد ش -

 راه بـه  ی که گـروه نگهـدار  یگام جامد هنییایمیات، استفاده از مواد ش    یدر آغاز عمل  
 انـدازه زش برف بـه     ینکه ر ی بعد از ا    به سرعت   داشته و بتوانند   ی دسترس  مواد شیمیایی  منابع
نکـار  یا الزم بـه ذکـر اسـت    .  خواهد بودمؤثر استفاده کنند، ییایمی انجام شد از مواد ش  یکاف
، استفاده از مـواد     یات بعد ی عمل یبرا.  انجام شود  یخ به سطح روساز   یدن  ید قبل از چسب   یبا
ط وجـود   ی در محـ   یرطوبت کـاف   زمانی که     مؤثر خواهد بود آنهم در     معموالً جامد   ییایمیش

  .شته باشد بعد از طوفان وجود دای زمانیها    خ در دورهیتوده برف و  یا داشته
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توده  یا   ی که رطوبت کاف   ی هنگام یات بعد ی عمل یه و چه برا   یات اول ی عمل ی چه برا 
بـسیار زیـاد     جامد از سطح جـاده       ییایمی احتمال هدر رفتن مواد ش     ، ندارد خ وجود یبرف و   
 ،نقلیـه   وسایلن مواد بر اثر عبور      ی پراکنده شدن ا   ، جامد ییایمیعلت هدر رفتن مواد ش    . است

 ی سـطح روسـاز    یپراکندگی مواد از رو    یا    سرعت باال  با ی تجار نقلیه  وسایل عبور   خصوصاً
  . استهنگام پخش آنها 

  
  عی ماییایمی مواد ش ازت استفادهیلقاب .7-3

  عی ماییایمیزمان مناسب استفاده از مواد ش •
گراد اسـت اسـتفاده از مـواد      درجه سانتی -5شتر از   ی ب  راه ی روساز دمای هنگامی که 

  :ر استیشرح زه  در بر خواهد داشت که بییایع سودمند خواهد بود و مزای ماییایمیش
 ،ی روسازیر رون مواد بیکنواخت ایت استفاده یقابل -

ـ  ی خشک به عنـوان اقـدام      ی روساز ین مواد بر رو   یت قراردادن ا  یقابل - ش از  ی پ
  .خی یا  توده برفگیری شکل از یریطوفان با هدف جلوگ

 یاه را بپوشاند به نحو   ر سطح   ینکه برف به اندازه کاف    ین بدان معناست که قبل از ا      یا
  شـدن  قیـ رقموجـب   نکـه   یقبل از ا   یا    شود ی به سطح روساز   ییایمیدن مواد ش  یکه مانع رس  

 از موارد بهتر است کـه       یدر بعض . دن پخش شو  راه سطح   ی رو ییایمید مواد ش  ی با دمواد شو 
 یمی قـد یکی مکانیها روشتوان از    ین منظور م  ی پاک شود که بد    راهبرف و برفاب از سطح      

  . استفاده کرد
 درجـه  -5از  کمتـر     راه ی روسـاز  دمـای  کـه    یطی در شرا  یع حت ی ما ییایمیاز مواد ش  

 یشنهادیـ  است که به نـرخ پ  ین منظور ضرور  یبد. توان استفاده کرد   یز م یگراد است ن    سانتی
زان یالزم است که م   . ط مختلف توجه شود   ی شرا استفاده از مواد در    یدکننده برا یکارخانه تول 

رد  هـر نمونـه، جداگانـه مـو        یتر، برا  نیی پا یهادما یع برا ی ما ییایمی استفاده از مواد ش    تأثیر
  . ردی قرار گیابیارز



  مواد                                                                                                     152

  

   مرطوب شده شی جامد از پییایمی مواد ش ازت استفادهیقابل .7-4
 اثـر اسـتفاده از      ، جامد قبل از پخش کردن آنهـا       ییایمیدن مواد ش   کر ش مرطوب یاز پ 

 جامد به منظور حل شدن بـه   ییایمیماده ش . دهد میش  یافزابسیاری از موارد    ن مواد را در     یا
ع شـکل   یمـا ) نـوار (ه  یـ ال زمانی کـه      جامد خشک تا   ییایمی ذرات ماده ش   از دارد و  ی ن یانرژ
ـ      چنانچـه . د مانـد  نـ  خواه ی و بدون واکنش باق    ی خنث به صورت رد  یبگ ش از  ی مـواد جامـد پ

 یایـ  از مزا  یکـ ین فقـط    یـ ا. عتر انجام خواهد شـد    ی انحالل سر  نداستفاده مرطوب شوند رو   
  :ب عبارتند ازیبه ترت  آنیایر مزایسا. ن نوع مواد استیا  از استفاده

  که با از پیش شوند چرا ی پخش میتر  کنواختی جامد به صورت     ییایمیمواد ش  -
ک کمتـر   یان تراف یا عبور جر  ی از پراکندگی    یسازی، هدر رفتن مواد ناش     مرطوب

  ،شود یم
  ،چسبند ی خشک به سطح جاده میها    زدانهی تر بهتر از ریها زدانهیر -

  ،دارند یتر عتر و درازمدتیاثر سر -

 ،ابدی ش مییسرعت پخش مواد شیمیایی افزا -

 .شود یعتر خشک می موارد، سطح جاده سریدر بعض -

 ی در منـابع ضـرور     جـویی   صـرفه  شده  عملی بکارگیری مواد از پیش مرطوب     جه  ینت
 شـود تـا بـا نـرخ کمتـر          ی موجب م  چراکه این روش   راه است    ی نگهدار ی برا مورد استفاده 

  . شود  هاد پوشش د از راهیشتری بینواحکننده،  پخش تآال تجهیزات و ماشین یکاربر
  
  عی ماییایمی استفاده از مواد شی برایشنهادهایی پ.7-5

  د یخ استفاده نکنی یها طوفانن مواد در یاز ا •
چـرا  . ددگر  یشنهاد نم ی برفاب، پ  بارشا  ی تگرگاستفاده از مواد شیمیایی مایع هنگام       

از یـ  ن ،مـؤثر ) تـراکم ( غلظت   حفظن مواد به منظور     ی ا  از یادیر ز ی به مقاد  که در این صورت   
 اسـت کـه توسـط کارخانـه         ی خـشک  ییایمیزان مـاده شـ    یـ  معـادل م   ،ازیزان مورد ن  یم. است
  . شود یشنهاد میدکننده پیتول



                  153ها                                                          راهنمای مدیریت نگهداری زمستانی راه

  

   برفیها طوفان یاستفاده برا •
 اقـدام   کیـ تـوان بـه عنـوان         ی را مـ   شـیمیایی ه مـاده    ی طوفان برف استعمال اول    یبرا
 یعنـی    در شروع وقوع طوفـان اسـتفاده کـرد         یبه عنوان راهکار   یا   قبل از طوفان   پیشگیرانه،

 یزدگـ  خیـ  ی دمـا  یکـ یاه تا نزد  رسطح  دمای   زمانی که     یا بالفاصله پس از آغاز بارش برف     
   .کند می افت )انجماد(

  ماده پیشگیر  •
توان قبل از طوفـان بـرف اسـتفاده کـرد تـا               یان شد ماده پیشگیر را م     یهمانطور که ب  

          ییایمی باشد و بـاران مـواد شـ        )انجماد( یزدگ خی دمای طوفان برف کمتر از      یکه دما  یمانز
  .دیرا نشو

 ییایـ ل طوفـان بـرف از جملـه مزا        یـ  بهتـر در اوا    یط روساز یشتر و شرا  یاصطکاک ب 
مرحلـه  . مـدت هـستند    ا کوتاه ین مزا یا   مواد پیشگیر برشمرد که البته       یتوان برا  یهستند که م  

 مواد پیشگیر .طوفان استط ی شراشدن بالفاصله پس از بدتر     شیمیاییمواد  ستفاده از   بعدی ا 
شـده در    پخـش  ییایمیشوند تا مواد شـ      ی طوفان م  هیل زمان در مراحل او    ییجو  موجب صرفه 

  . کنندیشروع به اثرگذارمرحله بعدی فرصت یافته و 

  ل طوفان برفیمالحظات در اوا •
  شـرایط  یبـرا بایـد    اقـدامات شـود،     یبرف انجام مـ   ل طوفان   ی که در اوا   اقداماتیدر  

رتـر  یبـا د   .دن شو انجامده از برف کم     یا پوش یف و کم،    ی ضع یس، برفاب ی خشک، خ  یروساز
 ییایمیمـواد شـ   ،  ا بـرف  ی برفاب   پوشیده از  یها  ی روساز یت بر رو  اقدامان  یانجام گرفتن ا  

  .  استییایمیمواد شاین  ییزان کارایجه آن کاهش مید که نتنشو ی مرقیق

  اه یخ سیل ی از تشکیریجلوگ •
 د شـدن تابـشی    اه که بـه علـت سـر       یخ س یا  ی برفک   یریگ  به منظور ممانعت از شکل    

ـ ییایمی مواد ش،ردیگ ی با رطوبت باال صورت م  ی در هوا  ،آسفالت خ یـ  گیـری  شـکل ش از ی پ
بـا   یـا    ر شـده  یـ  تبخ ی مصرف ییایمی مواد ش  ی آب یاجزا این صورت  شوند که در     دهافد است یبا
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 که برفـک    یطیگردد در شرا    ینکار موجب م  یان ا ی در پا   و د رفت نن خواه یک از ب  یبور تراف ع
  .  ماندب یاه باقر سطح ی رویشتری با غلظت بییایمیدهد مواد ش یاه رخ میخ سیا ی

  
   جامد خشکییایمی استفاده از مواد شی برایپیشنهادهای .7-6

   استی موضوع مهمیزمانبند •
. مهـم اسـت   بـسیار    یع طوفان ی وقا ی خشک برا  ییایمید ش ه موا ی مصرف اول  یزمانبند

زش بـرف بـه     یـ نکه ر ین مواد بالفاصله پس از ا     ی ا ، باید  از تلفات  یریبه منظور جلوگ  چراکه  
خ به سطح   ینکه  ید قبل از ا   ینکار با یا و   دن شو  روی سطح راه پخش     انجام گرفت  یزان کاف یم

  . جاده بچسبد انجام شود

  د یپیشگیر استفاده نکنن مواد به عنوان مواد یاز ا •
گـردد و    یشنهاد نم ی خشک پ  راه سطح   ی جامد خشک بر رو    شیمیاییاستفاده از مواد    

  . دند به عنوان مواد پیشگیر استفاده شوی نبااین حالت از مواد شیمیاییجه یدر نت
  
  ییایمی انواع مواد ش.7-7

  )نمک طعام( ،1مید سدیکلر •
 یرو خ بـر ی کنترل ییایمیک ماده شیعنوان م، به   ید سد یل قرن نوزدهم از کلر    یاز اوا 

  :شود ید میر تولیق زی سه طرازن ماده یا.  استفاده شده استراههاسطح 
 مربوطـه اسـتخراج     یهـا         کیـ  معـدن و تکن    یزات حفـار  یـ سنگ نمک توسط تجه    -

 . شود یم

 یشود کـه ممکـن اسـت حـاو     ید میا تولیر آب دریق تبخی از طریدینمک خورش  -
 . باشدیکمار ی بسیها یناخالص

                                                 
1. NaCl 
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ق خـشک   یـ ار خالص اسـت و از طر      یده شده که بس   یا مک ی ی، انحالل یرینمک تبخ  -
 ءط خال ین در شرا  ین زم یری ز یها        هیق آب به ال   ی آمده از تزر   به دست کردن محلول   

 . دیآ می به دست

   1میزید منیکلر •
هـر  . م اسـت  یزید من یرد کلر یگ  یخ مورد استفاده قرار م    ی که در کنترل     ی از مواد  یکی
ع آن اسـتفاده    یخ از حالـت مـا     ین ماده به شکل جامد در دسترس است، در کنترل           یا  چند که 

خ را در آن دمـا ذوب کنـد، در         یـ ا  یـ تواند برف     یم م یزید من ی که کلر  ین دمای یکمتر. شود  یم
در ذوب   میزیـ د من یـ  کلر ییتوانـا .  است %6/21زان غلظت   ی درجه سانتیگراد با م    -33حدود  

 %25 تا   20 ی حاو یبات خاص یالزم به ذکر است که ترک     . طعام است شتر از نمک    ی ب %40خ،ی
 از عوامـل    یکی ها  ن محلول یا.  وجود دارد  ی ضدخوردگ یها یم به همراه افزودن   یزید من یکلر

  .  هستندی درجه سانتیگراد کاربرد-7 باالتر از یها     درجه حرارتیخ هستند که برایذوب 
 مـصارف   یم بـرا  یزیـ د من یـ  کلر ،نییمـاد پـا    و نقطه انج   یمت رقابت یگرفتن ق درنظربا  

  کمتر یدگن خور اثرات یم دارا یزید من یکلربه عالوه   .  ار مناسب است  ی بس ییزدا  یخخ و   یضد
 وارد  یب کمتر یر مواد به بتن و فوالد آس      یسه با سا  ین ماده در مقا   ی ا ،شود  یاست که باعث م   

 محیطـی   زیـست م اثـرات    ید کلـس  یـ م و کلر  ید سد یسه با کلر  ین ماده در مقا   ی ا همچنین. کند
  .  داردیکمتر

   2میزیاستات من •
وجود دارد و آن هـم       تهیه استات منیزیم     ی برا یک منبع تجار  یدر حال حاضر فقط     

ب ین جزء ترک  یتر یمتیک که ق  ید است یاس. ت است یک با سنگ آهک دولوم    ید است یواکنش اس 
  .دیآ می دست به یکشاورز اتضایع هیتجز ز ازی نیکم ریالبته مقاد و نیا بنزی یعیطب گاز از است

ن یـ ا   هرچند که .  وجود دارد  یا  کلوخه یا    پودر به صورت ب  ین ترک یدر حال حاضر ا   

                                                 
1. MgCl2 
2. CMA 
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بـه  تـوان    یمـ از این مـاده      ، اما ستیر ن یپذ  در آب انحالل    و کلسیم  مید سد یر کلر یب نظ یترک
  . کرداستفادهم ی مستقییایمیش ماده یا شده  مرطوب شیپاز   مادهصورت
ذرات جامـد    بودنآب و سبکزیاد به جذب ل یکل جامد به علت تما  به ش  هن ماد یا

ن است که  آن مادهیا  دهیفادر حقیقت   . ستی ن مؤثر چندان زدا  یخ ییایمی به عنوان مواد ش    آن،
  .  تواند فشرده شود یکند که نم میبرف را چنان خشک 

 شـده   یفـ نه معر ی به یبیم است که نسبت ترک    یزیم و استات من   ی از کلس  یبیاستات ترک 
زان غلظـت   یـ  درجـه سـانتیگراد بـا م       -28ک حدود   یکتتوی در دمای    7 به   3برای آن، نسبت    

 حـساس   ی سـطح  یا آبهـا  یـ  یا  اهان و محصوالت کنار جـاده     ی گ یاستات برا  .  است 5/32%
 بـرای  ، اسـتات از نمـک کمتـر اسـت         یت خورندگ ی از آنجاکه خاص    اما ار مناسب است  یبس

  . دراستفاده کتوان  می خاص از استات یها    روها و سطح جاده ادهیها، پ نگی، پارکها پل عرشه

   1میاستات پتاس •
منابع .  شود  ید م یم تول یک با کربنات پتاس   ید است ی اس ییایمیم از واکنش ش   یاستات پتاس 

  .شود ید می هستند که از آنها استات منیزیم تولیک مشابه منابعید استیاس
کربنات .  آن پتاس است   یت که اسم تجار    نمک اس  یها  گروه از   یکیم  یکربنات پتاس 

 یان خاکستر چوب و سپس جوشاندن آن درون ظرف بزرگ آهن          یم را با عبور آب از م      یسد
  . شود یده میشود پتاس نام یق حاصل مین طری که بدیا ماده. کنند ید میتول

اده  خـانو  یها         از نمک  یکیکه   -م  ید پتاس یم را با استفاده از کلر     یامروزه کربنات پتاس  
شکل  ی پودر ویستالیدرنگ، کر ی است سف  یا  م ماده یاستات پتاس . کنند ید م ی تول -پتاس است 

شـود و     ین مـاده در آب و الکـل حـل مـ           یـ ا.   طعم نمک است   ی دارا وشده  حل  آب  که در   
  .  هستندییایت قلی خاصی دارای حاصل از آنها لولمح

ر استفاده  یک عامل آبگ  ی  از آن به عنوان    یر است ول  یپذ م خشک احتراق  یکربنات پتاس 
 درجه سـانتیگراد بـا غلظـت        -60م و محلول آبی آن      یک استات پتاس  یدرجه یوتکت . شود  یم

                                                 
1. KAc: KC2H3O2 
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 اسـت کـه حـاوی       %50 درجـه غلظـت      یع، حـاو  یم ما ی استات پتاس  یفرم تجار  .  است 49%
کننده با نمک   مرطوب شیع به عنوان عامل پیما میاستات پتاس. ز استی نیبازدارنده خورندگ

  . شود ی استفاده مییایمیک ماده شی به عنوان ماًیمستقیا  خشک

  ماسه  •
 یادآوریـ . شود ماسه است    یخ استفاده م  ی که در کنترل برف و       یا  ن ماده یتر یاقتصاد

از اتمام عملیات و رفع مـشکل، از سـطح جـاده جمـع گـردد و                 پس  د  یشود که ماسه با     یم
 یشه جلـو  یش یا   تواند به بدنه خودرو    یگر آنکه ماسه م   یبر است و د    نهیجاروب کردن آن هز   

  .ب وارد کندیآن آس
  

  شی آزما.7-8
، مواد قبل از اینکه بکار گرفته شوند زدا یخخ و یت مواد ضدیفینان از کیبه منظور اطم  

  . ی تعریف شده مورد آزمایش قرار گیرندها الزم است که با توجه به استاندارد
  :رندی قرار گیشگاه مورد بررسیر باید در آزمایخصوصیات ز

  ،یخوردگ -

  ،درصد مواد سولفاتی -

 ،نینش درصد مواد جامد و درصد مواد جامد قابل ته -

  ،وزن مخصوص -

- PH . 

 انجـام   محیطـی   زیستنان از مناسب بودن مواد از لحاظ        ی با هدف اطم   ها  شین آزما یا
  .ز ارسال گرددیات مواد نی زمان سفارش مواد خصوص و باید درشود یم

  : ر باشندی مدارک زیداراد ی مواد بایتمام
  ، شفاف و بهنگام شده باشدبه صورت مواد که 1یمنیا  برگه داده -

                                                 
1. MSDS 
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 ،زان غلظت کلرید منیزیمی مستند از میمدرک -

ان یـ ط مختلـف ب   ی شـرا  ی مـصرف بـرا    یشنهادیـ جدول نرخ مصرف که نـرخ پ       -
 ،کند یم

 ، موادیزمان مجاز نگهدار -

 :ل اطالعات زیر باشدکه باید شام  محصوالتیل اصطکاک تمامیگزارش تحل -

 ،اطالعات ثبت شده 

   ،یکیل گرافیتحل 
ز یـ  ن یا  سهیـ  شـامل اطالعـات مقا      از محصول که عمـدتاً     یاطالعات کامل  
  . شود یم

  ،عی مواد مایساز رهی پایین بر نحوه ذخی دماهاتأثیراطالعات مربوط به  -
  ،ح مواد مایعی صحیساز رهیمدارک شفاف در مورد ذخ -
هـای    دهد کارایی ماده شیمیایی موردنظر بـا اسـتاندارد          ی که نشان م   یا  نامهیگواه -

 .مشخص شده مطابقت دارد

 بـه صـورت  دن مواد به محل باید یک ناظر در محـل حـضور داشـته و          ی به محض رس  
ایـرادی در       و کنترل کند تا در صورت مشاهده هرگونه        ی محموله مواد را بررس    چشمی

شتر از مقـدار    یـ زان رسـوب ب   یع م یمواد ما  یبه عنوان مثال برا   . دعودت ده مواد آنها را    
 مشکل باشند   یا دار ، شده به محل   حمل که مواد    یدر صورت . ستیرفته ن ین شده پذ  ییتع
  .ناظر در محل بازگردانده شوند یا د بالفاصله توسط مهندسیبا

نان حاصل شـود دو     ید از خواص آنها اطم    یع که با  ی ما ییایمی مواد ش  یعالوه بر بررس  
 ش وزنی و آزمـا یرو ش گـران یآزمـا :  کـه عبارتنـد از  د انجـام شـود   یـ  با زیـ گر ن یش د یآزما

کـه  یدهـد در حال  یع را نشان می ماییایمیزان غلظت ماده ش   ی م یرو ش گران یآزما .مخصوص
ن یـ ا .  اولیه مواد است   یع و آسان به جهت بررس     یش سر یک آزما ی ،مخصوص  وزنآزمایش  
ده به محل   یا مواد رس  یکند آ  مین  یی که تع  مت هستند یق ش ساده و ارزان   ی دو آزما  ،شیدو آزما 
  .ریا خینان هستند یقابل اطم
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  محیطی زیست مالحظات .7-9
   در مقابل منافع آن محیطی زیستاثرات  •

 زدا  یـخ خ و   ی ضد ییایمی مواد ش  محیطی  زیست در مورد اثرات     یادیهر ساله مطالب ز   
ه بـرای کیفیـت سـفر بـه          در مورد منافعی ک    یکه مطالب اندک  یدر حال . گردد  یان و چاپ م   یب

 نقش مهمی در    زدا  یخخ و   ی ضد ییایمین است که مواد ش    یت ا یواقع. شود  یان م یهمراه دارد ب  
ادی استفاده شـوند    ین مواد بارها و به میزان ز      یا   زمانی که    .من کاال و مردم دارند    ی ا ییجابجا

تی کـه وارد  زان خـسار یالبته توجه شود که م.  شوندی مصرفی آبهایتوانند موجب آلودگ  یم
 ی طراحـ یستم زهکـش ی به سو در ضمن  شود بستگی به نوع و کاربری آب مصرفی دارد            یم

  . ز وابسته استی نی سطحیه آبهایشده جهت تخل
ستند بـه   یـ  حـساس ن   ییایمی نسبت به مواد ش    زیرزمینی ی به اندازه آبها   ی سطح یآبها

واد شیمیایی مایع بالفاصـله     شود م   ن آبها وجود دارد باعث می     یل که جریانی که در ا     ین دل یا  
 از  ییایمیمـواد شـ   . ندشوپس از ورود به آبهای سطحی با آن ترکیب شده و در نتیجه رقیق               

زمینی جریـان وجـود      د و چون در آبهای زیر     نکن می نفوذ   ینیرزمیق خاک به سفره آب ز     یطر
  . شوند ین نوع آبها حل نمی درون اییایمیکند است لذا مواد ش یا نداشته

 را به آسیبن ی هستند که کمتریم از جمله مواد   یم و استات پتاس   یم کلس یزیمناستات  
د یکلر.  هستندیفیر ضعیپذ هی تجزیدهای اسین مواد حاویرا ایکنند، ز  یست وارد م  یط ز یمح
 سـطح جـاده   ی آنها بـر رو  یها ونی هستند که    یم مواد یزید من یو کلر  د کلسیم یم و کلر  یسد
شـوند بلکـه      ی مـ  ینیرزمی ز ی آبها یونها نه فقط موجب آلودگ    ی این   در نتیجه    وماند    ی م یباق

  .شوند ی نیز می موتورنقلیه وسایل و ها پل یها     سازهیموجب خوردگ

  نوسان اثرات  •
 و سـاختار    ی با توجـه بـه اسـتفاده کـاربرد         ی مصرف ی آبها ی بر رو  ییایمیاثر مواد ش  

م یزان غلظت سد  ی که م  ی، آب ها  موقعیتدر بعضی از    . کند  یر م ییتغ) یمحل (یا  سالمت منطقه 
 از مـصارف    ی برخـ  ین آب بـرا   یکـه همـ   ی مصرف مناسب اسـت در حال      یاد باشد برا  یآن ز 
  .  نامناسب استیصنعت
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زان مقاومـت   یـ  بـر حـسب م     هـا   ماهی ی زندگ ی آب بر رو   ی باال یزان شور یاثرات م 
 را 400 (ppm) تاب تحمـل غلظـت   ی حت ها  ماهی از   یبعض. کند  یر م یی تغ ها  ماهی یها        گونه

 ایـ شتر از غلظـت آب در     یـ  که ب  ییها        توانند در غلظت    ی م ها  ماهیر  یکه سا یهم ندارند در حال   
زان ی راهها بر حسب می سطحیها زان نمک در روانابیم .دوام آورند 30000 (ppm) یعنی

زان نمک در   یم. کند  یر م یی تغ ی بعد یها  طوفانن شدت   ی مصرف شده و همچن    ییایمیمواد ش 
 که مواد   یاین موضوع در نواح      رسد که   یم هم 10 (ppm) به سطح    یای بزرگ حت  ه  رواناب

  .شود قابل مشاهده است ی استفاده نمییایمیش
دهـد در     ی نـشان مـ    ییایمیمواد ش ) یانتقال (ی حرکت یرهای مس یر بر رو  یمطالعات اخ   
شـود غلظـت مـواد        یه مـ  یـ  بـاز تخل   یستم زهکـش  یـ ق س ی از طر  یکه رواناب سطح   ییجاها

 بیشتر از قـسمت باالدسـت       یزان قابل توجه  یدست راه به م     در قسمت پایین   زدا  یخ ییایمیش
شوند تـا از خـورده شـدن مـواد            یب م یگر ترک ی با ذرات د   ییایمیش  مواد عموماً .جاده است 

. دن باشـ  یوانات و انسانها سـم    ی، ح ها  ماهی برای زیست ن مواد ممکن است     یا. ممانعت شود 
تواننـد   مـی ایـن مـواد       بات فسفر باشند کـه    ی ترک یست حاو  خوردگی ممکن ا   یبازخورندها

  . ها شوند    اچهی در درییای دریها     هرز، خزهیها    ، علفیاهان آبزیموجب رشد گ

   ستندی نیدی کلری آلودگی منبع اصلراهها ی سطحیها     در روانابییایمیمواد ش •
 بزرگ منبـع    یها        ناب موجود در روا   ییایمین موضوع توجه شود که مواد ش      یباید به ا  

 و محـصوالت    یها و رواناب پـسماند صـنعت        ه فاضالب یتخل. ستندی ن یدی کلر ی آلودگ یاصل
 تـأثیر تواننـد آب دریـافتی را تحـت            هستند که می   یید باال ی غلظت کلر  یز دارا ی ن یکشاورز

 یجـا د را در هر هکتار بی کیلوگرم کلر100 ی ال85توانند ساالنه  یباران و برف م. قرار دهند 
 کـه در  ینـواح . افتـد  یز اتفاق می نزدا یخ ییایمی در غیاب مواد ش    ین اتفاق حت  یا  بگذارند که   

د بیشتری را مـشاهده     یزان غلظت کلر  یاند ممکن است م      گسترانیده شده  ی آب یها کرانهامتداد  
 یهـا      و آبیعـ یا، آب نمـک طب    یـ د در آب در   یـ  کلر یعـ ی طب به صورت ل که   ین دل یا  به. کنند
 بـه  زدا یـخ بنـابراین مـواد   .  شود یل میکنند تشک   ین عبور م  ی نمک یها        هیه از درون ال    ک یعیطب

  .باشند عنوان تنها مواد آالینده مطرح نمی
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ر مـواد  یار بهتـر از سـا  یست بـس یـ ط زی محـ یع برایخ ما ی و ضد  زدا  یخ ییایمیمواد ش 
سـاینده را کـه بـه       زان اسـتفاده از     ین م یعالوه بر ا  .  و ضدیخ نظیر نمک و ماسه است       زدا  یخ
  . ز کاهش داده استیزند ن یاهان کنار جاده لطمه میگ
  

 ی فیزیکی و شیمیایی هر یک از موادها ویژگی .7-10

 اسـت مختلف   کی و شیمیایی هر ماده نشانگر عملکرد آن در شرایط         یی فیز ها  ویژگی
در . ودرا انتخـاب نمـ     ، ماده متناسب بـا شـرایط محیطـی        ها  ویژگیتوان بر اساس این      که می 

  .یی نشان داده شده استزدا یخ مشخصات عمومی مواد مورد استفاده در )1-7(جدول 
  

  .های کلریدی مشخصات عمومی نمک :1-7جدول 

نوع 
 ماده

فرمول 
  نحوه استفاده  شیمیایی

نه یک بهیدمای یوتکت
درجه سانتیگراد در (

  )درصد غلظت محلول

  منابع معمول 
  برای تهیه

کلرید 
 NaCl سدیم

بـه  : تفاده محـدود  در اس 
حالت جامد؛ در صورت    

بــه : اســتفاده گــسترده 
  حالت مایع

-21 @ 23/3% 
، در یعـ یاستخراج از منابع طب  

ــرار دادن   ــاب ق ــرض آفت مع
  یعی طبیها شورآب

کلرید 
  CaCl2 کلسیم

 بـه صـورت آب      معموالً
ــه   ــاهی بـ ــک و گـ نمـ

  صورت پودر جامد
-51@ 29/8% 

، یعــی طبیهــا شــورآب چــاه
 یهانــــدیاســــتفاده از فرآ

  ییایمیش

کلرید 
 MgCl2 منیزیم

 بـه صـورت آب      معموالً
ــه   ــاهی بـ ــک و گـ نمـ

  صورت پودر جامد
-33@21/6% 

در معرض آفتاب قـرار دادن      
، شورآب  یعی طب یها  شورآب

 روش ذوب   ،یعی طب یها  چاه
  فلزات

استات 
منیزیم 
 کلسیم

CMA 
ع و  یشتر به حالـت مـا     یب

 %32/5 @ 27/5-   به حالت جامدیگاه
ظ یک غل ی است دیاز واکنش اس  
  یتیبا آهک دولوم

استات 
میپتاس  KA  49@60-  عیفقط ما% 

ظ یک غل ید است یاز واکنش اس  
ـ م؛ از ا  یدرات پتاسـ  یـ با ه  ن ی

م یواکنش آب و استات پتاسـ     
  شود ید میتول
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  . نشان داده شده استزدا یخ مواد محیطی زیستات تأثیرنیز ) 2-7 (در جدول
  .ها بر محیطزدا یخ کلی تأثیر: 2-7جدول 

محیط 
  اطراف

  کلرید سدیم
)NaCl(  

 منیزیم کلسیم استات
)CaMgC2H3O2( 

  شن
)SiO2(  

  کلرید کلسیم
)CaCl(  

  ها خاک

ــذب    ــاک ج ــط خ ــر توس کل
هـای خـاک      شود، به دانه    نمی
چسبد، ساختار خـاک را       نمی

ریـزد و نفوذپـذیری       بهم مـی  
کلـر   .دهد  خاک را کاهش می   

تواند ترکیباتی را     همچنین می 
ــنگین خــ    ــزات س ــا فل اک ب

ــا را در   ــشکیل داده و آنهـ تـ
  .محیط آزاد کند

ــزیم  ــسیم و منیـ کلـ
توانند بـا فلـزات       می

سنگین خاک تبـادل    
ــا را در  شــوند و آنه
  .محیط آزاد کنند

بــه تــدریج 
ــث  باعــــ
ــراکم  تــــ
ــاک  خــــ

  .شود می

کلـــر توســـط خـــاک 
. شـــود جـــذب نمـــی

ـ   پتاسیم نیز می    بـا   دتوان
فلــزات ســنگین خــاک 

را در   تبادل کرده و آنها   
ــیط آزاد  کنـــد و محـ

ــذیری   ــین نفوذپ همچن
  .خاک را افزایش دهد

پوشش 
  گیاهی

توانـد باعـث      پاشش نمک می  
ــوه  ــوختن و قه ای شــدن  س

ها گردد یا باعـث مـرگ         برگ
گیاهان تازه رسـته تـا فاصـله        

از .  متری از جاده گردد    30/1
ــد   ــشیدن کلری ــاال ک ــق ب طری
سدیم فشار اسـمزی افـزایش      

ــی ــد م ــی در .یاب ــان علف گیاه
 نـسبت بـه     تحمل این فـشار   

ــت   ــوبی از مقاوم ــان چ گیاه
  .بیشتری برخوردارند

  ات محدودتأثیر

ــی ــد  م توان
ــر روی و  ب
کنـــــــار 

ی ها  پوشش
ــاهی  گیـــ
کوتاه جمع  
ــده و  شـــ
ــث  باعــــ
افــــزایش 
فــشار آنهــا 

  .گردد

  .مشابه کلرید سدیم

های  آب
  زیرزمینی

تواننـد بـه      کلر و سـدیم مـی     
های زیرزمینی    سهولت به آب  

رســیده و غلظــت آنهــا در   
ــاطق ــه  من ــم ب ــان ک ــا جری  ب

صورت موقتی در هنگام آب     
 .شدن برف در بهـار بـاال رود     

عمـق در نزدیکـی      جاهای کم 
پـذیری  تأثیرها بیشترین     جاده

  .را دارند

باعـــث آزاد شـــدن 
فلــزات ســنگین از  
خــاک و وارد شــدن 

ــا در آب ــای  آنهـ هـ
  .گردد زیرزمینی می

  تأثیربدون 

. مــشابه کلریــد ســدیم
ــسیم   ــین کلــ همچنــ

ــی ــ م ــد باع ث آزاد توان
شدن فلزات سنگین از    
خاک و وارد شدن آنها     

هــای زیرزمینــی  در آب
  .گردد 
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  )ادامه( .ها بر محیطزدا یختأثیر کلی  :2-7جدول 
محیط 
  اطراف

  کلرید سدیم
)NaCl(  

 منیزیم کلسیم استات
)CaMgC2H3O2( 

  شن
)SiO2(  

  کلرید کلسیم
)CaCl(  

های  آب
  سطحی

توانـــد باعـــث تـــراکم  مـــی
ــه هــای  ر دریاچــهبنــدی د الی

کوچــک کــه دارای حــوزه   
شود،   آبگیری کوچک هستند    

 باعـث کمبـود     مـسأله که این   
اکــسیژن در کــف دریاچــه   

  .شود می

باعــث خــالی شــدن 
هـا و    اکسیژن دریاچه 

ها در هنگام     ودخانهر
  .شود پایین آمدن می

  .مشابه کلرید سدیم  .تأثیربدون 

جانداران 
  آبی

هـای روان      در آب  تأثیربدون  
 برای مقـدار معمـول      و وسیع 

در جریانــات . اســتفاده نمــک
هـای آسـیب      کوچک غلظـت  

رســـاننده کلـــر دریافـــت   
کلر حاصل از کلرید    .شوند  می

 سدیم تـا زمانیکـه بـه سـطح        
ppm 36000-1000 ــد  نرسـ

  .خطرزا نیست

تواند باعث تقلیل     می
  .اکسیژن شود

ذرات 
 در  رسوبی
 دست  پایین

رودهــــــا 
باعث تنزل  
ــت  کیفیـــ

زیـست    بوم
 آبزیــــــان

  .شود می

  .مشابه کلرید سدیم

استفاده 
  انسان

با عث سوزش مالیم پوسـت      
اثرات منفـی بـر آب     . و چشم 

ــامیدنی در  ــه آش ــورتی ک  ص
مقــدار کلــر و ســدیم از حــد 

  .توصیه شده تجاوز نماید

عث سوزش مالیم   با
ــشم . پوســـت و چـ

ــزیم  ــسیم و منیـ کلـ
ــزایش  ــث افــ باعــ

 .شوند سختی آب می

وجــــــود 
ذرات 

معلـــق در 
ــوا  هــــــ

ــی ــ م د توان
ــث  باعــــ
مــشکالت 
ــسی  تنفـــ

  .گردد

ــر آب   ــی ب ــرات منف اث
صـورتی  آشامیدنی در   

 مقدار کلر و سـدیم      که
ــده   ــیه ش ــد توص از ح

کلـسیم  . تجـاوز نمایـد  
نیــز باعــث افــزایش   

  .شود سختی آب می

  
 مـؤثر عمـل     زدا  یـخ  دمایی وجود دارد که باالتر از آن دما، مـاده            زدا  یخبرای هر ماده    

 استفاده کرد بلکه    زدا  یختوان در زیر این دما از ماده          ست که نمی  البته به این معنی نی    . کند  می
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دمـای مـؤثر و نقطـه       ) 3-7 (در جدول . باشد   بهینه نمی  زدا  یخبه این معناست که استفاده از       
  . نشان داده شده استزدا یخانجماد چند ماده 

  
  .زدا یخدمای مؤثر مواد  :3-7جدول   

)دمای مؤثر  زدا یخماده  )oC  نقطه انجماد( )oC  
  -NaCl 9-  21  کلرید سدیم
  -CaCl2  29-  51  کلرید کلسیم
  -MgCl2 15-  33  کلرید منیزیم
  -KAc 26-  60  استات پتاسیم

  -CMA 17-  27  استات منیزیم کلسیم
  -Urea 4-  12  اوره

  
ت بهینـه دارد کـه در       شود یک غلظ    یخ استفاده می    هر ماده شیمیایی که به عنوان ضد      

ای که باید به آن توجه داشـت ایـن    اما نکته. گردد  محلول حداقل می آن غلظت نقطه انجماد   
یک ابزار مناسب برای    . هایی قابل قبول است     است که با توجه به دمای روسازی چه غلظت        

  . های متفاوت نمودار فاز است  یخ در دما و غلظت نشان دادن اثر ضد
 محور عمودی دمـای     .مودار فاز مواد مختلف نشان داده شده است       ن) 1-7 (در شکل 

دهد و محور افقی چگـالی وزنـی محلـول را نـشان               را نشان می  ) بر روی سطح راه     (محلول  
ها غلظت محلول و دمای مربوط به آن را که محلول در آن                 ای روی منحنی    هر نقطه . دهد  می

ترین   نقطه مینیمم هر منحنی پایین    . دهد  کند را نشان می     شروع به یخ زدن یا سخت شدن می       
  .دما و غلظتی است که محلول در آن نقطه منجمد یا سخت نخواهد شد
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  .نمودار فاز مواد مختلف :1-7شکل 

  

  نرخ استفاده از هر یک از مواد.7-11

نرخ استفاده از مواد مختلف در دماهای گوناگون نـشان داده شـده             ) 4-7 (در جدول 
ده ستون اول به معنی استفاده بـه صـورت جامـد و سـتون دوم بـه معنـی                برای هر ما  . است

 .است) در غلظت بهینه(استفاده به صورت مایع 

 معموالً. پاش باید به یک نکته خیلی دقت نمود         آالت نمک   در هنگام استفاده از ماشین    
کیلـومتر  -های مختلف بر حسب کیلوگرم به ازاء هر خـط           نرخ کاربرد نمک در دستورالعمل    

پاشند عبارت است از      آالت برحسب آن نمک را بر سطح جاده می          است اما نرخی که ماشین    
 را راهنمـا آالت نرخ پیـشنهادی در   بنابراین باید هنگام استفاده از ماشین. کیلوگرم بر کیلومتر  

) 5-7 (در جدول .  آید به دست پاش    در تعداد خطوط ضرب نمود تا نرخ پخش توسط نمک         
  .نرخ کاربرد به نرخ پخش نشان داده شده استای از تبدیل  نمونه
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 .نرخ استفاده از پنج ماده شیمیایی کنترل یخ و برف :4-7جدول 

NaCl CaCl2  MgCl2 KAc CMA 

100% 23% 92%  22% 50% 27% 100% 50% 100% 25% 
  دما

)سانتیگراددرجه (
Kg/ 

L.Km 
Lit/ 

L.Km 
Kg/ 

L.Km 
Lit/ 

L.Km 
Kg/ 

L.Km 
Lit/ 

L.Km 
Kg/ 

L.Km 
Lit/ 

L.Km 
Kg/ 

L.Km 
Lit/ 

L.Km 

18-  28 106 31 75 25 73 45 71 45 162 

18-  28 108 31 75 26 75 45 73 45 169 

18-  28 110 31 78 26 75 44 71 44 167 

18-  28 113 30 78 27 78 45 73 45 174 

19-  28 115 31 80 26 78 44 73 44 186 

19-  28 122 31 80 26 78 43 73 43 190 

19-  28 127 31 82 25 80 43 73 43 202 

20-  28 132 29 80 27 85 45 78 45 223 

20-  28 134 29 80 28 82 47 82 47 254 

20-  28 143 30 89 29 96 47 82 47 268 

21-  28 146 32 96 29 96 46 82 46 275 

21-  28 153 31 96 29 99 45 82 45 284 

21-  28 160 30 94 28 99 44 82 44 294 

22-  28 165 30 99 28 99 42 80 42 303 

23-  28 212 29 103 27 103 40 80 40 400 

25-  28 282 28 115 27 110 39 82 39 623 

26-  28 388 29 134 27 120 39 87 39 1481 

 
  

 .پاش  به نرخ پخش ماشین نمکراهنمامثالی از تبدیل نرخ کاربرد پیشنهادی در  :5-7جدول 

  راهنمانرخ کاربرد پیشنهادی در 
  )بر کیلومترکیلوگرم (نرخ پخش   تعداد خطوط

1  2  3  
28  28  14  9  
56  56  28  28  
84  84  47  37  
112  112  56  47  
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  راههابندی  اولویت .7-12

یی در چه زمانی شروع شـود بـستگی بـه اهمیـت             زدا  یخ و   یروب  برفاینکه عملیات   
همچنـین بایـد    . شـود   ی آن معلـوم مـی      از روی حجم عبور    معموالًاهمیت جاده   . جاده دارد 

این موارد نشان داده    ) 6-7(در جدول   . عملیات در یک بازه زمانی قابل قبول به اتمام برسد         
  . شده است

 

  . راههای آسفالته برون شهری در فصل زمستانرسانی خدماتسطوح  :6-7 جدول
  بندی رتبه

  راه براساس 
  حجم عبوری

 متوسط سالیانه 
  ترافیک روزانه

)AADT(  

 حداکثر زمان مجاز 
  العمل  برای عکس

  *گروه عملیات 
  )ساعت(

حداکثر زمان مجاز صرف 
مین شرایط أشده برای ت

بهینه رانندگی در وضعیت 
  )ساعت (**زمستانی راه 

مدت زمان قابل قبول 
  العمل  برای عکس

  تیم عملیات
  )ساعت(

A 15000> 2  6  1  
B  15000-7000  4  6  1  
C  7000-5000  4  8  2  
D 5000-2000  4  8  2  
E 2000-1000  6  12  3  
F 1000-500  8  12  3  
G 500-100  12  18  4  
H 100< 16  24  5  

  

العمل گروه عملیات که تجهیزات شروع به کار کنند عبارت است از مدت زمان الزم  حداکثر زمان مجاز برای عکس* 
مستانی متوسط زطوفان  برای پاسخگویی به یکاین مقدار حداکثر زمان . متری سانت3برای انباشتگی برف به ضخامت 

الزم . شود پاکسازی می  تجهیزات در طول طوفان شروع به کار کرده و جاده قبل از زمان مقررعموماً. دهد را نشان می
  : به توضیح است که یک طوفان برف زمستانی متوسط با شرایطی از قرار

  سانتیمتر، 8 تا 3بارش برف از  

 ، درجه سانتیگراد-10دمای هوا کمتر از  

 ، کیلومتر در ساعت15 سرعت باد کمتر از  

  .شود زدگی سطح جاده تعریف می یخ 
 پاکسازی شود و شـالب     یوجود دارد که برف و یخ از خطوط عبور          شرایط بهینه برای رانندگی در زمستان هنگامی      ** 

 ممکن است در میان مسیرهای عبـور یـا   برف یا یخ  نوارهای باریکی از  . ها پاک شده باشد     از قسمت مرکزی و کناره    
 . مرکز به جا ماند که قابل قبول است
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  )شن وماسه(ها  آوری ساینده جمع •
شود تا مواد ساینده پس از اتمـام عملیـات از سـطح راه                در صورت امکان توصیه می    

 زهکـشی آبهـای سـطحی و         این موضوع از ورود ایـن مـواد بـه سیـستم           . آوری شوند   جمع
هـا بـه      هوا جلوگیری کرده و از خطرات احتمالی ناشی از پرتـاب سـاینده            همچنین آلودگی   

  . کند اطراف پیشگیری می
  
 سازی مواد   ذخیره.7-13

. شـود   سازی مـواد کنتـرل یـخ و بـرف پرداختـه مـی               در این بخش به بررسی ذخیره     
  .گیرند مورد بررسی قرار می... مواردی نظیر شرایط انبار، ایمنی، هزینه و 

  سازی محل ذخیره •
امنیت، قابلیـت دسترسـی،       : سازی حائز اهمیت است      مورد در انتخاب مکان ذخیره     6

  . مالحظات اقتصادی و شرایط زهکشی مطابقت با قانون، پاکیزگی،
هـای    مکـان . گیرنـد    مـی  درنظـر  مورد جوانب محیطـی اطـراف راه را          6نیمی از این    

 اطـراف وارد کـرده و        ه محـیط  سازی باید طوری انتخاب شوند که حداقل آسیب را ب           ذخیره
  . صدایی برای همسایگان نداشته باشند و سر

ی حامـل مـواد بـه و از جـاده           هـا   کـامیون  درباره ترافیـک     راهنماسایر موارد در این     
گاهی نیز بخشی از ترافیک ناشی . شوند  بیشترین ترافیک را باعث می   ها  کامیون  این. باشد  می

کننـدگان یـا       و بـرف از سـوی تولیـد           مـواد مهـار یـخ      های حامل   کش  مرور یدک    و  از عبور 
 در ورودی محوطـه و در مجـاورت محـل           ها  کامیونبنابراین، ترافیک   . باشد  فروشندگان می 

سـازی     شود تا امنیـت محـل ذخیـره         گذاری  انبار مواد باید به خوبی بررسی، نظارت و قانون        
ی هـا   کـامیون  بـرای مـانور      انبار مواد باید جایی قـرار گیـرد کـه فـضای کـافی             . حفظ گردد 

ی هــا محوطــهبرخــی ادارات تعمیــر و نگهــداری . کــش بــزرگ وجــود داشــته باشــد یــدک
زدگـی بـه       مواد مهار برف و یخ      اند که حمل عمده     سازی خود را طوری طراحی کرده       ذخیره
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سـازی در ویسکانـسین، هزینـه         ی ذخیـره  ها  محوطهدر یکی از    . صورت ریلی صورت گیرد   
  .ریل یک سوم هزینه حمل آن با کامیون تخمین زده شده استحمل نمک از طریق 

  :سازی باید از شرایط زیر برخوردار باشد عالوه بر این موارد، محل ذخیره

  ایمنی  −
آالت به فـضایی کـه        متصدیان ماشین .  ایمنی کارکنان باید مد نظر باشد      تأمین  همیشه

 بـه   ی دسترسی نبایـد مـستقیماً     اههار. قابلیت دید را در تمام جهات افزایش دهد، نیاز دارند         
باید اطمینان حاصل کرد که ناحیه مـورد نظـر ایمـن            . هایی با ترافیک سنگین باز شوند       مسیر
است  ممکن. مجاز وارد آن نشوند     دارای حفاظ باشد تا افراد غیر      ترجیحاً این ناحیه باید     است،
تواند برای آنهـا خطرنـاک       این موضوع می     توجه کودکان را به خود جلب کند،          ی نمک،   دپو
  .همچنین باید ناحیه را طوری ایمن کرد که محیط زیست اطراف نیز مصون بماند. باشد

  محیط اطراف −
سازی، به خصوص در نواحی مسکونی، در صورت امکان           ها و تجهیزات ذخیره     انبار

شـوند،  ها و تجهیزات باید به خوبی نگهداری          این انبار . باید با محیط اطراف هماهنگ شوند     
گردنـد و    مـی اتالف مواد    یا   باعث آلودگی محیط و از بین رفتن      در غیر این صورت     چرا که   

  .ها وارد شوند  پاش در نتیجه ممکن است مواد خارجی به داخل شن و نمک

  جویی اقتصادی صرفه −
بندی شـود      طوری انتخاب و طبقه    راههاسازی در طول      های ذخیره   محل احداث انبار  

ایـن  . ور نشوند برای بارگیری مجدد مسافت زیادی را بیهـوده طـی کننـد              مجب ها  کامیونکه  
  .بخشد ها شده و عملیات پخش مواد را سرعت می  عامل موجب کاهش هزینه

  سازی های ذخیره تعداد مکان •
سازی مواد در یک جاده با توجه به مالحظات زیـر تعیـین               ی ذخیره ها  محوطهتعداد  

  :گردد می
  ،رای عملیات پخش موادحداکثر زمان چرخه مجاز ب -
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 ،سطح خدمت مورد نیاز راه -

 ،ها ها و تقاطع  ، تونلها پلعملیات ویژه جهت  -

 ،کننده ی پخشها ماشینظرفیت  -

 ،فضای در دسترس برای احداث انبار -

 .روش و فناوری جدید -

های ذخیره جهت هماهنگی با روش و فنـاوری         تعداد و موقعیت جغرافیایی این انبار     
بـرای  . بینی قرار گیرد    های مختلف مورد باز     زدگی، باید در دوره     ری از یخ  جدید مانند جلوگی  

سـازی مـواد از طریـق انجـام           ذخیـره مثال این امکان وجود دارد که تعداد نقاط مـورد نیـاز             
  .زدگی کاهش یابد اقدامات برای جلوگیری از یخ

  بارگیری مواد •
سـررفتن آنهـا در محـیط       گیرد که از       باید طوری صورت     ها  کامیونبارگیری مواد در    
سطح زیر ماشین حامل باید غیرقابل نفوذ و به راحتی قابل پاکسازی . اطراف جلوگیری شود

 وجود داشته باشـد تـا   ها کامیونکننده باید حول محدوده بارگیری        یک سیستم محدود  . باشد
  .ها به دلیل بار زدن مواد شیمیایی جلوگیری کند از پخش شورآب

. کنـد   هـا را پیـشنهاد مـی        های کشور سوئیس ذخیره نمک در سیلو          اداره فدرال جاده  
شـود چـرا کـه        کننده مـی    ی پخش ها  ماشینها باعث تسریع امر بارگیری        استفاده از این سیلو   

 یـا   توانند بدون وجـود تجهیـزات       چندین کامیون در یک زمان بارگیری شده و رانندگان می         
ین بروز خطراتی ماننـد سـررفتن مـواد         چنین سیستمی همچن  . کمک اضافی بارگیری نمایند   

  .ای از این سیلوها نشان داده شده است نمونه) 2-7 (در شکل. دهد شیمیایی را کاهش می
کننـده              ی پخـش  هـا   ماشـین  زیـادی در بـارگیری مـواد در           خطرات احتمالی و بالقوه   

 بارگیری مـد نظـر      موارد زیر راهنمای کلی است که باید در زمان کار در منطقه           . وجود دارد 
  :قرار گیرد
  ،بارگیری در حالی که ماشین روی سطح تراز قرار گرفته است صورت پذیرد -
 ،از بارگیری بیش از اندازه کامیون پرهیز شود -
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 ،بارگیری و توزیع بار به طور یکنواخت صورت گیرد -

 ،مواد نباید با استفاده از بیل مکانیکی به کامیون پرت شوند -

 ،کامیون با لودر یا بیل مکانیکی برخوردجلوگیری از  -

 ،ها نشود نقلیه بارگیر بدون مراقب ر هرگز وسیله -

 ، گرفتن قوانین در زمان بارگیریدرنظر -

 ،ترین حالت ممکن قرار گیرد بیل مکانیکی در پایین -

 ،باشد هیچکس مجاز به حضور روی دستگاه در حین بارگیری نمی -

 ،از سرریز شدن مواد جلوگیری شود -

 ،م عملیات بارگیری، محل پاکسازی شودپس از اتما -

 .کننده خودداری شود ها، جلو یا عقب ماشین پخش از چسبیدن مواد روی لبه -

  

  
  .سیلوهای مخصوص نگهداری مواد جهت تسهیل در بارگیری :2-7شکل 

 
 



  مواد                                                                                                     172

  

  نظارت بر موجودی مواد •
های مناسب فصل زمستان باید قبل از شروع زمستان در محـل مناسـب                  در عمل شن  

 زمستان   شوند بالطبع بر اثر رطوبت فصل       موادی که در خالل زمستان ترکیب می      . رار گیرند ق
نقل و کاربرد بیـشتری نـسبت بـه ترکیبـات             و  دارای رطوبت بیشتری بوده و مشکالت حمل      

تحقیقات کشور سـوئیس همچنـین     .  همراه خواهد داشت    آماده شده قبل از فصل زمستان به      
جـایی کـه    (انـد     هایی که مدت زمان بیشتری نگهداری شده        یندهدهنده این است که سا      نشان

از نظـر  ) کننـد   هـای شـن را پیـدا مـی            مواد شیمیایی موقعیت حل شدن و پوشـش دادن ذره         
  .تر هستند شکنندگی و دوام مؤثر

هـا جهـت کنتـرل           در جـاده   مورد اسـتفاده  های دقیق و به موقع از مواد             گزارش ارایه
هـا بایـد جهـت تحلیـل و کمـک بـه                 این گـزارش  .  اهمیت است  موجودی مواد بسیار حائز   

 .ی وارد شوند ا   های مدیریتی در یک پایگاه اطالعاتی رایانه  گیری تصمیم

هـا، از یـک پایگـاه          برای حفـظ گـزارش     ادارات کل راه و ترابری استانی     بسیاری از   
از : شـوند عبارتنـد     مـی ای که گزارش شده و ثبت         های نمونه     داده. کنند  اطالعاتی استفاده می  

 و موقعیت انبار، نـوع طوفـان و مقـدار           مورد استفاده تاریخ، شماره مسیر، نوع و اندازه مواد        
برخی . ی شود   ا      این اطالعات حداقل باید به طور هفتگی وارد پایگاه اطالعاتی رایانه          . بارش

ه سـمت سیـستم     کنند در حالی که برخی دیگر ب        ها را به طور دستی ثبت می          ادارات گزارش 
ی مختلفی برای تخمین و محاسبه مقدار مواد استفاده شده ها  سیستم. اند  خودکار روی آورده  

 :روند که عبارتند از به کار می

  ،ی مکانیکی و لودرهایی با حجم معینها بیل -
 ،یی با حجم معینها کامیونها و  قیف -

لنگ بـرای     میلکننده یا     دار بودن میل لنگ حرکت انتقالی در ماشین پخش          عقربه -
 .ها در هنگام ورود مواد  ه باز شدن درواز

ها یا مـواد شـیمیایی جامـد، امکـان       کننده ساینده ی پخش ها  ماشینی کنترل   ها  سیستم
 را دارند و در حال حاضر مورد استفاده و در دسـترس             نقلیه  وسیلهنگاری و ثبت مسیر       واقعه
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تگی از یک کـارت هوشـمند بـه داخـل           های ثبت شده قابلیت انتقال هف         این گزارش . هستند
های ناشی از ثبت دسـتی اطالعـات را             این سیستم اشکاالت و خطا    .  شخصی را دارند      رایانه

کننده مواد همچنـین مجهـز بـه     ی پخشها ماشینی جدیدتر کنترل  ها  سیستم. دهد  کاهش می 
 را در   ها  ماشینی  ها  فعالیت هستند که امکان ارتباط       )GPS( یابی جهانی   ی موقعیت ها  سیستم

این تجهیزات تا حدی امکان اطالع از وقـایع و مکـان آنهـا را               . کند  مناطق مختلف ایجاد می   
ی کنترل موجودی اتوماتیک و خودکار نیز در آینده نه چندان دور ها  سیستم. آورند  فراهم می 

د بـه    و موقعیت انبار موا    راهها و سیستمی شامل اطالعات جغرافیایی و شبکه         GPS   در کنار 
  .کننده مواد اضافه خواهند شد ی پخشها ماشین

  مالحظات ویژه مربوط به مواد و مصالح خاص •
 بـر   راههـا با توجه به اینکه نمک هنوز هم بیشترین استفاده را در نگهداری زمستانی              

. گـردد    مـی  ارایـه سـازی نمـک       ای پیرامون ذخیره    ه  عهده دارد در این قسمت توضیحات ویژ      
  : زیرااستآلی  ایدهی زدا یخنمک ماده 

 ،باشد به راحتی در دسترس می -

 ،ارزان است -

 ،سازی و جابجایی آن آسان است ذخیره -

 ،باشد پخش آن راحت می -

 رب بر روی پوست بدن و لباس ندارد،اثر مخ غیر سمی است و -

زیست نیـز     سازی و استفاده شود، نسبت به محیط        و اگر به نحو صحیحی ذخیره      -
 .باشد ضرر می بی

گـذرد،     نظر از اینکه چه مدت است ذخیره شده یا چقدر از عمر آن می              نمک، صرف 
هر ساله هـزاران تـن نمـک ذخیـره و منتقـل             . دهد  هرگز قدرت ذوب خود را از دست نمی       

ای اسـت کـه بنظـر     نمک در هنگام مصرف بـه گونـه  . شود تا در سال آینده استفاده شود        می
ک به درستی ذخیـره شـود، رطوبـت هـوا         اگر نم . رسد تازه تولید یا استخراج شده است        می

 نرسـد،   %75نمک تا زمانی که درجه رطوبت هوا به         . سازد  هیچگونه ضرری به آن وارد نمی     
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شود، اما ممکن      تبخیر می  شود بعداً   رطوبتی که جذب می   . کند  رطوبت را به خود جذب نمی     
  .ودر است پوسته نازکی روی سطح دپو ایجاد شود که آن هم به راحتی از بین می

تواند در تضمین وجود نمک کافی     سازی مناسب با ظرفیت کافی می       تسهیالت ذخیره 
 در عملیـات راهـداری زمـستانی، بـه منظـور            راههادر مواقع نیاز برای حفظ سطح خدمت        

بـا توجـه بـه    . کنندگان از راه و روانی ترافیک نقش مهمـی داشـته باشـد      ایمنی تردد استفاده  
پوشـیده    های سر   سازی آن به صورت صحیح و در انبار         یرهضرورت بکارگیری نمک باید ذخ    

انجام شود تا نمک را از محیط طبیعی دور نگـه داشـته و از آلـوده نمـودن محـیط زیـست                       
سازی صحیح به همـراه تمهیـدات مناسـبی کـه در اطـراف محوطـه                  ذخیره. خودداری شود 

  . شود، مؤثر خواهد بود کار گرفته می به سازی ذخیره
. جریـان آب شـسته شـده و از بـین بـرود             یا   تواند توسط باران    نمک می به هر حال،    

انبوه، هرگز نباید در فضای باز و در معـرض   یا سازی نمک چه در حجم اندک دپوی ذخیره 
سـازی مـسقف و دائمـی بـرای حفاظـت از نمـک بهتـرین                  ذخیره. برف و باران قرار بگیرد    

هـای خـارج از       کانات ممکن نباشـد، دپـو     اگر دستیابی به این ام    . رود  به شمار می  تسهیالت  
ناپـذیر کـه از مـواد پوشـشی مـوقتی، ماننـد              های نـشت     روی بستر   پوشیده باید   های سر   انبار

پروپیلن، یا بسترهایی که با قیر و آسـفالت ایزولـه سـاخته              ن، پلی اورتا  اتیلن، پلی  برزنت، پلی 
  .اند، نگهداری شوند شده

داری و وقتی به صورت دپو قـرار          در هنگام انبار  کند لذا      رطوبت جذب می    نمک ذاتاً 
های سـخت در        این عامل باعث ایجاد توده    . گرفته باشد، ممکن است دچار چسبندگی شود      

هـای   پـاش  پاش، در سیستم شـن  ی شن ها  کامیونشود که پس از بارگیری در         دپوی نمک می  
ند که به عنوان عوامل     های متعددی وجود دار       افزودنی. کنند  معمولی گیر کرده و حرکت نمی     

 فروسیانید سدیم و دیگری فروسـیانید        ترین این مواد،    رایج. شوند  ضد چسبندگی استفاده می   
 بـه   معمـوالً ایـن مـواد     . شـود   باشد که به عنوان یک ماده آبی پُررنگ نیز شناخته می            آهن می 
ــدار  ــا 20مق ــوندریــک ذره ( 100 (PPM) ت ــی)  میلی ــزوده م ــذا و دا. شــوند اف                  رواداره غ

)Food & Drug Administration (    این مواد را به عنوان یک افزودنـی ضـد چـسبندگی
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. شـود  رنگ استفاده مـی  این ماده در جوهر چاپ آبی. برای نمک خوراکی معرفی کرده است  
  . باشند هر دو این مواد برای حیات گیاهان و حیوانات غیرسمی می

  آور، محیطـی و زیـان      جلوگیری از اثرات سـوء زیـست      های نمک برای      پوشاندن دپو 
ها نیز باید به درستی کنترل و از محدوده نگهـداری               همچنین فاضالب . امری ضروری است  

  .نمک دور شوند
سازی نمک در بدو امر گران به نظـر برسـند             پوشیده ذخیره   های سر   ممکن است انبار  

های تحمیلـی ناشـی از نگهـداری و دپـوی              مدت و در مقایسه با هزینه       اما هزینه آن در دراز    
  :نمک باید در یک محوطه مسقف ذخیره شود تا. استنمک در فضای باز، کمتر 

های نمک به صورت کلوخ که جابجایی آنها توسط لودر مشکل               از تشکیل توده   -
  ،است جلوگیری شود

  ،ها قابل استفاده باشد  پاش به راحتی در شن -
) در اثـر پخـش نمـک      ( زمینـی   هـای آب زیـر         سـفره  ها یا     چاه  از آلودگی نهرها،     -

  ،جلوگیری شود
هـا و جـاری شـدن در محـیط              از ورود نمک به صورت محلـول در فاضـالب          -

  .جلوگیری شود
های نمک، شسته شـدن و          سازی نمک در محیط سرپوشیده، چسبیدگی دانه        با ذخیره 

ورت ندارد برای رهایی     با این کار دیگر ضر      .رسد  شدن آن به حداقل ممکن می       پوسته پوسته 
وترابـری دارای     بعـضی از ادارات راه    .  آسیاب نمـود   های بزرگ در نمک آن را مجدداً          از تکه 

 و نبـوده ها همیشه بـه راحتـی در دسـترس           باشند؛ با این وجود، آسیاب      می) کوبیت(آسیاب  
  .هستندقیمت  گران 

 و  ی زمـستانی ها فانطوکننده وجود نمک برای مقابله با      سازی مناسب، تضمین    ذخیره
 ) 7-7 (از جـدول . باشـد  های زمستان به محل مصرف می      ماه   بدون مشکل آن در طول      حمل

            تـوان   ی حـوزه اسـتحفاظی مـی      راههـا برای تخمین مقدار تقریبی نمـک مـورد نیـاز بـرای             
  .استفاده کرد
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  .)بر حسب تن( برآورد میزان نمک مورد نیاز :7-7جدول  
   کیلوگرم برای150پاشی در طی هر بارش و هر بار به میزان  تبه نمک مر4بر اساس (

  )هر کیلومتر جاده دو خطه
تعداد   ) با استاندارد سطح رویه عاری از یخ و برف(طول جاده دو خطه به کیلومتر 

Km100 Km200  Km300 Km400Km500 Km600Km700  ها بارش
4  240  480  720  960  1200  1440  1680  
6  360  720  1080  1440  1800  2160  2520  
8  480  960  1440  1920  2400  2880  3360  
10  600  1200  1800  2400  3000  3600  4200  
12  720  1440  2160  2880  3600  4320  5040  
14  840  1680  2520  33600  4200  5040  5880  
16  960  1920  2880  3840  4800  5760  6720  
18  1080  2160  3240  4320  5400  6480  7560  
20  1200  2400  3600  4800  6000  7200  8400  

 بـار  4ایـن جـدول بـر اسـاس     .  حداقل نمک انبار شده باید نصف مقدار نمک مورد نیـاز سـاالنه باشـد        :توجه
 600 برای هر بارش جمعاً   ( کیلوگرم نمک تنظیم شده است       150پاشی در طی هر بارش و هر بار به میزان            نمک

  ) دو خطهکیلوگرم نمک در یک کیلومتر جاده
رخی از سـطوح،    وده و جنبه برآورد دارد، چرا که در بعضی از شرایط و برای ب             باین اعداد میانگین ارقام     : توجه

 و  یروب  برفباشد که نیاز به       منظور از طول جاده، طول منطقه برفگیر محور می        . پاشی نمود  باید چندین بار نمک   
  .پاشی دارد نمک

 

  سازی نمک در انبار نحوه ذخیره •
سازی، تخلیه مستقیم نمک داخل انبار یـا      ترین روش پر کردن داخل انبار ذخیره        رایج

گـاهی اوقـات از   . باشد تخلیه در جلوی انبار و هل دادن آن به داخل انبار به وسیله لودر می             
  .شود های جدید و پرسرعت آن، استفاده می  تسمه نقاله به خصوص مدل
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  تغییرات مجاز •
 از کلرید سدیمی که به خریـدار تحویـل داده شـده اسـت،               برداری  در صورت نمونه  

  :محدوده تغییرات مقادیری که در باال ذکر شد باید به صورت زیر باشد 
متـری     میلـی  5/9متـری و       میلی 5/12 در هر اندازه الک، به جز        %±0/5بندی  دانه -

  .2متر برای درجه   میلی0/19 و1برای درجه 
 .%±0/5ترکیب شیمیایی  -

  یبردار نمونه •
هر نمونه بایـد بـا   .  بار انجام شود3برداری از دپو به طور اتفاقی، نباید کمتر از   نمونه

 گـرم  500 و برداشـتن )  اینچـی 1(متری   میلی25کنار زدن الیه رویی مواد و رسیدن به عمق      
. انجـام شـود   )  ایـنچ  6(متـری      میلـی  150کلریـد سـدیم تـا عمـق حـداقل           )  پوند 1 تقریباً  (

 هـا بایـد کـامالً         تمـام نمونـه   . انجام شود   برداری    ید با وسیله مخصوص نمونه    برداری با   نمونه
  .ای از کل دپو به دست بیاید مخلوط شوند تا ترکیب نمونه

  مالحظات ویژه مربوط به ذخیره و انبار کردن به صورت فله و با حجم باال  •
 ها عموماً  دهساین. توان در هر دو صورت مایع و جامد ذخیره کرد مواد شیمیایی را می

های     ها یا محفظه      شوند در حالی که مواد شیمیایی جامد در کیسه          ای نگهداری می    به طور فله  
. شوند  های مخصوص نگهداری می     مواد شیمیایی مایع نیز در مخزن     . شوند  خاص ذخیره می  

 مواد شـیمیایی جامـد در        ها،  در زیر به بررسی شرایط الزم جهت نگهداری و ذخیره ساینده          
  .شود ها، مواد شیمیایی جامد به طور فله پرداخته می یسهک

کننـده و     ها در انبار، روان بودن در ماشـین پخـش             زدن ساینده   جهت جلوگیری از یخ   
 عمومـاً . شوند  ها به همراه نمک نگهداری می         کمک به ماندگاری آنها در سطح جاده، ساینده       

 نمـک   %5تـا   % 3 زمـستانی، بـا داشـتن        های مورد استفاده یا به اصطالح شن و ماسه            ساینده
حتـی در سـردترین منـاطق درصـد نمـک           . شرایط روانی در هنگـام پخـش را دارا هـستند          

  . بیشتر شود%10ها الزم نیست که از   ساینده
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ناپذیر و تا      در محیط باز و روی یک الیه رطوبت        معموالًدر طول فصل زمستان، شن      
هـای شـن         از اتمام فـصل زمـستان بازمانـده        پس. شود  حد امکان پوشیده شده نگهداری می     

 اولویـت ای بایـد در اولـین    مـواد شـیمیایی فلـه   . زمستانی باید دوباره جمع و ذخیـره شـود    
تـوان در محـیط       هـر مقـدار شـنی کـه نمـی         . گیرنـد   پوشیده قـرار      سازی در محل سر     ذخیره

  .پوشیده ذخیره کرد باید روی یک الیه با پوشش ضد رطوبت نگهداری شود سر
پوشیده و زیر یک پوشش ضـد رطوبـت،    مواد شیمیایی جامد باید در یک فضای سر       

مـواد شـیمیایی در مواجهـه بـا آب و           . ناپذیر نگهداری شـود      روی یک الیه رطوبت    ترجیحاً
ها نفوذ نموده و آنهـا را آلـوده           شوند که به منابع آبی و آبخیز        رطوبت باعث تولید مایعی می    

شود که باید دور ریخته شود یا دوبـاره          یک پوسته خارجی می    همچنین باعث ایجاد  . کند  می
  .در فرآیند تولید قرار گیرد

 شـوند بایـد در فـضای خـشک و ترجیحـاً      هـا حمـل مـی     مواد شیمیایی که در کیسه   
سـازی بایـد      ذخیـره . شـود   ذخیره مواد بیش از یکسال توصیه نمـی       . پوشیده ذخیره شوند    سر

هـا در       گـاهی ذخیـره کیـسه     . تر زودتر استفاده شوند     یمیهای قد     طوری انجام شود که کیسه    
ها باید روی سطحی بـا پوشـش ضـد              های روباز نیز مجاز است در این صورت کیسه            محیط

ای در مورد ذخیره هر نـوع مـاده           ه  مراقبت ویژ . بندی مناسب نگهداری شوند     رطوبت و بسته  
مواد رطوبت را جـذب کـرده و        شیمیایی نمگیر مانند کلرید کلسیم ضروریست چرا که این          

  .شوند زدگی سطوح فلزی بدون پوشش می  باعث خوردگی و زنگ
برخی از مشکالت محیطی مربوط به مواد شیمیایی جامد از ذخیره غیراصولی مـواد               

 باید مواد شیمیایی    ادارات کل راه و ترابری استانی     از آنجا که    . اند  ای ناشی شده    شیمیایی فله 
ای مـواد      فلـه   های احتمالی فصل زمستان داشته باشـند، ذخیـره           نیاز کافی برای پوشش دادن   

اصولی مـواد شـیمیایی بـه صـورت           از خطرات بالقوه ذخیره غیر    . باشد  شیمیایی ضروری می  
ها   توان به جاری شدن شورآب بر اثر بارش و در نتیجه نفوذ در منابع آبی و آبخیز                  ای می   فله

تواند این  پوشیده می یره این مواد در یک محیط سرذخ. و صدمه به پوشش گیاهی اشاره کرد     
  . خطرات احتمالی را به حداقل برساند
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ها از تنها یک پوشـش سـقف ماننـد گرفتـه تـا یـک                  ها و سیلو    انواع مختلفی از انبار   
ممکـن اسـت در ایـن انبارهـا،         . ساختمان کامل برای ذخیره مـواد شـیمیایی، وجـود دارنـد           

 درنظـر ساختمان انبار بایـد بـا       .  همان شرایط نگهداری شوند    کننده نیز در    ی پخش ها  ماشین
  :های زیر طراحی شوند گرفتن معیار

  ،سقف دائمی -
 ،محافظت کامل در برابر بارش مستقیم برف و باران -

 ،فضای کافی برای بارگیری یا تخلیه مواد شیمیایی -

 ،حفاظ در برابر وزش باد -

  ،و خارج ساختماندار به سمت داخل  سطح و کف غیرقابل نفوذ و شیب -

کننده برای جلـوگیری از جـاری         برخورداری از یک سیستم بازدارنده و محدود       -
 .شدن هر گونه مایعات حاوی مواد شیمیایی

باز در طول زمـستان و در منـاطقی           ای مواد شیمیایی در فضای رو       حفظ و ذخیره فله   
 مواد شیمیایی فلـه بایـد   در این موارد. باشد های سرپوشیده محدود هستند، مجاز می     که انبار 

الیه زیـر مـواد بایـد بـه     . روی سطح غیرقابل نفوذ و با پوشش ضد رطوبت نگهداری شوند      
. ای بزرگ باشد که فضای الزم جهت بـارگیری یـا تخلیـه مـواد را نیـز فـراهم سـازد                  اندازه

 پوشش ضد رطوبت نیز باید دور تا دور را پوشانده و محکم شده باشد تا از نفوذ هر گونـه                   
در صورت رعایت تمامی ملزومات قید      .  همراه باد جلوگیری شود     بارش یا حتی رطوبت به    

در صورتی که دفتر تعمیـر و نگهـداری         . رسد  شده احتمال راه افتادن شورآب به حداقل می       
ات راه افتادن شورآب جلوگیری کند باید یـک سیـستم نگهدارنـده و              تأثیر از   بخواهد کامالً 

کننـده بایـد دور تـا دور را           ایـن سیـستم محـدود     . ور فله ساخته شود   کننده دور تا د     محدود
توان آن را برای از پیش مرطـوب کـردن مـواد              آوری شورآب، می    پس از جمع  . پوشش دهد 

شـورآب  . زدگـی اسـتفاده کـرد       هـا در عملیـات مهـار بـرف و یـخ               شیمیایی جامد و ساینده   
یا انتقال به یک سایت دفع مواد       توان از طریق سیستم مکش        آوری شده را همچنین می      جمع
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آوری و دفـع آن، روش        به طور کلی کنترل شورآب نسبت به جمع       . زاید از محیط انتقال داد    
 .باشد برتر و مؤثرتری جهت جلوگیری از آلودگی شیمیایی می

  ها و مخازن مالحظات ویژه مربوط به ساختمان انبار •

  زهکشی  - 
ها به طرز      انتخاب شوند که زهکشی دپو     سازی باید طوری    ی ذخیره ها  محلها و     انبار

سـازی بایـد دارای شـیبی حـدود دو            ی ذخیـره  هـا   محـل ها یا     بستر انبار . مناسبی انجام شود  
 بارگیری و سایر نواحی کاری مجـاور          بستر، محوطه . باشند) %2شیب  ( متر در هر متر     سانتی

  .آالت باشند های نمک و ماشین باید قادر به تحمل وزن ناشی از دپو
تواند دوباره به دپو برگردانده شود یا قبل از مـصرف             آوری شده می     نمک جمع  -آب

  . ها اضافه شود  پاش نمک، به مخزن شن
ها یا منابع آب        سازی وارد آب انبارها، چاه       مطمئن شد که آب ناحیه ذخیره      باید کامالً 

داولی کـار گذاشـته     سازی جـ    گاهی اوقات باید دور تا دور ناحیه ذخیره       . شود  زمینی نمی   زیر
  .های سطحی به خارج هدایت شود شوند تا آب

  بستر مناسب  - 
شود، اما بعضی ادارات  سازی به صورت سرپوشیده و دائمی توصیه می     همیشه ذخیره 

های قیری یا سـیمانی ذخیـره         هنوز نمک را به صورت دپوهایی در فضای آزاد و روی بستر           
سـازی و دسترسـی آسـان را ایجـاد             ذخیـره  این روش کم هزینه، بیـشترین فـضای       . کنند  می
کند، اما نمک چه در انبار سرپوشیده ذخیره شود و چه در فـضای بـاز، بایـد روی یـک                       می

شـود، نمـک    سازی در فضای باز انجـام مـی       اگر ذخیره . ناپذیر قرار داشته باشد     بستر رطوبت 
ه روی بـستر    سازی نمک در فضای بـاز کـ         برای ذخیره . باید به طرز صحیحی پوشانده شود     

هـا    دار قرار بگیرد تا تمام آب       های شیب     گیرد، دپو باید به شکل ردیفی با کناره         زمین قرار می  
باید هنگام تعیین ارتفاع و اندازه کلـی فلـه، سـهولت            . از دپو خارج شده و از آن دور شوند        

  .  گرفتدرنظرایجاد پوشش دوباره در طول فصل زمستان را 
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هـا   اگر بستر. ها و منابع آب زیرزمینی به دور باشد      ، آب انبار  ها  محل بستر باید از چاه    
از جنس بتن هستند، باید از کیفیت باالیی برخوردار بوده و با عـایق آسـفالتی تـرمیم شـده                    

سازی و وزنی که قـرار اسـت روی آن    ضخامت بستر از نوع آسفالتی به وضعیت زیر       . باشند
حـداقل  .  باشد تا آب سطحی از دپو خارج شـود         دار  بستر باید شیب  . قرار گیرد بستگی دارد   

شود،   ها یا روی زمینی در خارج از انبار ذخیره می           نمکی که در سیلو    . است %2یا  % 1شیب،  
  :ی مختلفی مثل موارد زیر پوشیده شودها پوششتواند با  می

  ،اتیلن پلی -
 ،پروپیلن پلی -

 ،اورتان اسفنج پلی -

 ،های ضد آب  برزنت -

 .اسبهر نوع پوشش ضد آب من -

 کیلـوگرم   122سازی باید طوری طراحی شوند که مقدار برف حدود            های ذخیره   انبار
  .  کیلومتر در ساعت را تحمل کنند132های  یا بیشتر در هر متر مربع از سقف و باد

  تهویه - 
تواند   مینقلیه وسایلاگر انبار نگهداری نمک به درستی تهویه نشود، دود خروجی از            

ی سـنگین   هـا   دسـتگاه تهویه باید به طرز مناسب انجام شود تا         . اشدناخوشایند و خطرناک ب   
در تمام  . راحتی کار کنند   سازی بزرگ و مسقف به      نظیر لودر و کامیون بتوانند در انبار ذخیره       

  .عرض کلی سازه کوچکتر است، باید تهویه تحت فشار انجام شود آنها از انبارهایی که درب

  ها و مخازن ظرفیت انبار •
در »  مقدار ظرفیت ذخیـره مـواد      مسأله «ها     رایج و مرتبط به این مکان      مسایلیکی از   

های اروپـایی، مـواد تـا حـداکثر یـک و نـیم برابـر                  در انگلستان و کشور   . هر محوطه است  
ی هـا   محوطـه سـازی در      در هرحال، ظرفیت ذخیـره    . شود  میانگین مصرف سالیانه ذخیره می    

ای این بخش باید حداکثر استفاده بهینه را از محوطه ه  و نگهداری محدود بوده و نیرو    تعمیر
  .خود داشته باشند
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  کنترل موجودی قبل از فصل سرما و حمل مواد شیمیایی - 
 یا اواخر فصل تابستان یا اوایل پـاییز صـورت            سفارش مواد شیمیایی باید در اواسط     

ی ادارات راه برخـ . گیرد تا از تحویل به موقع آن قبل از فصل زمستان اطمینان حاصل شـود     
توانـد   مفـاد مناقـصه مـی     . گیرنـد    برابر میانگین نیاز خود را پیش مـی        25/1سیاست سفارش   

. کننده را ملزم کند تا از تحویل به موقع قبل از فصل زمـستان اطمینـان حاصـل شـود                     تأمین
 نمک پس از شروع فصل زمـستان، فـشار بزرگـی را بـر              درخواست مواد شیمیایی خصوصاً   

نظـارت  . کنـد   قل که باید مواد را از محل تولید به ادارات برساند تحمیل می            ن    و  صنعت حمل 
همـانطور کـه در       (بر موجودی مواد شیمیایی در طول مدت زمستان و درخواست به موقـع              

های جدیـد     به طوری که موجودی، قبل یا در حین رسیدن سفارش         ) قرارداد ذکر شده است   
  . ی دارد بسیار اهمیتبه اتمام نرسد،

ها اجتناب شود چـرا کـه چنـین سفارشـی             ید از سفارش فوری برای جبران کمبود      با
داشته و ممکن است تحویل آنهـا بـه دلیـل افـزایش سـطح                 های گزافی در پی          هزینه عموماً

  .بینی شده به طول بیانجامد تقاضا در فصل سرما، دیرتر از زمان پیش

  فضای اشغال شده توسط نمک - 
ظـرف و مظـروف و اطالعـات مربـوط بـه خـصوصیات       های     با توجه به محدودیت   

توان از قبل مشخص کرد که یک مقـدار معـین از نمـک، چقـدر فـضا را                     فیزیکی نمک، می  
آیـد    شود، به صورت مخروطی در می       وقتی نمک به صورت آزاد دپو می      . اشغال خواهد کرد  

)  نمـک   یزاویـه قرارگـرفتن طبیعـ     ( درجـه    32که اطراف آن دارای شیبی با زاویـه تقریبـی           
های متفاوت به میزان اندکی با هم تفاوت            بندی  زاویه قرار گرفتن انواع نمک با دانه      . باشد  می  

  .باشد  درجه در نوسان می2دارند و حدود آن حداکثر تا 
 1362 کیلوگرم در هـر مترمکعـب در حالـت غیرمتـراکم، تـا               1167چگالی نمک از    

هنگـام محاسـبه احتیاجـات      . باشـد   غیـر مـی   کیلوگرم در هر متر مکعب در حالت متراکم، مت        
بنابراین، یـک   . شود   در هر متر مکعب استفاده می        کیلوگرم 1300سازی از رقم      فضای ذخیره 

  .سازی نیاز دارد متر مکعب فضای ذخیره% 77تن نمک، 
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  نکاتی در مورد توزیع نمک - 
. شـود  ها با کامیون توزیع مـی       نمک صرف نظر از چگونگی ذخیره آن، در اغلب انبار         

  .توانند تکمیل عملیات توزیع نمک را تسریع کنند ی متعددی وجود دارند که میها روش
ی بـزرگ   هـا   کامیونمیانگین طول   . باید فضای کافی برای مانور اختصاص داده شود       

.  متر طول دارنـد 8/16 نیز ها کامیونباشد و بعضی از   متر می6/14کنند  که نمک را حمل می 
تـرین کـامیونی کـه وارد         فتن باید حداقل دو برابر طـول طـوالنی        فضای دور زدن و عقب ر     

ی کمپرسی، ممکن است هنگام     ها  کامیونارتفاع تاج    .شود باشد   سازی می   ی ذخیره ها  محوطه
هـا و هنگـام جاسـازی          متری از سطح زمین برسد بنابراین هنگام احداث انبـار          1/9تخلیه تا   

  . گرفته شودردرنظ، این مورد باید ها چراغهای برق و  سیم
، کـاربرد مـواد شـیمیایی مـایع در     90در کل در کشور آمریکا از اوایل و اواسط دهه        

زدگـی    در خالل عملیات جلوگیری از یـخ   خصوصاً راههاخالل عملیات نگهداری زمستانی     
در این دوره زمـانی آگـاهی کلـی نـسبت بـه مزایـای               . از محبوبیت باالیی برخوردار گشت    

برنامـه  زدگـی بـر اسـاس اعـالم      یایی مایع در عملیات جلوگیری از یـخ  استفاده از مواد شیم   
افـزایش  ای فـدرال      ه  مرکـز مـدیریت جـاد     و تحقیقات   ) SHRP( 1ژیک راه تتحقیقاتی استرا 

 زمستان در کـاربرد مـواد شـیمیایی          فصل   تعمیر و نگهداری در      مسؤولتوجه ادارات   . یافت
 طور مایع و به صورت مستقیم و چه برای          زدگی، چه به    مایع برای عملیات جلوگیری از یخ     

از پیش مرطوب کردن مواد شیمیایی جامد، باعث اضافه کردن تجهیزات الزم بـرای انبـار و                 
  . ذخیره این مواد شده است

بـاز    های سرپوشیده یـا رو      های شیمیایی در انبار       گیری در این مورد که محلول       تصمیم
ترین دمـای احتمـالی در آن منطقـه        پایین یا   ولنگهداری شوند، بستگی به دمای انجماد محل      

های   انبار انجماد محلول باشد باید از     از نقطه  تر  ترین دمای منطقه برابر یا پایین       اگر پایین . دارد
اما اگر این امکان وجود نداشته باشد، برای رساندن دمای محلـول            . سرپوشیده استفاده نمود  

                                                 
1. Strategic Highway Research Program: SHRP  
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بعـضی از  . بـاز اسـتفاده نمـود      های رو    گرماده در انبار   به باالتر از نقطه انجماد باید از وسایل       
 بـرای  زمـین  دمای از استفاده و نگهداری دفن مخازن   اقدام به  ادارات کل راه و ترابری استانی     

 شـده بایـد تمـامی      مخـازن دفـن    .انـد   انجماد نموده  باالتر از دمای   محلول در  دمای نگهداشتن

  .باشند خصوصیات الزم را دارا
زن نگهداری بستگی به محلول درون آن دارد و ممکن است کـه دو              شکل و نوع مخ   

 در مخـزن محلـولی خورنـده        اگر محلول خورنده باشد یا قرار باشد کـه بعـداً          . جداره باشد 
ای مقـاوم در برابـر خـوردگی ماننـد فـوالد ضـدزنگ،        ه ریخته شود بایـد آن مخـزن از مـاد      

  .اتیلن ساخته شود پلی یا فایبرگالس
های شیمیایی، قبل از بارگیری مواد از ظـرف ذخیـره بـه مخـزن                   محلولبسته به نوع    

پاش، ممکن است به منظور همگن نمودن محلول نیاز باشد که از موتـور همـزن          نمک -آب
هایی که برای کاهش خوردگی به آنهـا          این امر به ویژه درمورد محلول     . یا پارو استفاده شود   

 دقیقه قبل از بارگیری     15  اگر این عمل حدوداً    ماًعمو. کند  شود صدق می     اضافه می   افزودنی
  .استانجام شود، کافی 

برخی ادارات راه ایالتی در خالل ساختن ساختمان، اقدام به نصب تجهیـزات تولیـد               
از آنجـا کـه حـدود       . انـد   های تعمیر و نگهداری کرده       نمک در مکان   - و آب  CMAمحلول  

           انـد کـه تولیـد       رات راه ایـالتی پـی بـرده       دهد، ادا    نمک را آب تشکیل می     - محلول آب  75%
  .تر است  نمک در خود محوطه به نسبت حمل آن با کامیون به محوطه بسیار اقتصادی-آب

هـای    توان از طریق تقسیم کردن آنها به شکل         ها را نیز می     اندازه و مقدار مواد در انبار     
صوص محاسبه وزن فله باید     در خ .  آورد به دست هندسی که حجم آنها قابل محاسبه است        

  .افتد نیز مورد توجه قرار گیرد افزایش چگالی که گاهی اتفاق می

  ها و مخازن قابلیت دسترسی به مصالح در انبار •
آالت، در طـول       و سـایر ماشـین     ها  کامیونای باشد که      سازی باید به گونه     نقاط ذخیره 

ه راحتی وارد این نواحی شده      مدت زمان برف و بوران که توأم با کاهش میدان دید است، ب            
  . دسترسی آسانی به این نواحی داشته باشند و نهایتاً و از آنها خارج شوند
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 بتوانند به راحتـی     ها  دستگاهسازی باید به قدر کافی وسیع باشد تا           سطح نقاط ذخیره  
سیع باشند  اندازه کافی و   های انبار باید به       ها و ورودی    درب ابعاد .در آن مانور دهند    و با ایمنی  

 گرفتن باد غالب و شـرایط       درنظربا  . تا عملیات بارگیری و تخلیه با هم تداخل ایجاد نکنند         
  .فراهم شود ی توزیع کننده موادها کامیونجوی مناسب، باید قابلیت دسترسی آسانی برای 

        گرفتـه شـوند کـه      درنظـر سازی مواد در یک منطقه بایـد جـایی            ی ذخیره ها  محوطه
سازی   ی ذخیره ها  محوطههمچنین  .  حامل این مواد باشند    نقلیه  وسایلکامل راه و    در دسترس   

و   تعمیر و نگهـداری حـداقل باشـد        مسؤولآمد افراد     و  باید جایی قرار گیرند که زمان رفت      
ایجـاد   آسیب به محیط اطراف به حداقل برسد و آلودگی صوتی بـرای سـاکنین اطـراف راه             

           هـایی از انبـار نگهـداری مـواد شـیمیایی جامـد نـشان داده                 نمونه زیرهای      در شکل  .نگردد
  .شده است

  

  
  .سقف ساده بر روی دپوی مواد شیمیایی :3-7شکل 

  
  .سقف گنبدی بر روی دپوی مواد شیمیایی :4-7شکل 
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  .انبار چوبی با درب از بغل :5-7شکل 

  

  
  .انبار چوبی با درب از جلو :6-7شکل 

  

  
.گر از انبار گنبدی شکلنوع دی :7-7شکل 



 

 

  
  

  
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8  
یپاکساز و ینگهدار یها روش





 

 

  
  

  
  

  

  
  ی نگرش کل.8-1

زات با توجه به شرایط بارش و دمای        ی استفاده از مواد و تجه     ی برا یزیر  انجام برنامه 
 که شامل مراحل زیـر      زدگی است   ات کنترل برف و یخ    یسطح جاده، الزمه اجرای موفق عمل     

   :باشد می
   عملیات اولیه، -
   عملیات متعاقب، -
   ، مالحظات ویژه-
  . ارزیابی عملیات پس از طوفان-

 یزدگی برا برای عملیات جلوگیری از یخ  در این بخش پیشنهادهای خاص و مؤثری      
  : شود که عبارتند از  میارایه) زیر( ت جوی مختلفی وضع6

 ، طوفان برف سبک-

  ،شود سنگین می طوفان برف سبک که گاهی معتدل یا -

 ، طوفان برف متوسط یا سنگین-
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  ،1 سرمازدگی-
 ، تگرگ-

   . بوران-

  عملیات اولیه  - 
 زدگی قبل از آنکه برف روی جاده انباشته شود عمومـاً            راهکار اولیه جلوگیری از یخ    

ولـی پـیش از     . دهنده نقطه انجماد بر روی سطح جاده است        استفاده از مواد شیمیایی کاهش    
بینی شده باید در کنار هم گذاشته شده و            و طبیعت طوفان پیش    ها  ویژگیواد،  استعمال این م  

  . شوند این مراحل در ادامه تشریح می. تصمیم صحیحی در مورد عملیات اولیه گرفته شود

  عملیات متعاقب - 
تواند   یمدت م   برای برخی از شرایط و در کوتاه       ،یک عملیات ابتدایی استفاده از مواد     

تر در طول طوفان نیز بایـد عملیـاتی           برای شرایط جوی نامناسب طوالنی     جوابگو باشد ولی  
 وکند     عملیات در حین طوفان با عملیات اولیه تفاوت نمی         ،در بسیاری از موارد   . انجام شود 

  .دگرفته شودرنظرید به طور همزمان  سطح راه بایروب برفز مانند ی نیاقدامات
  

  یزدگ خی کنترل برف و .8-2
زدگـی در دو مرحلـه    سازی عملیات کنتـرل بـرف و یـخ           فته شد، پیاده  همانطور که گ  

با توجه بـه اینکـه وضـعیت روسـازی و           . عملیات اولیه وعملیات متعاقب   : شود  پیگیری می 
ی هـا   روش و    وهوایی به چه صورت است، باید در هر یک از این مراحـل از اسـتراتژی                 آب

شوند برای هریک از شرایط احتمالی،         می یهارادر ادامه در جداولی که      . مناسب استفاده نمود  
  . زدگی پیشنهاد شده است روش کنترل برف و یخ

                                                 
1. Black Ice  



 

 

  .شرایط جوی طوفان برف سبک :1-8جدول 
  عملیات اولیه  عملیات متعاقب

شیمیایی خشک  مواد پخش نسبت
-بر حسب کیلوگرم برالین

  )مایل-وند بر الینپ(کیلومتر یا

نسبت پخش مواد شیمیایی 
-خشک بر حسب کیلوگرم الین

  مالحظات/ نظرات  )مایل-پوند بر الین(کیلومتر یا 

جامد یا از پیش 
  مایع  مرطوب شده

عملیات تعمیر و 
  نگهداری

جامد یا از پیش 
  مایع  مرطوب شده

عملیات تعمیرو 
  نگهداری

در سطح جاده 
در زمان 

  عملیات اولیه

  
محدوده دمای 
سطح جاده و 
  تمایل آن

ـ     -1 ر دمـای سـطح جـاده بـرای          نظارت دقیـق ب
  یا زیر آن c°0کاهش تا دمای 

شـیمیایی بـا نـسبت      مواد   در صورت لزوم از      -2
) مایل–الین/پوند100(کیلومتر-الین/ کیلوگرم   28

   در صورت نیازیروب برف، .استفاده شود

به مالحظات مراجعه     
به مالحظات مراجعه       .شود

  .شود
خشک، خیس، 
گل و شل یا 
  پوشش گیاهی

 از باالتر
c°0)f°32( 

ثابت یا در 
  حال افزایش

)100 (28  )100 (28  
استعمال ماده 

شیمیایی مایع یا جامد 
 از پیش مرطوب شده 

  خشک
 دفعــات اســتعمال بایــد دردمــای پــایینتر یــا - 1

  .نسبت بارش باالتر بیشتر باشد
 استعمال مواد شیمیایی مایع در شرایط سـطح         -2

 پیــشنهاد f°23 یــا c°5جــاده بــا دمــای کمتــر از 
  .شود نمی

 مواد شیمیایی مایع نباید به انبوه برف سنگین         -3
  .شده اعمال گرددیا انباشته 

)100 (28  )100(28  

برف رویی در 
صورت نیاز، استعمال 
مجدد مواد شیمیایی 

مایع یا جامد در 
استعمال مواد   28) 100(  28) 100(  صورت نیاز

 شیمیایی مایع یا جامد 
خیس، گل و 
شل یا پوشش 

  کم برف

  c°0باالی 
) f°32 ( یا

 c°7همینطور 
 c°0) °23تا 
در ) f°32تا 

  طول بازه

اگر رطوبت کافی وجوددارد، مواد شیمیایی جامد       
   55) 200(  .توان بکار برد شدن می را بدون از پیش مرطوب

 درصورت یروب برف
استعمال مجدد  نیاز،

مواد شیمیایی مایع یا 
  .جامد در صورت نیاز

)200( 55   
استعمال مواد 

شیمیایی از پیش 
  مرطوب شده

خیس، گل و 
شل یا پوشش 

  کم برف

   -c°7 تا -10
) f°20 تا °15(

  در طول بازه
 در این محدوده دما استعمال مـواد شـیمیایی          -1

  . شود پیشنهاد نمی
ها برای افـزایش اصـطکاک     توان از ساینده     می -2

  .استفاده کرد
 درصورت یروب برف    

 در صورت یروب برف      نیاز
  نیاز

پوشش خشک 
  یا سبک برف

c°10 - )f°15 (
ثابت یا در 
  حال کاهش

 مـواد شـیمیایی بایـد قبـل از دوره شـلوغی             -2.  گرفته شوند  درنظر زمان استعمال مواد شیمیایی در عملیات اولیه و متعاقب آن جهت جلوگیری از بدتر شدن شرایط                  -1: استعمال مواد شیمیایی  : ها  نکته
  . ک در طول طوفان اعمال شوندترافی
 باید صورت گیرد تا برف اضافه، گل و شل یا یخ از سطح جاده پاک شود و در هنگام استعمال مواد سطح جاده خیس با گل و شل یا یروب برف در صورت نیاز، قبل از استعمال مواد شیمیایی یروب برف

   .با پوشش کمی از برف باشد
راهنمای مدیریت نگهداری زمستانی راه
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  .های بارش سنگین یا متوسط برف رف سبک با دورهشرایط جوی طوفان ب :2-8جدول 
  عملیات اولیه  عملیات متعاقب

نسبت پخش مواد شیمیایی خشک بر حسب کیلوگرم 
  )مایل-پوند بر الین(کیلومتر یا-برالین

نسبت پخش مواد شیمیایی 
لوگرم خشک بر حسب کی

پوند بر (کیلومتر یا-برالین
  )مایل-الین

  مایع جامد یا از پیش مرطوب شده

  مالحظات/ نظرات

برف 
  تر سبک

  برف 
  سبک

  برف
 تر  سنگین

  برف
   سبک

عملیات تعمیرو 
جامد یا از   نگهداری

پیش مرطوب 
  شده

  مایع

عملیات تعمیرو 
  نگهداری

در سطح جاده 
در زمان 

  عملیات اولیه

محدوده دمای 
سطح جاده و 
  تمایل آن

یـا  c°0ش یا دمای     نظارت دقیق بر دمای سطح جاده برای کاه        -1
  زیر آن 

های یخی درمواد شیمیایی بـا نـسبت           در صورت لزوم از بسته     -2
اسـتفاده  ) مایـل –الیـن   //پونـد 100(کیلـومتر - کیلوگرم بر الین   28
   در صورت نیازیروب برف، .شود

به مالحظات مراجعه         
به مالحظات مراجعه       .شود

  .شود
خشک، خیس، 
گل و شل یا 
 پوشش کم برف

ز باالتر ا
c°0)f°32 ( ثابت

یا در حال 
  افزایش

)100 (28  )100(28 
استعمال مواد 

شیمیایی مایع یا جامد 
 از پیش مرطوب شده

 دفعات استعمال باید در دمای پایین تر یا نسبت بـارش بـاالتر              -1  خشک
  .بیشتر باشد

  .  مواد شیمیایی مایع نباید به انبوه برف اعمال شود-2 
 پس از دوره بارش سنگین در طول بارش سـبک اسـتعمال بـه       -3

کاهش یابد؛ ) مایل- پوند بر الین 100( کیلومتر بر الین کیلومتر      28
  ) در صورت نیاز( و استعمال مواد اولیه یروب برف

)200(55 )100 (28  55(200) )100(28 

در صورت نیاز به 
، استعمال یروب برف

محدود مواد شیمیایی 
جامد یا مایع در 
استعمال مواد  28)100(  28) 100(  صورت نیاز

 شیمیایی جامد یا مایع
خیس، گل و 
شل یا پوشش 

  کم برف

  c°0باالی 
) f°32 ( یا

 تا c°7همینطور 
c°0) °23 تا 
f°32 ( در طول

  بازه
  

توان ماده شـیمیایی جامـد را     اگر رطوبت کافی وجود دارد، می    -1
  . بدون تر کردن اعمال کرد

ـ       -2 رف سـنگین در طـول بـارش         نسبت استعمال پس از حذف ب
)  مایـل  - پوند بر الین   200(کیلومتر– کیلوگرم بر الین     55سبک به   

 و استعمال مواد دردصـورت نیـاز ادامـه    یروب برفیابد؛  کاهش می 
  .یابد

)250(70 )200 (55     

 در صورت یروب برف
نیاز استعمال مجدد مواد 
شیمیایی جامد از پیش 

مرطوب شده در 
  صورت نیاز

)200 (55   
ستعمال مواد ا

شیمیایی از پیش 
  مرطوب شده

خیس، گل و 
شل یا پوشش 

  کم برف

   -c°7 تا -10
) f°20 تا °15(

  در طول بازه

. شـود   استعمال مواد شیمیایی در این محدوده دما پیـشنهاد مـی    -1
 در صورت یروب برف          . ها برای افزایش اصطکاک مؤثر هستند  ساینده-2

ت  در صوریروب برف      نیاز
  نیاز

پوشش خشک 
  یا سبک برف

c°10- )f°15 (
ثابت یا در حال 

  کاهش
ل بینی شود نسبت بیشتر مواد بایـد قبـ    افزایش شدت بارش پیش   چنانچه-2.  گرفته شود  درنظر زمان استعمال مواد شیمیایی در عملیات اولیه و متعاقب آن جهت جلوگیری از بدتر شدن شرایط                  -1استعمال مواد شیمیایی    : ها  نکته

  . دوغی ترافیک در طی طوفان اعمال شو مواد شیمیایی باید قبل از شروع زمان شل-3. از شروع بارش سنگینتر یا در ابتدای آن جهت جلوگیری از توسعه و ایجاد پیوستگی و انباشتگی برف اعمال شود
 گیرد تا برف اضافه، گل و شل یا یخ از سطح جاده پاک شود و در هنگام استعمال مواد سطح جاده خیس با گل و شل یا با پوشش  باید صورتیروب برف در صورت نیاز، قبل از استعمال مواد شیمیایی یروب برف: یروب برف

    .کمی از برف باشد
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  .شرایط جوی طوفان برف سنگین یا متوسط :3-8جدول 
  عملیات اولیه  عملیات متعاقب

نسبت پخش مواد شیمیایی 
خشک بر حسب کیلوگرم 

پوند بر (کیلومتر یا- برالین
  )مایل-الین

نسبت پخش مواد شیمیایی 
خشک بر حسب کیلوگرم 

پوند بر (کیلومتر یا - برالین
  )مایل-الین

  نظرات مالحظات

جامد یا از 
وب مرط پیش

  شده
  مایع

عملیات تعمیرو 
جامد یا از   نگهداری

پیش مرطوب 
  شده

  مایع

عملیات تعمیرو 
  نگهداری

در سطح جاده در 
  زمان عملیات اولیه

  
  
  

محدوده دمای سطح 
  جاده و تمایل آن

یا زیـر   c°0 نظارت دقیق بر دمای سطح جاده برای کاهش تا دمای            -1
  آن 

- کیلوگرم بـر الیـن  28 در صورت لزوم از مواد شیمیایی با نسبت          -2
 در صورت   یروب  برف،  .استفاده شود )  مایل –پوند بر الین  100(کیلومتر

  نیاز

به مالحظات     
به مالحظات مراجعه       .شودمراجعه 

  .شود
 گل  خیس، خشک،

  یا پوشش کم برف
) c°0)f°32باالتر از 

ثابت یا در حال 
  افزایش

)100 (28  )100 (28  
استعمال مواد شیمیایی 
مایع یا جامد از پیش 

  مرطوب شده
  خشک

 و دفعات دلخواه پخش مواد شیمیایی وجـود         یروب  برف اگر امکان    -1
- کیلـوگرم بـر الیــن  55داشـته باشـد، نـسبت پخــش مـواد بایـد تــا      

تر تا    بد تا چرخه طوالنی   افزایش یا )   مایل - پوند بر الین   200(کیلومتر
 آید مواد شیمیایی مـایع نبایـد بـر تـوده            به وجود استعمال مواد بعدی    

  . برف اعمال شوند

)100 (28  )100 (28  
 و یروب برف

استعمال مجدد مواد 
شیمیایی جامد و 
استعمال مواد شیمیایی   28) 100(  28) 100(  مایع در صورت نیاز

  جامد یا مایع
 گـل    خیس، خـشک،  

  یا پوشش کم برف

  c°0 باالی
) f°32 ( یا همینطور 
c°7 تا  c°0) °23 تا  
f°32  (در طول بازه  

55- 45  
)200-150(  

55- 45  
)200-150(  

د شیمیایی استعمال موا
 یا دفعات دلخواه پخش مواد وجـود نداشـته          یروب  برف اگر امکان    -1  خشک  جامد یا مایع

/  پونـد 400(کیلـومتر   -الیـن / کیلوگرم 110باشد، نسبت پخش مواد تا      
بـه  قابل افزایش است تا چرخـه اسـتعمال مـواد بعـدی      )  مایل –الین  
  . آیدوجود

  .  مواد شیمیایی نباید به توده برف اعمال شود-2 

)200 (55 )200 (55 

استعمال  و یروب برف
مواد شیمیایی مایع 
یا جامد در صورت 

  نیاز
55- 45  

استعمال مواد شیمیایی  55) 200(  )200-150(
  جامد یا مایع

 گل  خیس، خشک،
  یا پوشش کم برف

        -c°4  تا -10
در ) f°25 تا 10(

  محدوده مجاز

پذیر نبـود      یا دفعات دلخواه پخش مواد امکان      یروب  برف اگر امکان    -1
 -الیـن / پونـد  500(کیلـومتر -الین/ یلوگرم ک 140نسبت پخش مواد تا     

 به وجودتر از استعمال مواد    قابل افزایش است تا چرخه طوالنی     ) مایل
  . آید

توان بدون     اگر رطوبت کافی وجود دارد مواد شیمیایی جاده را می          -2
  . مرطوب کردن اعمال کرد

)250 (70    

 و یروب برف
مواد  استعمال مجدد

شیمیایی جامد یا از 
وب شده پیش مرط

  طبق نیاز

)200 (55  
استعمال مواد شیمیایی 
  از پیش مرطوب شده

 گل  خیس، خشک،
  یا پوشش کم برف

 تا c°7- )°15  تا -10
 f°20 (در طول بازه  

  .  استعمال مواد شیمیایی در این شرایط پیشنهاد نمی شود-1
ر  دیروب برف      . ها برای ارتقاء سطح اصطکاک مؤثر است  استعمال ساینده-2

 در صورت یروب برف      صورت نیاز
  نیاز

خشک یا پوشش کم 
  برف

c°10- )f°15 ( ثابت
  یا در حال کاهش

 استعمال مواد باید قبل از -2 مشخص می شودیروب برف به  زمانبندی و دفعات استعمال ابتدا با نیاز      .  گرفته شوند  درنظر زمان استعمال اولیه و متعاقب  مواد شیمیایی جهت جلوگیری از بدتر شدن شرایط محسوب                 -1:استعمال مواد شیمیایی  : ها  نکته
  . شروع زمان شلوغی ترافیک در طول طوفان انجام شود

د سطح جاده خیس با گل و شل یا با پوشش کمی از برف باشد باید صورت گیرد تا برف اضافه، گل و شل یا یخ از سطح جاده  پاک شود و در هنگام استعمال موایروب برف در صورت نیاز، قبل از استعمال مواد شیمیایی یروب برف: یروب برف
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  Blackice.تگرگ یا : شرایط جوی :4-8جدول 
  عملیات اولیه  عملیات متعاقب

نسبت پخش مواد شیمیایی 
ک بر حسب کیلوگرم خش

پوند بر (  کیلومتر یا- برالین
  ) مایل-الین

نسبت پخش مواد شیمیایی 
خشک بر حسب کیلوگرم 

پوند بر ( کیلومتر یا- برالین
  ) مایل-الین

  نظرات مالحظات

جامد یا از پیش 
  مایع  مرطوب شده

عملیات تعمیرو 
  نگهداری

جامد یا از پیش 
  مایع  مرطوب شده

عملیات تعمیرو 
  نگهداری

در سطح 
جاده در زمان 
 عملیات اولیه

محدوده دمای سطح 
جاده و تمایل آن و 
همینطور ارتباط با 

  نقطه شبنم

یـا کمتـر   ) f°32   (0°دقیق بر دمای جاده بـسیار مهـم اسـت، در صـورت     نظارت 
به مالحظات مراجعه       . استعمال مواد صورت گیرند

به مالحظات مراجعه       .شود
  هر سطحی  .شود

      c°0 باالتر از 
) f°32 ( ثابت یا در

  حال افزایش

7-18 
(25-65)  

استعمال مجدد مواد 
شیمیایی جامد از 
پیش مرطوب شده 
  در صورت نیاز

18- 7 

)65 – 25( 
 

ستعمال مجدد مواد ا
شیمیایی مایع یا جامد 
  از پیش مرطوب شده

نسبت ترکیب 
 100کمتر از 

وسیله در هر 
  ساعت

ای یـخ شـکل      نظارت دقیق بر سطح جاده اگر سطح جاده خیس شده یا تکه هـ              -1
 مـواد   -2. شـود   استعمال مجدد مواد شیمیایی با نسبت بـاالتر پیـشنهاد مـی             گرفتند،  

نبایـد  ) که سطح جاده قابـل دیـد نیـست         به طوری (شیمیایی مایع روی یخ ضخیم      
  18-7  .اعمال شوند

(25-65) 
32 - 11  

)115 – 40(  

استعمال مجدد مواد 
شیمیایی مایع یا 
جامد از پیش 
  مرطوب شده

18- 7 

)65 – 25( 

18- 7 

)65 – 25(

استعمال مجدد مواد 
شیمیایی مایع یا جامد 
  از پیش مرطوب شده

نسبت ترافیک 
 100بیشتر از 

وسیله در 
  ساعت

 درجه 2 تا -2از 
سانتیگراد مساوی و 
مساوی یا زیر نقطه 

 شبنم

 سطح جاده باید به دقت مورد نظارت قرار گیرد در صورت تشکیل یخ استعمال             -1
   .شود مجدد مواد شیمیایی با نسبت باالتر پیشنهاد می

 استعمال مواد باید در دفعـات بیـشتر انجـام شـود اگـر            در سطوح باالی غلظت    -2
حجم ترافیک بیشتر انجام شود اگر حجم ترافیک بـرای پخـش کـردن مـواد کـافی                  

  .نباشد باید دفعات پخش افزایش یابد
 استعمال مواد شیمیایی مایع با نسبت مشخص شده هنگـامی کـه دمـای سـطح         -3 

  . شود د میرسد پیشنها می) c°5- )f°23 جاده به کمتر از 

18-36 
(65-130) 

36 - 18 

)130 – 65( 

استعمال مجدد مواد 
شیمیایی مایع یا 
جامد از پیش 
  مرطوب شده

36 - 18 

)130 – 65( 

36 - 18 

)130 – 
65( 

استعمال مجدد مواد 
شیمیایی مایع یا جامد 
  از پیش مرطوب شده

  هر سطحی
 درجه -7 تا -10از 

سانتیگراد و مساوی یا 
  زیر نقطه شبنم

 نظارت دقیق بر سطح جاده ضروریست اگر یخ نازک شکل گرفـت، بایـد مـواد         -1
  . شیمیایی در نسبت باالتر دوباره اعمال شوند

اگـر  .  در سطوح باالتر غلظت استعمال باید به دفعـات بیـشتری صـورت گیـرد               -2
حجم ترافیک به اندازه کافی برای پخش این غلظـت نباشـد بـاز نیـاز بـه افـزایش                    

  . دارددفعات وجود

36-55  
(130-200) 

  
استعمال مجدد مواد 
شیمیایی جامد از 
پیش مرطوب شده 
  در صورت نیاز

55 - 36  

)200 – 130( 
 

استعمال مجدد مواد 
شیمیایی مایع یا جامد 
  از پیش مرطوب شده

  هر سطحی
 درجه -7 تا -10از 

سانتیگراد، و مساوی 
  یا زیر نقطه شبنم

در صورت نیاز       .  در این محدوده دما استفاده نشوندشودکه مواد شیمیایی پیشنهاد می
، ثابت یا -c°10 زیر   هر سطحی  ها استعمال ساینده      ها استعمال ساینده

  در حال کاهش
 حجم ترافیک پایین است از زمان بیشتری برای استعمال مواد برای تأثیر بـر      هنگامی که در  .  ساعت در ابتدا استفاده کرد     3می توان از مواد شیمیایی مایع تا        . زدگی صورت گیرد    عملیات اولیه باید قبل از یخ      -1: زمانبندی: نکته ها 

یـی سـطح   زدا یـخ بـرای  )  مایل-الین/  پوند75(کیلومتر -الین/ کیلوگرم21 در غیبت بارش، مواد شیمیایی مایع با نسبت      -2 ساعت قبل استفاده شود      2 تا   1ماده شیمیایی جامد از پیش مرطوب شده         سطح خشک استفاده شود از    
    . استهای کم تراکم مؤثر   روز قبل برای جاده7های پر تراکم و  زدگی در جاده  روز قبل از یخ4 ها پل
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   .طوفان تگرگ: شرایط جوی :5-8جدول 

 عملیات اولیه عملیات متعاقب

  نظرات مالحظات
نسبت پخش مواد شیمیایی 

لوگرم خشک بر حسب کی
پوند بر (کیلومتر یا - برالین

  )مایل-الین

و  عملیات تعمیر
  نگهداری

نسبت پخش مواد شیمیایی 
خشک بر حسب کیلوگرم 

پوند بر (کیلومتر یا - برالین
  )مایل-الین

عملیات تعمیرو 
  نگهداری

محدوده سطح جاده و تمایل  
  آن

 نظــارت دقیــق بــر ســطح جــاده و توجــه بــه کــاهش دمــا بــه -1
c°0)f°(32و زیر آن بسیار مهم است .     
 در صورت لزوم مواد شیمیایی از پیش مرطوب شده به نـسبت             -2

)  مایل - پوند بر الین   75-100( کیلومتر - کیلوگرم بر الین   28 تا   21
  .استعمال گردد

به مالحظات مراجعه     .به مالحظات مراجعه شود  
  .شود

ثابت یا در ) c°0)f°32باالتر از 
  حال افزایش

 21-28) 75-100(  .زامیستنظارت دقیق بر دمای سطح جاده و بارش ال
استعمال مجدد مواد شیمیایی 
جامد از پیش مرطوب شده  

  در صورت نیاز
)100-75 (28-21 

استعمال مجدد مواد 
شیمیایی جامد از پیش 

 مرطوب شده

  c°0 باالی 
) f°32 ( یا همینطور c°7 تا  

c°0) °23 تا  f°32 ( زیر این
  درجه محتمل است

  .ر باشد بارش بادی به دقت تحت نظ-1
 با  افزایش حجم و شدت تگرگ باید حجـم بیـشتری از مـواد                -2

  .شیمیایی استفاده شوند
 در صورت کاهش شدت بارش تگرگ حجـم کمتـری از مـواد      -3

  .شیمیایی  استفاده شود

)250-75 (70-21 
استعمال مجدد مواد شیمیایی 
جامد از پیش مرطوب شده  

  در صورت نیاز
)250-75 (70-21 

د مواد استعمال مجد
شیمیایی جامد از پیش 

 مرطوب شده

) f°32  تا c°0 )°20 تا -7
  باقیمانده در همین دما

 -2.  دمای سطح جاده و بارش  باید به دقت تحت نظـر باشـند              -1
در صورت کاهش دمای سطح جاده یا افـزایش  شـدت تگـرگ از            

  .نسبت بیشتر مواد شیمیایی استفاده شود
ده و کاهش شدت بـارش از        در صورت افزایش دمای سطح جا      -3

  . نسبت کمتری از مواد شیمیایی استفاده شود

)400-250 (110-70 
استعمال مجدد مواد شیمیایی 
جامد از پیش مرطوب شده 

  در صورت نیاز
)400-250 (110-70 

استعمال مجدد مواد 
شیمیایی جامد از پیش 

 مرطوب شده

) f°20  تا c°7- ) °15  تا -10
  در طول بازه

    .شود ها پیشنهاد نمی حدوده دما استعمال سایندهدر این م
استعمال مجدد مواد شیمیایی 
جامد از پیش مرطوب شده 

  در صورت نیاز
ثابت یا در حال ) c°10- )f°15  ها استعمال ساینده  

  کاهش

 استعمال مواد شیمیایی باید قبل از ساعت شلوغی ترافیک - 2.  سرمازدگی زمانبندی شود استعمال مواد شیمیایی اولیه و متعاقب باید برای جلوگیری از شرایط-1: استعمال مواد شیمیایی: ها نکته
.در طول طوفان انجام گیرد
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   انواع راههایروب برف ی الگو.8-3
   چندخطه و بزرگراهها یراهها •

زان و شدت بارش برف و وزش بـاد         ی سطح راه، م   یده شده از رو   یروب  برفت  یریمد
 ی راههـا  یروب  برفدر  .  چندخطه هستند  ی راهها یروب  برف ی در چگونگ  ی اساس یفاکتورها

 روب بـرف  یهـا  ماشـین  ی با استفاده از تعداد کـاف ی پلکان یروب  برفن روش   یچندخطه بهتر 
 در عرض تمام خطوط راه،      نقلیه  وسایل از تردد    یری جلوگ با وجود ن صورت   یاست که در ا   

ـ   برفات  یک عمل یتمام عرض راه را در       ن روش پـس از     یـ در ا . دیـ نما مـی  ی پاکـساز  یروب
 حمـل و منتقـل      ،ونیهـا توسـط لـودر و کـام          ده شده به کنـاره    یروب  برف،  یروب  برفات  یعمل
ده شـده از سـطح راه،       یروب  برفره  ی ذخ ی برا یدسترس بودن محل   ن روش در  یدر ا . شود  یم

، روب بـرف  یهـا  ماشـین  بـرف توسـط   یسـاز   و پراکندهیآور جهت باد غالب و توان جمع    
 که اگر عرض    یبه طور . سازد  ی برف را مشخص م    یدپو یا   ده شده یروب  برف ت تجمع یموقع

انـه راه   ی گرفتن جهـت بـاد بـه م        درنظرها برف را با       روب  برف از   ی باشد برخ  یانه راه کاف  یم
 تنهـا بـه     روب  بـرف  کـه    یالبته در صورت  . ده شود ید برف در جهت باد روب     یرا با یروبند ز  می

 کـه در خـالف      ید برفـ  یست و با  ی ن یزیگر گر یاشد، د ک جهت ب  یدن برف در    یقادر به روب  
  .ون منتقل شودی با لودر و کامیروب برفات یره شده است پس از عملیجهت باد ذخ

ـ   بـرف گر که به    یدر روش د    ی دوتـایی معـروف اسـت، کـه اغلـب در راههـا             یروب
 عبـور   یهـا بـرا     روب  بـرف ان  یـ  م یا  رد، فاصـله  یـ گ  ی مورد استفاده قـرار مـ      یچندخطه محل 

ر یپـذ   ط خاص و بارش کـم بـرف امکـان         ین امر در شرا   یا. شود  ی گرفته م  درنظر نقلیه  یلوسا
در . نیـست ده شـده مجـاز      یـ روب  بـرف  از توده    نقلیه  وسیلهن صورت عبور    یر ا یاست و در غ   

 در  بـه ویـژه   ت اسـت    یـ لووها در ا    ها و رمپ     تقاطع ی پاکساز راهها چندخطه و بزرگ   یراهها
  .نقلیه وسایل لغزش از یری جلوگیها برا رمپ

 پلکانی و دوتایی برای شرایط مختلف نـشان         یروب  برفی  ها  روش صفحه روبرو در  
  .داده شده است
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  . پلکانی در راه چند خطه با میانه باریکیروب برف :1-8شکل 

  

  
  . پلکانی در راه چند خطه با میانه پهنیروب برف :2-8شکل 

  

  
   .ی در راه چند خطه با میانه پهن پلکانیروب برفبرای  گزینه دیگر :3-8شکل 

  

 میانه عریض

 میانه عریض
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  .)بدون میانه( دوتایی در راه چند خطه دو طرفه یروب برف :4-8شکل 

  

  
  . دوتایی در راه چند خطه تفکیک شده توسط گاردریلیروب برف :5-8شکل 

 

  
  .ا دپو کردای که بتوان در آن برف ر  دوتایی در راه چند خطه با میانهیروب برف :6-8شکل 

cm۶۰همپوشاني  

cm ۶۰همپوشاني   

   متر فاصله طولي۳۰

  متر فاصله طولي۳۰ متر فاصله طولي۱۵۰

  شانه

 شانه

   خط اضافيشانه يا

 شانه يا خط اضافي

cm۶۰همپوشاني  

cm ۶۰همپوشاني  

   متر فاصله طولي۳۰

  متر فاصله طولي۳۰ متر فاصله طولي۱۵۰

 ميانه

  شانه يا خط اضافي

cm۶۰همپوشاني  cm ۶۰همپوشاني  

   متر فاصله طولي۳۰

 متر فاصله طولي۱۵۰

  متر فاصله طولي۳۰

 ميانه عريض

 شانه يا خط اضافي
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 دوتایی فاصله طـولی  روب برفدهند در الگوی  های فوق نشان می همانطور که شکل 
.  متـر توصـیه شـده اسـت        150 متر و بین هر دو گروه        30ها در هر گروه دوتایی        روب  برف

  .متر پیشنهاد شده است  سانتی60 روب برفهای  همچنین عرض همپوشانی تیغه

   دو خطه یراهها •
ن راههـا   یدر ا . ر است یپذ طه انجام  دوخ ی راهها یروب  برف یرا ب ی محدود یها  روش

ن یـ  ا یهـا   در تقـاطع  . ده شود ی راه به سمت راست راه روب      ی خط مرکز  ی در راستا  برف باید 
ده شـده و در     یـ د برف در گرداگرد مرکز تقاطع بـه سـمت راسـت روب            یز با یدسته از راهها ن   

 و منتقـل    یآور ه تقاطع جمع  یز حاش د رانندگان در تقاطع، به سرعت ا      یصورت ممانعت از د   
ـ  بـرف  بهتر است پس از   یآالت به تعداد کاف    نیدر صورت در دسترس بودن ماش     . شود  یروب
  . شودی پاکسازآالت کامالً نیر ماشیه، تقاطع با استفاده از سایاول

  

  
  . در راه دو خطه یکطرفهیروب برف :7-8شکل 

  

  
  . در راه دو خطه دو طرفهیروب برف :8-8شکل 

  متر170
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  بست   بنیراهها •
شوند به چند  یتر و فراخ م ضی عربست بن یبست که در انتها  بنی راههایروب برف

  . استپذیر امکانروش 
 بـه   یم منتهـ  یر مستق یدان قرار دارد ابتدا مس    ی آنها م  ی که در انتها   ییها بست  بن یبرا -

دان بـه سـمت     یـ  م یشود، سپس برف سمت چپ خط مرکـز         ی م یروب  برفدان  یم
  یده شده و پـس از آن بـرف سـمت راسـت خـط مرکـز                یدان روب یسط م ره و یجز
 ی کـه دارا   ییها بست  بنن روش در    یدر ا . شود  یده م یدان روب یرون م یز به ب  یدان ن یم
 ه سـمت راسـت    یـ ال یستند تمام برف به صورت مرحله به مرحله به منتهـ          یدان ن یم

 .شود یده میبرو

ـ  بـرف دان قرار نـدارد  یها م آنی که در انتها  ییها بست  بن یگر برا یدر روش د   -  یروب
مانده یدان صورت گرفته و مقدار باق     ی به م  یر منته یدر خالف جهت حرکت در مس     

ن روش ابتدا برف مرکز و یدر ا. رسد می به حداقل یروب  برفات  یبرف پس از عمل   
ده شده و پس از آن بـرف        یمه روب یه همان ن  یال ی به منته  یمه به صورت پلکان   یک ن ی
 .شود یده میگر روبی به سمت دماندهیمه باقین

 و  یر اصـل  ی جنب راه مانند روش اول ابتدا مـس        ی برگشت یرهای مس یروب  برف یبرا -
 کـه   یشـود بـه طـور       ی م یروب  برفدان در جهت حرکت     یره م یسپس گرداگرد جز  
مانـده در   یت بـرف باق   یـ شود و در نها     یده م یره به داخل آن روب    یبرف گرداگرد جز  

        دانیـ رون م یـ  بـا حرکـت در خـالف جهـت بـه ب            دان،یـ ر حرکت در م   یاطراف مس 
 .شود یده میروب

  . موارد فوق نشان داده شده استروبروهای  در شکل
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   .بست با جزیره میانی  در بنیروب برف :10-8   شکل . بدون جزیره میانیبست بن در یروب برف :9-8شکل 

  

  
   .بست مجاور راه های بن  در مسیریروب برف :11-8شکل 

  



 

 



 

 

  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9  
لـ پی نگهداریها یازمندین





 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ی نگرش کل.9-1

. زنند میخ  ی سرد   ی هستند که در هوا    یونقل  حمل یها        ن سازه ی اول معموالً ها  پلعرشه  
 فـوالد و    ی وجود دارد، خـوردگ    ها  پل در   ییایمی که در استفاده از مواد ش      ین خطر یتر یجد
، هـا   سـتون ،  ها  ستونسر(رسازه  ی هستند که از دو قسمت ز      ییها         سازه اه  پل . بتن است  یخراب

ها با توجـه     ن المان یهر کدام از ا   . اند ل شده یتشک) لی و ر  ها  پلرها، عرشه   یت(و روسازه   ) یپ
به شکلی در معرض خطر خـوردگی و تخریـب قـرار      شوند   ی که استفاده م   ییزدا  یخبه مواد   

رنـد،  یگ ی قرار م یدگید بین خطر و آس   یشتریکه در معرض ب    از پل    یی مطالعه اجزا  .گیرند  می
  .  آورده شده استی بعدیها قسمتدر 

  

   پلیها     عرشه.9-2
   ییایمیب مواد شیخطرات آس •

 است کـه در معـرض خطـر         ییها  قسمتها، از     ها و درز    کالهک عرشه پل، خصوصاً  
 سازه پـل،  ی در طراحیرگذارهنگام با.   قرار دارد زدا  یخ از استعمال مواد     ی ناش دیدگی  آسیب

 عالوه بـر    .کنند  ی م تحملزان تنش را در عرشه پل       ین م یشتری هستند که ب   ییها جاها  کالهک
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هـا در آنجـا جمـع        روب  بـرف ده شـده توسـط      یـ روب  برف هستند که    ییها جاها  آن، کالهک 
، ستا زدا  یخمواد   آغشته به  شود عموماً  ی به جلو رانده م    روب  برف که توسط    یبرف.  شود یم

ن یـ در ا .  هـستند  ییایمیمواد شـ  توسط   ی از خوردگ  ی ناش  خطر نیشتری ب ین نقاط دارا  یلذا ا 
 یکردن برف رو   جه جمع یدر نت . ابدی یش م ی فوالد افزا  یخوردگ یا   یزدگ حالت سرعت زنگ  

  .  ستی نیآل دهیت ایها وضع کالهک
ب ن حالت موجیشدن کرده و ا شود که برف شروع به ذوب ی شروع میب زمانیآس
  . شود یها م  موجود در کالهکیزدا یخ از عوامل ی خورنده ناشیروهایتمرکز ن

  شستن عرشه  •
 هنگامی کهب به عرشه، الزم است عرشه پل را یشتر آسیبه منظور کاهش هرچه ب

. ندی، بشو ده استیبرف به اتمام رسسرما و بارش افته و فصل یش یدرجه حرارت افزا
  .  د استیل مفیشستن عرشه به دو دل

  ،مانده یجا  برییایمیمواد ش ن برد نیاز ب -

ن یـ  ا یل خورنـدگ  یمانده که موجب کاهش پتانس    ی باق ییایمیق کردن مواد ش   یرق -
 .  شود یمواد م

 

  
  علت تجمع  که بهیاز خوردگ ی ناشیخراب :1-9شکل 

  . است آمده وجود به زهکش قسمت  درزدا یخ حالل 
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  علت   که بهی از خوردگی ناشیشکل دیگری از خراب :2-9شکل    

   . آمده استبه وجود در قسمت زهکش زدا یختجمع حالل 
   پلی درزها.9-3

   ییایمیمواد ش از یناش یخطرات خراب •
ن درزها به   یا   چنانچه.  هستند  ها  پل ی حرارت   انقباض و انبساط   ی برا ییها  مکاندرزها  

 معمـوالً .  ر خواهنـد شـد    ی بـه درون آنهـا سـراز       ی سطح یها         نشوند رواناب  ی نگهدار یخوب
  در ایـن میـان     . شـود  ی سازه جمـع مـ     ینیی از ذوب برف در قسمت پا      ی ناش ،یرواناب سطح 
 از ذوب بـرف بـا عوامـل         ی ناشـ  ی رواناب سـطح   زیرا است   ی مهم اریده بس یذوب برف پد  

ب شـده و سـپس در طـول دوره ذوب بـرف      یـ انـد ترک   ک نقطه جمع شده   ی که در    ییایمیش
باعـث  همـراه اسـت      ییایمیبـا عوامـل خورنـده شـ       تدریجی که   ان  یجرن  یا.  شود  ی م یجار

  .  کند میشرفت ی آغاز و شروع به پ آن ازی ناشی خرابو هشد یخوردگ

  ز کردن درز پلی و تمیبازرس •
ز کردن آنها در فصل بهار انجـام شـود و           ی پل و تم   ی از درزها  یبهتر است که بازرس   

  .  برف انجام شودبارش سرما و  مجدد آنها قبل از آغاز فصل یبازرس
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  .ب برساندی به کالهک آسزدا یخ حالل شدهف درز پل باعث ی ضعینگهدار :3-9شکل 

  
  

  

  .ب برساندی به لبه پل آسزدا یخ حالل شدهف درز پل باعث ی ضعی نگهدار:4-9شکل 
  .ده استیب شده و صدمه دیز تخریر نی تی رویه فوالد و صفحه فوالدی پوشش ثانو

  
   پلیارهی ت.9-4

  ییایمیدگی مواد شن از خوریخطرات ناش •
 هـا   پلدر   .سزایی برخوردار هستند   هاز اهمیت ب   ها  پل در   ی خورندگ  ناشی از  خطرات

ـ     یبند که آب تیرها   یی انتها ی در نواح  ییایمیتمرکز حالل ش  به علت    ، رود ین مـ  ی درزهـا از ب
  .شود  ضعف در آن میکاهش پوشش فوالد وخوردگی باعث  
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   درز یها سیستمر یتعم •
ر کرده تا از محافظت آنهـا       ی و تعم  ی درز را نگهدار   یها  سیستمد  ی با یپرسنل نگهدار 

  .  نان حاصل شودیستم درز اطمی سیبند ق آبیاز طر
  

  
  نیر پل شده است که علت ای تی موجب خرابییایمی حالل شیخوردگ: 5-9شکل 

  . پل بوده استی انتهایف بتنیده ضعف درز و پوشش ضعی پد
  

  
  .پل بر اثر خوردگی به دلیل ضعف پوشش بتنی نمایی دیگر از خرابی تیر :6-9کل ش

  

   پلیها ستون سر.9-5
  ییایمیب مواد شی از آسیخطرات ناش •

 هـستند کـه     ییهـا  ها بـوده و المـان       هستند که نگهدارنده روسازه    یی اجزا ها  ستونسر
د کـه   یـ آ ی مـ  به وجـود   ی هنگام ییایمیمواد ش   از یخسارات ناش . کنند ی م یرها را نگهدار  یت

ا از  ی  در محل درز،    جمع شده  ییایمین بروند و حالل ش    ی شده از ب   یبند  انبساط آب  یدرزها
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 هـا   سـتون  به سر  وجود دارند،  ها  ستونر  ی که در ز   ییق درزها یطر از یا    عرشه یق درزها یطر
 و افته استیان ی پاها ستون سری شستشوهنگامی که ها ستونخسارت وارده بر سر. نفوذ کند
  .  گردد یع میشود تسر ی آنها جمع می روییایمیحالل ش

  ستم درزها ی سینگهدار •
ستم یـ  کنند و احتمال اشباع شـدن س یستم درزها نگهدارید از س  ی با یپرسنل نگهدار 

 خـود را از     ییستم درزهـا کـارا    یـ کـه س   یدر صورت . ن ببرند ی را از ب   ییایمیدرزها از حالل ش   
سرما و بـارش  ان فصل ی گردد، الزم است در پایطراحستم باز ی سبه صورتا  یدست بدهد   

  .   شسته شوندها ستونبرف سر
  

  
  .ر طره پرتنشی در تیجاد خرابی باعث ایخوردگ :7-9شکل 

  
  

   .پل یاز خوردگ یناش یعلت خراب سرستون به زشیر :8-9شکل 
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   پلیها ستون .9-6
  ییایمیب مواد شی از آسیخطرات ناش •

 بوده و نگهدارنده    ها  ستون سر میان پی و   پل هستند که رابط       از سازه  یی اجزا ها  ستون
 ییایمی خود را از دست بدهند و حـالل شـ  یی انبساط کارای درزهاهنگامی که .  رها هستند یت

ـ دا کنـ یان پین درزها جر  یدرون ا   در. د خواهـد آمـد  یـ  پدییایمی از مـواد شـ  ی ناشـ ید خراب
 موجـب بـروز     ی خورنـدگ  یروهـا ی ن  کنار سـازه پـل انبـار شـوند         ییایمیکه مواد ش   یصورت
  .   پل خواهند شدیها ستون به یخسارات

   دی انبار نکنها ستون را کنار ییایمیمواد ش •
 ییایمید از انبار کردن مواد شـ ی باها ستونب به ی از وارد آمدن آس    یریبه منظور جلوگ  

  .   گرددینگهدار ر ویز تعمی پل نین درزهای اجتناب کرد و عالوه بر اها ستوندر مجاورت 
  

  
  .ییایمی از حالل شی ستون ناشیخراب :9-9شکل 

  
نمایی نزدیک از خسارت وارده به ستون نـشان داده شـده در بـاال را                ) 10-9 (شکل

  . اند  دچار کمانش شده9لگردهای نمره یدر این شکل م. دهد نشان می
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  ).9-9 (نمایی نزدیک از خرابی ستون نشان داده شده در شکل :10-9شکل 

  

  
  . پلیها ستون از انبار نمک در مجاورت یینما :11-9شکل 

  

  
  .جاد شده استی که بر اثر انبار نمک ایخراب :12-9شکل 



                  213                  ها                                        راهنمای مدیریت نگهداری زمستانی راه

  

  ی مناسبزدا یخ مواد .9-7
گـذار در     تـأثیر خطرتـرین مـواد       و استات پتاسـیم بـی     ) CMA(استات منیزیم کلسیم    

از طرف دیگـر کلریـد    . تندتری هس   پذیر ضعیف   های تجزیه   محیط هستند چرا که شامل اسید     
گذارند که  های کلرید را روی سطح جاده به جا می یون سدیم، کلرید کلسیم و کلرید منیزیم    

 و خرابـی    هـا   پـل ، بلکـه باعـث فرسـایش        کند  میهای جاری در اطراف را آلوده           نه تنها آب  
د باشـن    اغلب در نقاطی که از نظر محیطی حساس مـی          CMA .شود   موتوری می  نقلیه  وسایل

محیطی نمک کاهش پیـدا       ات سوء زیست  تأثیرشود تا     شود یا با نمک مخلوط می       استفاده می 
 عناصر کلسیم و منیزیم باعـث افـزایش درصـد            شود،   استفاده می  CMAهنگامی که از    . کند
کـربن و آب تجزیـه    اکـسید  شوند؛ همچنین از آنجا که استات به دی          می وهوا  آبپذیری    نفوذ
یی کـه پوشـش گیـاهی، محـصوالت کـشاورزی و            هـا   موقعیـت در   CMA کاربردشود،    می
 CMAبه دلیل اینکـه  . پذیر هستند بسیار مناسب است زمینی اطراف جاده آسیب های زیر  آب

  را بـرای اسـتفاده روی      CMAنسبت به نمک خورنـدگی کمتـری دارد، برخـی ادارات راه             
  .دهند ای خاص ترجیح می ه روها، و سطوح جاد ، پیادهها پل

 -c ْ 5/37برابر  % 5/32ه انجماد بهینه برای سیستم استات منیزیم کلسیم با غلظت           نقط
دمای انجماد مجدد این محلول به هنگام رقیق شدن نسبت به کلریـد سـدیم، کلریـد                 . است

این خصوصیت این ماده را بـرای اسـتفاده بـه           . یابد  منیزیم و کلرید کلسیم کمتر افزایش می      
سازد که استفاده از آنها       ری از تشکیل یخ و برف مناسب می       صورت مایع در عملیات پیشگی    

بـرای  . باشـد    به هنگام یخبندان و شرایط بسیار سرد از جمله این مـوارد مـی              ها  پلدر سطح   
 نسبت به کلریـد سـدیم       CMAهای بیشتری از      جلوگیری از انجماد مجدد محلول به غلظت      

 باشد -cْ 4/9 کلرید سدیم در دمای  برابر بیشتر از4/1 باید  CMAغلظت محلول   . نیاز است 
تـا از انجمـاد مجـدد هـر دو محلـول            ) NaCl بـرای    %5/13مقابـل     در  ،CMA برای   19%(

 در غلظـت    این اختالف. یابد  افزایش می54/1 تا -c 9ْ/3 این عدد در دمای. جلوگیری شود
 اربرد در های بسیار بیشتر آن نسبت بـه کلریـد سـدیم بـرای کـ                   به مفهوم هزینه   CMAبرای  

  .باشد عملیات می
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  )ریال(
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 و شرایط الزم برای عملیـات خـاکی بـه منظـور کـاهش اثـرات                 ها  روش .4

  های راه محیطی پروژه زیست
    

  پاییز
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  000/11 83 بهار    2010نقل اروپایی تا سال  و سیاست حمل .14
 000/10 83 بهار    مبانی تحلیل اقتصادی .15
 000/10 83 بهار    GRSP 2003گزارش ساالنه ژوئیه  .16
 000/10  83  بهار    راهنمای ممیزی ایمنی راه .17
 000/10  83  تابستان    IRFهای  راهنمای فیلم .18
شـد و     و  پـذیر بـرای آمـد       های انعطاف   انتخاب مصالح و طراحی روسازی     .19

  وهوایی سخت شرایط آب
    

  تابستان
  

83  
  

000/16  
  000/10  83  تابستان    شهری راههای دسترسی به مناطق برون .20
  000/11   83  تابستان    ی ساده نگهداری راه ها روش .21
 000/10   83  تابستان    تجهیزات اتوماتیک بررسی ترک خوردگی روسازی راه .22
 000/10  83  پاییز    ارتقاء و بهبود عملکرد داخلی راهها .23
 000/10 83 پاییز    تأمین مالی و ارزیابی اقتصادی .24
 000/10 83 پاییز    بهبود تأمین منابع مالی و مدیریت نگهداری راه .25
 000/10  83 پاییز    پذیر موجود های انعطاف بازیافت روسازی .26
 000/10 83 پاییز    نقل هوشمند و حمل .27
 000/10 83 پاییز    های راهسازی محیط زیست و پروژه .28
 000/10  83  پاییز    تر های ایمن تقسیم مسؤولیت برای داشتن جاده .29



  

 000/10   83  زمستان    ای نقل جاده و ایدار حملهای پ گیری در اعمال سیاست فرآیند تصمیم .30
 000/10  83  زمستان    ای  کیفیت خدمات جاده .31
 000/10  83  زمستان    ها یی برای ارزیابی خطر وقوع زمین لغزهها روش .32
های راه در کشورهای عضو  پروژه ارزیابی اقتصادی برای یها روش .33

  پیارک
 000/10  83  زمستان  

 000/10  83  زمستان    نگهدارنده خاکی ها سیستمراهنمای ارزیابی  .34
 000/10  84  بهار    آشنایی با مفاهیم مدیریت روسازی .35
ــشاوران در      .36 ــدیریت م ــاب و م ــوه انتخ ــرارداد، نح ــاد ق ــای انعق راهنم

  های مهندسی پیش از ساخت فعالیت
    

  بهار
  

84  
  

000/10 
 000/10  84  بهار    تضمین کیفیت در عملیات خاکی .37
 000/10 84 بهار    های بتنی مسلح پیوسته رویه .38
 000/10  84  بهار    ها، تجربیات موجود و پیشنهادات ها، دستورالعمل بندی تونل طبقه .39
 000/10 84 بهار     اقتصادی در مدیریت راه-های اقتصادی و اجتماعی نقش مدل .40
 000/10  84  تابستان    پیشرفت مدیریت و تأمین بودجه نگهداری راهها در افریقا .41

 000/10  84  تابستان    عمومی ونقل حمل استفاده از به تشویق جهت قداماتیا ترکیبی، نقل و حمل .42

  000/11  84  پاییز    برنامه ملی ایمنی ترافیک کشور ترکیه .43
  000/17  84  پاییز    اقیانوسیه و آسیا ،2003 سال در اسکاپ منطقه در ونقل حمل توسعه بررسی .44
 000/10  84  زمستان    تبادل فناوری و توسعه  .45
 000/10  84  زمستان    ی رویه بتنی راههای دارا .46
 000/10  84  زمستان    تجدید ساختار بخش راه  .47
 000/10  84  زمستان    نقل کاال  و حمل .48
 000/10  84  زمستان    GRSP 2004گزارش ساالنه ژوئن  .49
  000/10  84زمستان     تراکم ترافیک در آزادراهها و بزرگراهها .50
 شـده   فالتی و بتن خردهای آس بکارگیری مصالح حاصال از بازیافت رویه  .51

                                                                        در خاکریز
    

  زمستان
  

84  
  

000/10  
  000/10  84  زمستان    کاربرد بتن غلتکی در راهسازی   .52
  000/10  84  زمستان    راهنمای تأمین روشنایی راهها  .53
  000/10  84  زمستان    راهسازی در نواحی بیابانی .54
  000/10  85  بهار    ها پلمدیریت عملکرد . 55
  000/12  85  بهار    نقل ریلی و سیستم مدیریت ایمنی در صنعت حمل. 56
  000/10  85  بهار    راهنمای ممیزی سیستم مدیریت ایمنی هوایی. 57
  000/10   85  بهار    توسعه ابزارهای سنجش عملکرد. 58
  000/30  85  تابستان    )جلد اول(نواحی کنار راه و زهکشی نگهداری . 59
  000/30  85 تابستان    ) جلد دوم(تعمیر و نگهداری راههای شوسه . 60
  000/25  85 تابستان    )جلد سوم(تعمیر و نگهداری راههای دارای رویه آسفالتی . 61



  

  

  000/15  85 تابستان    )جلد چهارم(ها و ادوات کنترل ترافیک  نگهداری سازه. 62
  000/10  85 تابستان    قدامات ابتکاری کنترل ترافیک در اروپافناوری و ا. 63
  000/10 85 تابستان    معرفی سیستم مدیریت ریسک. 64
  000/12 85 تابستان    ها پلسازی زیرسازه  تعمیر و مقاوم. 65
  000/20 85 پاییز    ای برداری و نگهداری تونلهای جاده الگوی مناسب برای بهره. 66
  000/26  85  پاییز    راهمدیریت ایمنی . 67
  000/10  85  پاییز    ای بر مدیریت ریسک در راهها مطالعه. 68
 گزارش جهانی در خصوص پیشگیری از صـدمات ناشـی از تـصادفات            . 69

  ای                           جاده
    

  پاییز
  

85  
  

000/10  
  000/10  85  پاییز    ارزیابی و تأمین بودجه نگهداری راه در کشورهای عضو پیارک. 70
  000/10  85  پاییز    ها پلحفاظت کاتدیک عرشه . 71
  000/10  85  پاییز    شهری ی بهبود ایمنی در راههای بینها روش. 72
  000/10  85  زمستان    بندی آسفالت اندودهای آب. 73
  000/10  85  زمستان    های آسفالتی با مقاومت باال در برابر شیارشدگی مخلوط. 74
  000/10  85  زمستان    یت دارایی در راههامروری بر مدیر. 75
  000/10  85  زمستان    مدیریت راه. 76
  000/10  85  زمستان    بزرگراه آسیایی و توسعه. 77
  000/10  86  بهار    پذیر راههای با روسازی انعطاف. 78
  000/10  86  بهار    ها ی مدیریت سوانح رانندگی مورد استفاده در تونلها سیستم. 79
  000/10  86  بهار    یگاه اداره راهنقش و جا. 80
  000/10  86  بهار    آسفالت متخلخل. 81
  000/12  86  تابستان    های مدیریت پل مطالعه تطبیقی فعالیت. 82
 000/10 86 تابستان  روکش سطحی راه. 83
 000/14 86 تابستان  )یک دیدگاه آسیایی(بودجه و عملیات نگهداری راه . 84
 000/10 86 تابستان  ونقل ی سیستم حملرویکرد چندوجهی برا. 85
 000/10 86 پاییز             کشی راه های خط های فرآورده راهنمای انتخاب و انجام آزمایش. 86
  000/10  86  پاییز                      تجارب و روندها-نقلیه وسایلمحدودیتهای وزن و ابعاد . 87
گیری پروفیل طولی و عرضی راه        سازی اندازه   المللی هماهنگ   آزمون بین . 88

  و گزارش آنها
   

 پاییز
  

86 
  

000/12 
  000/60  86  زمستان    ویراست دوم-ونقل هوشمند ی حملها سیستمراهنمای . 89
  000/10  87  بهار    دستیابی به کیفیت در عملیات راهسازی. 90
  000/10  87  بهار   شهری نکاتی در خصوص راههای برون. 91
  000/19  88  بهار   روند جاری در زمینه ایمنی تونل. 92
  000/10  88  بهار   ها و سایر تجهیزات ایمنی راه کشی نگهداری تابلوها، خط. 93
  000/20  88  بهار         آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت و مهندسی ایمنی راه                  . 94
  000/48  88  بهار    در کشورهای در حال توسعه (ITS)ونقل هوشمند  ی حملها سیستم. 95



  

  000/23  88  بهار   کشیده بتنی ی پسها پلمدیریت و ارزیابی . 97
  000/20  88  تابستان   ی جدیدها پلای منتخب برای  انواع سازه. 97
  000/26  88  تابستان   راهنمای بازرسی و مرمت آبگذر. 98
  000/20  88  تابستان   ی عملکردی برای بخش راهها شاخصچارچوب مفهومی . 99

  000/22  88  تابستان   طرح راهبردی آشتو برای ایمنی راه. 100
  000/28  88  تابستان   ها هایی برای افزایش ایمنی پیشگیرانه در تونل توصیه. 101
  000/40  88  تابستان   های نیمه صلب روسازی. 102
  000/20  90  بهار   مشخصات سطح راه. 103
  000/15  90  بهار   ها برآورد هزینه چرخه عمر راه. 104

     
          کتب) ب
  000/125  84  پاییز    )پیارک(راهنمای ایمنی راه  .1
  000/75  85  پاییز    مدیریت پل .2
  000/20  86  زمستان    های حفاظتی لتی طراحی و اجرای آسفاها روش .3
  000/19  86  زمستان    تحلیل تصادفات و شناسایی و اصالح نقاط پرتصادف .4
  000/22  87  تابستان    مدیریت ایمنی در صنعت کشتیرانی .5
  ـــــ  87  تابستان    مجموعه قوانین و مقررات حفظ حریم راهها .6
  000/48  87  ییزپا    ویکم های عظیم بشر در قرن بیست مهندسی ارزش و چالش .7
  ـــــ  87 زمستان     مدیریت ایمنی در بنادر .8
  000/125  88  تابستان    ونقل فرهنگ اصطالحات مهندسی راه، ترافیک و حمل .9

  000/15  89  تابستان    ها و نیازها ها، چالش ونقل، موفقیت ایجاد فناوری حمل .10
  000/20  89  پاییز    ونقل هوشمند های حمل طرح راهبردی سیستم .11
  000/20  90  بهار     راهنمای نگهداری پیشگیرانه روسازی راه .12
  000/30  90  بهار    ها هزینه و زودبازده راه ی اقدامات کمراهنما .13
  000/30  90  بهار  راهنمای مدیریت نگهداری زمستانی راهها                                      .14

          
          لوح فشرده) ج
 عنوان از نشریات وزارت راه اسـترالیا        186شامل   (Austroadsنشریات   .1

  )pdfو نیوزلند در موضوعات مختلف بصورت فایل 
    

  پاییز
  

83  
  

500/34  
  500/34  83  زمستان    ) لوح فشرده42 فیلم در 107شامل  (IRFهای آموزشی راه  فیلم .2

  )واحد قیمت(
 ,SWOV  DRI, VTI عنوان از نشریات 138شامل  (SWOVنشریات  .3

NCHRP, در موضوعات مختلف بصورت فایل pdf(  
    

  بهار
  

84  
  

500/34  
  ـــــ  90  بهار     ای ونقل جاده های فنی حمل ها و دستورالعمل نامه مجموعه ضوابط، آیین .4

  



  

  

 ونقل فهرست انتشارات پژوهشکده حمل
  قیمت  تاریخ انتشار  عنوان 

  )ریال(
          های تحقیقاتی پروژه) الف

  000/11  83  بهار    لی چابهار برای ساخت بلوکهای ساختمانیکاربرد آب و مصالح مح .1
  000/13  83  بهار    گیرهای ایمنی در راهها  و ضربهها حفاظهای طراحی و کاربرد  شیوه .2
  000/14  83  بهار    آهن بدون باالست  ضوابط طراحی و اجرای روسازی راه .3
  000/27  83  بهار    های بتنی و آسفالتی  بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه .4
  000/16  83  زمستان    بررسی مسائل کمی و کیفی مصرف قیر در راههای کشور .5
  000/11  84  بهار    ضوابط طراحی و اجرای آسفالت ماستیک .6
  000/11  84  بهار    سازی پایه عالئم راه راهنمای طراحی و ایمن .7
بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی و توجیـه فنـی و اقتـصادی، اجتمـاعی و                 .8

  آهن  های راه و راه  پروژهطیمحی زیست
    

  تابستان
  

84  
  

000/24  
سـطحی   راهنمای طراحی واجرای سیستم زهکشی آبهای سـطحی و زیـر           .9

  )های اجرایی و نقشه(آهن وفرودگاه  راه، راه
    

  تابستان
  

84  
  

000/23  
های آسفالتی بر اساس عملکرد و پیـشنهاد         ی جدید طرح مخلوط   ها  روش .10

  روش مناسب برای کشور
    

  ستانتاب
  

84  
  

000/13  
  000/18  84  تابستان    های خاکریز و روسازی راهها راهنمای تثبیت الیه .11
  000/14  84  تابستان    تسلیح خاکریز و بستر راهها با استفاده از ژئوگرید .12
  000/20  84  پاییز    ونقل ریلی ی هوشمند حملها سیستم .13
  000/17  84  زمستان    ها ظرفیت باربری محوری شمع .14
  000/14  85  بهار    ها یروانی خاکریزها و خاکبرداریتثبیت شیب ش .15
  000/10  85  بهار    ی نوین تعیین مشخصات و ارزیابی روسازی راهها روش .16
طرح ضوابط مخلوطهـای آسـفالتی بـرای منـاطق گرمـسیر، سردسـیر و                .17

  ها شیبهای تند جاده
  
  

    
  بهار

  
85  

  
000/10  

تـصادی آن در    سـنجی اق    امکـان  و آسـفالت  گرم و سرد ی بازیافت ها  روش .18
  ایران

  000/15  85  بهار  

  000/22  85  بهار     ی ساماندهی فعالیت عوارضی در آزادراههای کشورها روشارائه  .19
  000/17  85  بهار    کاربرد پلیمر در بهبود خواص قیرها و مخلوطهای آسفالتی .20
  000/25  85  زمستان    ها پلای و تاثیر آنها بر عملکرد  آشنایی با جداسازهای لرزه .21
  000/25  85  زمستان    ها  و ایمنی جادهوهوا آب .22
  000/35  86  بهار    ی ثبت تصادفات و شناسایی نقاط پرتصادفها روش .23
  000/20  86  بهار    ونقل باری ساعت کار مجاز رانندگان حمل .24
  000/20  86  بهار    غیراشباع در طراحی روسازیCBR کاربرد  .25
  000/40  86  بهار    ی کنترل هوشمند تونلها سیستم .26



  

  000/20  86  تابستان    های راه سازی گلوگاه نمای ایمنراه .27
  000/45  86  تابستان    سازی مدارس حاشیه راهها راهنمای ایمن .28
  000/26  86  تابستان    اثر روش تراکم بر میزان قیر بهینه در طرح اختالط بتن آسفالتی .29
  000/40  86  تابستان    روکشهای آسفالتی جهت کنترل ترکهای انعکاسی در ژئوسنتتیکها کاربرد .30
  000/15  86  پاییز    ها های دینامیکی در طراحی و اجرای شمع ها و تحلیل آزمایش .31
  000/35  86  زمستان    )انگلستان، نیوزلند و استرالیا(راهنمای بازرسی ایمنی راه  .32
  000/50  86  زمستان    )آمریکا، کانادا، آفریقای جنوبی و مالزی(راهنمای بازرسی ایمنی راه  .33
  000/27  86  زمستان    )جمهوری اسالمی ایران(سی ایمنی راه راهنمای بازر .34
  000/40  86  زمستان    کشی راهها راهنمای طراحی و اجرای خط .35
افزار تحلیل و طراحی روسازی راه و ارائـه گزینـه مناسـب               بررسی نرم  .36

  برای کشور
    

  بهار
  

87  
  

000/30  
  000/50  87  بهار    )جلد اول(طرح هندسی راهها و خیابانها  .37
  000/27  87  تابستان    های گذشته  در زلزلهها پلهای وارده به  بندی آسیب آوری و طبقه جمع .38
  000/10  87  تابستان    آهن ی راهها پلای  تعیین هدف بهسازی لرزه .39
  000/35  87  تابستان    ای راهنمای طراحی دیوارهای حائل طره .40
  000/20  87  تابستان    ها پلگاه  ای تکیه راهنمای بهسازی لرزه .41
  000/35  87  پاییز    هنمای فعالیت مراکز امدادرسانی فنی خودرو در راههای کشوررا .42
  000/13  87  پاییز    آهن راهنمای کاربری اراضی اطراف حریم راهها و راه .43
 در منـاطق   آهـن   راه و راه   هـای   تونـل  احـداث  و طراحـی  یها  روش مبانی .44

  خیز لرزه
  000/20  87  پاییز  

  000/81  87  زمستان    هادر ایرانچارچوب سیستم مدیریت روسازی راه .45
  000/40  87  زمستان    ای ونقل جاده راهکارهای کاهش هزینه احداث زیرساختهای حمل .46
  000/30  88  بهار    )جلد دوم(طرح هندسی راهها وخیابانها  .47
  000/70  88  بهار    مدیریت نوین روسازی .48
  000/60  88  بهار    دار در تونلها مبانی کاربرد تزریق در سنگهای درزه .49

          
          کتب) ب
  000/108   83  تابستان    فرهنگ جامع دریایی .1
  000/39  83  تابستان    )دو جلد(ریزی و طراحی فرودگاه  برنامه .2
  000/7  83  تابستان    فرهنگ و اصطالحات فنی و مهندسی راه .3

  000/40  84  پاییز    )همراه با نسخه الکترونیک(فرهنگ مصور دریایی  .15
          
          لوح فشرده) ج
مجموعه هفت جلدی منتشر شده از سوی سازمان        (نامه ایمنی راهها      آیین .1

  )ریزی مدیریت و برنامه
    

  پاییز
  

84  
  

500/47 
  000/50  85  پاییز    های دریایی ایران نامه طراحی بنادر و سازه آیین .2



  

  

  ونقل های شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل رست ابالغیهفه
  قیمت  انتشار تاریخ  بررسی و تایید  کننده تهیه  عنوان

نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار        یینآ . 1
  ای ایمن بار وسایل نقلیه باربری جاده

  پژوهشکده
  000/50  84زمستان   معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری  ونقل حمل

جزئیات  راهنمای تهیه مشخصات فنی، .2
  های راه ها در پل و سازه و نقشه

  پژوهشکده
  000/26  84زمستان   قات و فناوریمعاونت آموزش، تحقی  ونقل حمل

ــتاتیکی   . 3 ــشهای اس ــتورالعمل آزمای دس
  شمعها

  پژوهشکده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
کمیته ابنیه شورایعالی فنی امور زیربنایی      

  ونقل حمل
  000/20  85زمستان 

دســتورالعمل مطالعــات و طراحــی    . 4
سیستمهای ایمنی، روشـنایی، تهویـه،      

  ای ونلهای جادهکنترل و برق ت
  پژوهشکده

  ونقل حمل
 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     

کمیته ابنیه شورایعالی فنی امور زیربنایی      
  ونقل حمل

  000/20  85زمستان 

دستورالعمل تحویل موقـت و قطعـی        . 5
  ها راه

  پژوهشکده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
هـــای فنـــی و اجرایـــی  کمیتـــه نظـــام

  ونقل فنی امور زیربنایی حملشورایعالی 
  000/20  85زمستان 

ــم   . 6 راهنمــای طراحــی و اجــرای عالئ
  برجسته راه

  پژوهشکده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
ــور    ــی ام ــورایعالی فن ــی ش ــه ایمن کمیت

  ونقل زیربنایی حمل
  000/32  86تابستان 

  پژوهشکده  دستورالعمل بازرسی ایمنی راه . 7
  ونقل حمل

 -موزش، تحقیقات و فنـاوری    معاونت آ 
ــور    ــی ام ــورایعالی فن ــی ش ــه ایمن کمیت

  ونقل زیربنایی حمل
  000/22  86تابستان 

  پژوهشکده  های آسفالتی راهنمای درزگیری رویه . 8
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
کمیته زیرسازی و روسـازی شـورایعالی       

  ونقل فنی امور زیربنایی حمل
  000/11  86تابستان 

  پژوهشکده  های آسفالتی گیری رویه هنمای لکهرا . 9
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
کمیته زیرسازی و روسـازی شـورایعالی       

  ونقل فنی امور زیربنایی حمل
  000/16  86تابستان 

محیطـی    دستورالعمل ارزیابی زیست   . 10
  ای ونقل جاده های حمل طرح

  پژوهشکده
  ونقل حمل

 -ات و فنـاوری   معاونت آموزش، تحقیق  
ــور   ــی ام ــصاد شــورایعالی فن ــه اقت کمیت

  ونقل زیربنایی حمل
  000/12  86زمستان 

محیطـی     دستورالعمل ارزیابی زیست   . 11
  ونقل ریلی های حمل طرح

  پژوهشکده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
ــور   ــی ام ــصاد شــورایعالی فن ــه اقت کمیت

  ونقل زیربنایی حمل
  000/12  86زمستان 

ــامانه راهن . 12 ــارگیری س ــای بک ــای   م ه
  ها هوشمند کنترل سرعت در جاده

  پژوهشکده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
  000/27  87بهار   ونقل شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل

ــامانه  . 13 ــارگیری س ــای بک ــای  راهنم ه
هـــا  نظـــارت تـــصویری در جـــاده

  ITSهماهنگ با سایر اجزای 
  پژوهشکده

  ونقل حمل
 -اونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     مع

  000/19  87بهار   ونقل شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل

 راهنمای فهرست مطالـب مطالعـات       . 14
  پلها

دفتر مطالعات 
  فناوری و ایمنی

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
الی فنی امور زیربنایی    کمیته ابنیه شورایع  

  ونقل حمل
  000/22  88تابستان 

دفتر مطالعات   دستورالعمل بازدید ایمنی راه . 15
  فناوری و ایمنی

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
ــور    ــی ام ــورایعالی فن ــی ش ــه ایمن کمیت

  ونقل زیربنایی حمل
  000/22  89تابستان 

هـای توسـعه فنـی در امـور            اولویت . 16
  ای زیرساختهای جاده

فتر مطالعات د
  فناوری و ایمنی

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
  000/10  89تابستان   ونقل شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل
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