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هرچند تنها منتقدان از وضعیت برفی تهران گالیه نداشتند؛ اعضای شورای شهر 
هم به غافلگیری شهرداری از بارش برف اشاره کرده بوند؛ ازجمله محمود میرلوحی 
که در روزهای برفی تهران در صحن شورای شهر گفت: واقعیت امر این است که در 
مواجهه با بارش برف غافلگیر شــده  ایم. این در حالی است که سازمان هواشناسی 
اعالم کرده بود که شروع بارش از جمعه آغاز می  شود. بنده از شهرداران مناطق یک 
و دو تهران موضوع را پیگیری کردم و این طور پاســخ دادند که دسترسی کامیون  ها 
برای خدمت  رسانی به دلیل ترافیک با مشکل روبه رو شد! متأسفانه گرفتاری ما این 
است که غافلگیر می  شویم، شاید بهتر بود شهرداری دیشب مانور می داد. کافی بود 
از دیشــب یا پنج صبح شــهرداری اقدامات و شن ریزی ها را انجام می  داد. متأسفانه 
حتی به مردم هشــدار ندادند که دست کم خودروها را بیرون نیاورند. این غافلگیري 
در زمان پیروز حناچي هم تکرار شد، مردم ساعت ها در روز برفي در خیابان ماندند.
هرچند مدیران اصلی شــهرداری تهران در روز شــنبه غافلگیری این نهاد را رد 
کرده و حتی با کنایه از ممکن نبودن تیراندازی به برف ها در آسمان سخن می گفتند 

و فقط خبر عزل دو شهردار ناحیه در روزهای بعد به گوش رسید.
علی اعطا ســخنگوی وقت شــورای شــهر هــم آن زمان اعالم کــرد: برخی از 
همکاران می گفتند هشدارهای سازمان هواشناسی کافی نبوده، اما ما به این نتیجه 
رســیدیم که قرارداد پیمانکاران برف روبی به موقع منعقد نشــده اســت. کلیت این 
موضوع از این قرار اســت کــه در فراخوانی که برای مناقصه داده شــده، به دلیل 
کاهــش منابع مناطق پیمانکاران زیادی پای کار نمی آیند و باعث می شــود قرارداد 
برف روبی به موقع منعقد نشود. همین امر باعث شده تا در زمان بارش برف، مناطق 
فقط به منابع خود شــهرداری اکتفا کنند و این باعث نبود آمادگی شهرداری مناطق 

و بروز آن اتفاقات می شود.
پیروز حناچی آن زمان در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره 
انتقاد رئیس شورای شهر تهران از معرفی نکردن مقصران برف روز شنبه گذشته در 

تهران گفته بود: برخی از افراد مقصر در این مسئله برکنار شدند.
امســال نیز برف زمســتانی شهر را دچار مشــکالت همیشــگی کرد؛ اما این بار 
شــهرداری کمتر زیر بار انتقادها می رود؛ حتی اگر پلیس هم از گرفتاری ۹۰ درصدی 
معابر تهران در زمان برف ســخن گفته باشد و شهروندان از وضعیت خدمات دهی 
شهرداری گالیه داشته باشند. خبرگزاری مهر در روز برفی تهران به نقل از شهروندان 
منطقه یک گزارش داد که شهروندان مناطق شمالی تهران و به  طور خاص منطقه 
یک شهرداری تهران از نحوه خدمات دهی شهرداری در شن پاشی معابر و برف روبی 
گالیه کردند و مدعی شدند حتی معابر اصلی نیز شن پاشی و برف روبی نشده است.
ســیدمهدی صباغ شــهردار منطقه یک هم به این خبرگزاری گفته بود نیروهای 
خدمات شــهری شهرداری منطقه یک از ســاعت چهار صبح در خیابان ها و معابر 
اصلی حضور دارند و مشــغول شن پاشــی و انجام اقدامات الزم هستند. باید توجه 
داشــت که شن پاشی از سوی شــهرداری صرفا در معابر اصلی انجام می شود و در 
معابر فرعی نیز با اســتفاده از کیسه ها و مخازن شنی که از قبل در هر کوچه تعبیه 

شده، شن پاشی از سوی خود شهروندان انجام خواهد شد.
اما تنها شــهروندان منطقه یــک در روز برفی تهران گرفتــار نبودند. خبرگزاری 
تسنیم به نقل از امیرزادگان، معاون امور مناطق سازمان بازرسی شهرداری تهران، از 

سهل انگاری چند نفر از مدیران شهری مناطق شمالی تهران در برف روبی ۱۵ دی ماه 
خبر داده و نوشــته است سازمان بازرسی شــهرداری تهران به  دلیل سهل انگاری، 
برخی از مدیران شــهر را برکنار کرد. متأسفانه در یکی از مناطق شمالی مشکلی را 
در برف روبی ۱۵ دی ماه داشتیم و همکاران با تأخیر اقدامات خود را برای برف روبی 
آغاز کردند که از این نظر ســازمان بازرســی پیگیر این موضوع بود و منجر به توبیخ 

برخی افراد در منطقه شد.
کدام شهردار در مواجهه با برف حاشیه کمتری داشته است؟

شهرام جبارزادگان، کارشناس برنامه ریزی شهری و از مدیران باسابقه شهرداری 
تهــران، درباره تجربه شــهرداران تهران در روزهای برفی به «شــرق» می گوید: در 
گذشــته هم تعداد روزهایی که در تهران برف می بارید و هم شــدت و حجم بارش 
برف در تهران به مراتب بیشــتر از امروز بود و روزهای متوالی شــاهد برودت هوا و 
دمای زیر صفر بودیم. در زمان مدیریت آقای کرباســچی در شهرداری تهران، بدون 
 تردید حوزه خدمات شهری با مسئولیت آقای حقانی، قوی ترین حوزه شهرداری بود 
و با اســتفاده از شبکه بی ســیم (که آن موقع با توجه به اینکه موبایل فراگیر نبود، 
وســیله ارتباطی سطوح مختلف ستادی و عملیاتی شهرداری تهران بود) واقعا ۲۰ 
منطقه تهران (آن موقع تهران ۲۰ منطقه داشت و مناطق ۲۱ و ۲۲ به مناطق تهران 
اضافه نشــده بودند) به صورت دقیق و مســتمر زیر رصد حوزه خدمات شهری بود 
و با اســتفاده از نیروی انســانی باانگیزه در مناطق و نیروهای گســترده  پیمانکاران 
خدمات شهری و نیز با به کارگیری ماشین آالت موجود در آن دوران و با حجم باالی 
شن پاشــی و نمک پاشی، نســبت به پاکسازی مسیرها و روان ســازی تردد در شبکه 

معابر با تأکید بر معابر اصلی اقدام می شد.
او ادامه می دهــد: در زمان مدیریت آقای احمدی نژاد در شــهرداری تهران، به 
دلیــل کوتاهی مدت مســئولیت او در مدیریت شــهری، نمی تــوان ارزیابی دقیق و 
صحیحی داشــت؛ اما آنچه آشــکار است، این اســت که او و همفکرانش در شورا، 
حتی با پوشیدن لباس رفتگران از سوی شهردار وقت تهران، تمام تالش و توان خود 
را به کار گرفته بودند تا در عمل نشان دهند که خادم مردم هستند و خدمت رسانی 
در روزهای برفی نیز از این قاعده مســتثنا نبود و البته چنین رفتار عامه پســندی، در 
انتخابات ریاســت جمهوری که در آن احمدی نژاد چه در تهران و چه سراسر کشور 
بیشــترین رأی را کسب کرد و از بهشت راهی پاســتور شد، آثار و نتایج خود را نشان 

داد. 
این کارشــناس شــهری یــاد آوری می کند: در زمــان مدیریت آقــای قالیباف در 
شهرداری تهران، با توجه به اینکه شهردار جدید تهران از فرماندهی نیروی انتظامی 
به مدیریت شــهری آمده بود، شــاهد حاکمیت روحیه جهادی و نظم و انضباط در 
تیم مدیریتی او بودیم که بخشی از آنها از نهادهای نظامی و انتظامی به شهرداری 
تهران آمده بودند. در آن دوران، مدیریت برف روبی از ساز و کار هرمی شکل برخوردار 
بود و عملیات مربوطه با تأســی از آموزه های گذشته متولیان جدید شهر، به صورت 
سلســله مراتبی از صدر ســتاد شــهرداری تهران تا ذیل ناحیه را در بر می گرفت و 
نیروهــای اجرائــی و پیمانــکاران عملیاتی خدمات شــهری در مناطــق، نواحی و 
محالت شــهر، بسیج می شــدند تا به ترتیب اولویت، نسبت به برف روبی، شن پاشی 
و نمک پاشــی بزرگراه های شــهری، معابر شــریانی، معابر اصلــی، معابر فرعی و 

کوچه پس کوچه های شــهر اقدام کرده و عملکــرد قابل قبولی را در این زمینه ارائه 
کنند.

شــهرداری تهران هم پژوهشــی درخصوص مواجهه با بحران ســفید پایتخت 
انجام داده است. در این مطالعات آمده است : مدیریت و کنترل برف و یخ در فضای 
شهری نوعی وضعیت بحرانی تلقی شده که نیاز به برنامه های مدیریت بحران ویژه 
خود را دارد. یکی از مهم ترین اقدامات آن اســت که خیابان ها و معابر شــهری در 
شــب  یا روز از برف و یخ پاک شوند. شــهرداری ها با برنامه ریزی های قبلی و اجرای 
دقیق در هنگام وقوع بحران های برف و توفان بتوانند شرایط مناسبی برای ادامه کار 

و فعالیت ایجاد کرده و از توقف فعالیت های شهری تا حد مقدور جلوگیری کنند.
با توجه به اینکه این کار بســیار پیچیده و همراه با مســائل و مشــکالت فراوان 
اســت و نیروها و تجهیزات زیادی در آن برای مدت کوتاهی به کار گرفته می شوند، 
برنامه ریزی های قبلی از اهمیت بســیار زیادی برخوردار است. بسیاری از شهرهای 
بــزرگ جهان برای مدیریت بحران های برف و شــرایط خاص آب و هوایی زمســتان 
برنامه های ویژه شــرایط زمســتانی تهیه و اجــرا می کنند. ایــن برنامه ها به  منظور 
هماهنگــی نهادهای درگیر و افزایش کارآیی آنها بــه هنگام بحران های برف تهیه 
می شــوند. در ایــن برنامه ها نحوه تقســیم کار بین ادارات و ســازمان های مختلف 
شهرداری ها و اولویت بندی پاکسازی خیابان ها و معابر مشخص می شود. همچنین 
منابع و امکانات موجود اعم از نیروی انســانی و ماشــین آالت مورد نیاز شناســایی 
و دســتورالعمل اســتفاده از آنها تهیه و تنظیم می شــود، برنامه ریــزی الزم برای 
به کارگیــری نیروهای انســانی خارج از اوقات اداری و همچنین بیشــتر از ســاعات 
قانونــی صــورت می گیرد. از آنجا که ســازمان های بســیار زیــادی در امر مدیریت 
بحران هــای برف دخالت دارند، برنامه ریزی امــکان می دهد که نقش و وظایف هر 
کدام از این نهادها به خوبی شناســایی و تعریف شــده و امکان ارتباط و هماهنگی 

بین آنها تقویت و گسترش یابد.
بر اســاس این پژوهش، ایجاد شــرایط مناســب برای انجام عملیات زمســتانی 
مربوط به بزرگراه ها و معابر شــهری به صورتی مؤثر و کارا، ایجاد شرایط مناسب و 
ایمن استفاده از راه ها و خیابان ها، به حداقل رساندن تأخیرات، تصادفات و خسارات 
و تلفــات احتمالی ناشــی از برف و یخ، به حداقل رســاندن اثرات زیســت محیطی 
روش های کاهش مقابله با برف و یخ زدگی، اصلی ترین اهداف برنامه های مدیریت 

بحران در روزهای برفی است.
وظایفی که برای شــهرداری در این روزها تعریف شــده، پیمایش دائمی راه ها و 
معابر در شرایط زمستانی و ارائه اطالعات مربوطه به سازمان های درگیر در مدیریت 
بحران، نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در زمینه نحوه واکنش و اجرای عملیات 
مدیریــت بحران برف، ذخیره کافی شــن و مواد ضدیخ و ســنجیده های مخصوص 
اندازه گیری حجم برف و یخ خیابان ها تا به کمک پیش بینی ها به برآورد میزان برف 
و یخ کمک کند و سیستم یکپارچه کنترل آب و هواست تا به طور منظم و الکترونیک 

مسئوالن شهر را در جریان تحوالت آب و هوا قرار دهد.
در این تحقیقات اشاره شده که در حالی که نمی توان از وقوع برف جلوگیری کرد 
می تــوان با اعمال روش های خاصی اثرات بحران ســفید را تا حدود زیادی کاهش 
داد. بــه عنوان مثال از آنجا که هنگام توفان هــای برف برخی از معابر از برف هایی 

که از فضای جانبی خیابان ها به همراه باد آورده می شــوند پوشــانده می شــود، در 
برنامه های مقابله با بحران برف معموال تالش می شــود تا با شناسایی آنها و اتخاذ 
تدابیر مناســب مانند استفاده از دیواره های نرده ای یا پوشش گیاهی از ورود برف به 

درون خیابان ها جلوگیری کرد.
آمادگــی در برابر بحران های ســفید امکان پذیر اســت؛ از جملــه این آمادگی ها 
مربوط به تجهیزات و ماشــین آالت است. شــهرهایی که برف برای آنها در زمستان 
مسئله جدی است، وسایل و تجهیزات مورد نیاز خود را تهیه و هرساله قبل از شروع 
فصل زمســتان آنها را تجهیز و آماده ســازی می کنند. این کار معموال دارای برنامه 

زمان بندی مخصوص خود است.
برف روبی خیابان ها کار بسیار دقیق و پیچیده ای است و به همین دلیل الزم است 
قبل از شــروع فصل زمســتان و بارش برف کلیه معابر به خصوص معابری که در 
برنامه به عنوان معابر مســیر برفی تعیین شده اند، مورد بازرسی قرار گرفته تا موانع 
و مسائل آنها شناسایی و رفع شوند. برای جمع آوری مکانیزه برف از خیابان ها وجود 
موانع فیزیکی می تواند مشــکل آفرین باشــند. هرگونه برآمدگی و فرورفتگی ممکن 

است مشکل آفرین باشد.
در این پژوهش تأکید شده مدیریت موفق بحران های برف بدون آموزش عمومی 
و مشــارکت و همکاری و تالش متقابل همه ســاکنان شــهرها امکان پذیر نیست. 
مدیران شهری اکنون دریافته اند که رفتن به سراغ مردم و آموزش آنها قبل و هنگام 
بحران های برف بســیار مؤثر اســت. به همین دلیل اقدامات و برنامه های زیادی را 
در ایــن زمینه تهیه و اجرا می کنند. بیشــترین تالش ها صــورت می گیرد تا مدیریت 
بحران بدون نیاز به اســتفاده از جریمه و انتقال وسایل نقلیه صورت پذیرد. این کار 
نارضایتــی کمتری نیز به دنبال دارد. آموزش عمومی در این زمینه معموال از طریق 
آموزش قبل از شــروع بارندگی، اطالع رسانی دقیق و منظم هنگام بحران های برف، 
آموزش ها معموال از طریق ارائه اطالعات الزم در ســایت اینترنتی شــهرها، چاپ و 
پخش بروشــورها و پوســتر ها، خبرنامه ها و گزارش های خبــری و پیام های رادیو و 
تلویزیونی انجام می شود. در شهرهایی که در آنها اقوام و ملیت های مختلف زندگی 
می کنند، این اطالعات به زبان های مختلف ترجمه و توزیع می شــوند. اطالع رسانی 
هنــگام بحران ها نیز از طریق رادیو و تلویزیون های محلی و ملی و همچنین ایمیل، 

پیام کوتاه و... صورت می گیرد.
شــهرهای پربرف تجربه های موفقی در مواجهه با بــرف دارند. آناهیتا پوالد در 
مقاله ای با عنوان درس زمســتانی از شــهرداران موفــق درخصوص تجارب موفق 
دولت های محلی در مدیریت روزهای برفی نوشته است: شهرداران به فصل بارش 
نــگاه متفاوت دارنــد و برای این دوره از ســال، «برنامه ریزی»هــای چندبعدی –از 
تجهیزات گرفته تا کنترل  هوشــمند شهر- با هدف «آمادگی کامل» انجام می دهند. 
از نظر شهرداران کارآمد جهان، برای مواجهه با روزهای برفی نیز باید همچون سایر 

امور غیرمترقبه، «اقدامات پیشگیرانه» در شهرداری انجام داد.
جنس این اقدامات با ســایر فعالیت ها در حوزه پیشــگیری متفاوت است. برف، 
رخداد طبیعی و خارج از اراده بشــر محسوب می شــود اما چهره و وضعیت شهر 
پس از بارش برف، مشروط به توانایی و تبحر مدیریت شهری، می تواند تحت کنترل 
باشد. از این رو، اقدامات پیشگیرانه برای روزهای برفی، مدیریت شهرهای برف گرفته 

را هدف قرار می دهد تا از فلج شــدن شهر ناشــی از تلنبارشدن برف در خیابان ها و 
لغزندگی معابر جلوگیری به عمل آید.

دولــت محلی پایتخت روســیه، برای مواجهه با بارش ســنگین بــرف، «فنون 
شــش گانه» برف روبی و پاکسازی معابر برای خود تعریف کرده که شامل «مقررات 
ویــژه، تجهیزات مناســب، مدیریت زمان، نظــارت بر نیروها، انعطــاف در عملیات 
و ادامــه عملیات تا حلقه آخر» می شــود. اطالعات مربوط به ایــن تجربه در کنار 
الگوهای موفق هشــت کشــور دیگر، در بانــک اطالعاتی فدراســیون بین المللی 

مهندسی شهرداری ها ثبت شده است.
در زمــان تهیــه این مقاله درخصوص تجهیزات این شــهر در حــوزه برف روبی 
نوشــته شده شــهرداری مســکو با ۱۵ هزار خودروی پیشــرفته برف روب، ۷۰ هزار 
نیــروی خدماتی و ۱۴۰ هزار دوربین، توانســت شــهر را در مواجهه با ســنگین ترین 
برف زمســتانی به حالت عــادی برگرداند. این میزان تجهیزات در مقایســه با کمتر 
از هــزارو ۵۰۰ خــودروی برف روب، کمتــر از دوهزارو ۵۰۰ نیــروی خدماتی و کمتر 
از دو هــزار دوربین ترافیکی در شــهر تهران، بیانگر تفاوت های معنادار شــهرداری 
دو پایتخت با جمعیت تقریبا مشــابه، در فقط یک پارامتر –توانایی زمســتانی اداره 
شهر- است. تالش های شــهرداری در مقابله با برف در مسکو محدود به پاکسازی 
خیابان ها و پاشــیدن مواد ضد یخ زدگی بر ســطح خیابان ها و پیاده راه هاست. مرکز 
ضبــط اتوماتیک تخلفات دولتی از طریق ۱۴۰ هــزار دوربین کیفیت ارائه خدمات را 
تحت نظر دارند. حدود ۱۰۰ هزار دوربین که در ورودی مجتمع های مسکونی نصب 
شــده اند، روند پاکسازی معابر را نشــان می دهند. بخش ورودی این مجتمع ها باید 
پیش از آغاز ساعت تردد شهروندان برای تسهیل عبور و مرور، برف روبی شده باشد. 
مســیر حرکت خودروهای برف روب هم تحت کنترل است؛ چراکه برف روب ها هم 
نظیر ســایر خودروهای عمومی مسکو به سیستم مســیریاب ماهواره ای موسوم به 
«گلوناس» مجهز هســتند. کاربران بخش نظارت با دنبال کردن مسیر این خودروها، 
در صــورت بروز حادثه یا به وجودآمدن شــرایط اضطراری، خودروها را به ســمت 
محل های مورد نیاز هدایت خواهند کرد. شــهرداری مسکو سامانه ای اینترنتی برای 
ثبت شــکایت های مردمی از روند برف روبی خیابان ها ایجاد کرده است. شهروندان 
با مراجعه به آدرس اینترنتی این سامانه با بارگذاری یک عکس و افزودن توضیحی 
مختصر می توانند خواستار تکرار برف روبی یا پاشیدن مواد یخ زدا بر سطح پیاده روها 

و خیابان های مورد نظر شوند.
مســئوالن شــهری مســکو به رســانه ها گفته بودند: «ما وضعیــت خیابان ها، 
پیاده رو هــا، معابر منتهی به ایســتگاه های حمل و نقل عمومــی و مراکز فرهنگی و 
اجتماعی را به طور مســتمر رصد می کنیم. کار تخلیه برف و فعالیت ایســتگاه های 
ذوب بــرف ادامه دارد». رهاکردن توده های برف در کنار خیابان ها ممنوع اســت و 
خودروهای حمل برف موظف هستند برای حفظ ایمنی شهروندان و تأمین پاکیزگی 
محیط شــهری برف ها به مراکز نگهداری برف یا ایستگاه های ذوب برف حمل کنند. 
بیش از ۲۰۰ ایســتگاه ذوب برف در مســکو فعالیت می کنند که در مجموع روزانه 

۵۵۰ هزار مترمکعب برف را ذوب می کنند.
فدراســیون بین المللی مهندسی شــهرداری ها مجموعه ای اســت که فعاالن 
حوزه خدمات عمومی را از سراســر جهان گرد هم می آورد تا اطالعات، نوآوری ها و 

مهارت ها و تجارب خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. این فدراسیون مجموعه ای 
از بهترین تجارب شــهرداری ها در مدیریت آب و هوای زمستانی را منتشر کرده است. 
این سند شامل تجربیاتی از کشورهای فنالند، ایسلند، نروژ، سوئد، استونی، دانمارک، 
کانادا و آمریکاســت. طبق تحقیقی که در ســوئد انجام شده است، هزینه جراحات 
و صدماتی که بر اثر اهمال در پاکســازی خیابان ها و پیاده روها به عابران پیاده وارد 
می شــود، تقریبــا دو برابر هزینه ای اســت که برای اجرای تمــام و کمال تمهیدات 

زمستانی در این کشور صرف می شود.
شهر هلسینکی پایتخت فنالند هر ســال در فصل زمستان شاهد بارش سنگین 
برف است. ارتفاع برف در برخی موارد از ۴۰ سانتی متر هم فراتر می رود. شهرداری 
هلســینکی در ســال ۲۰۱۰ برنامه جامعی برای آماده سازی زمســتانه تهیه و اجرا 
کــرد. این برنامه تاکنون چندیــن بار مورد بازنگری قرار گرفتــه و اصالحات جزئی 
بر اســاس تجربیات به دســت آمده بر آن اعمال شده اســت. این برنامه دو محور 
اصلی را شــامل می شود: نخست آماده سازی برای زمســتان و دیگر آمادگی برای 
بارش برف پیش بینی نشــده. ســطح خیابان ها و پیاده روهای هلسینکی هر یک به 
ســه گروه اصلی، فرعی و بخش های مســکونی تقسیم شده است. در زمان بارش 
بــرف شــبانگاهی تمامی خیابان های اصلــی و فرعی باید تا ســاعت هفت صبح 
پاکســازی شده باشند. اســتاندارد پاکســازی در این مناطق تنها الیه ای به قطر سه 
تا پنج ســانتی متر از برف را مجاز می شــمارد. پیاده روها در مناطق مسکونی باید تا 
ســاعت ۱۲ ظهر روز بعد پاکسازی شده باشند. در صورت وقوع بارش برف در طول 
روز، شــهرداری برای پاکسازی معابر اصلی تنها سه ساعت فرصت دارد. این زمان 
برای معابر فرعی چهار ســاعت و در مورد پیاده روهای مناطق مســکونی هشــت 

ساعت است.
در هلسینکی پارک کردن خودروها در کنار خیابان امری عادی است. در روزهای 
برفی از شهروندان خواسته می شود که از پارک کردن خودروها در مسیر خودروهای 
خدمات عمومی بپرهیزند. مأموران شــهرداری نیز مجاز هســتند خودروهایی را که 
موجب کندشــدن عملیات پاکسازی معابر می شوند به پارکینگ های عمومی منتقل 
کنند. آب و هوای دانمارک در طول فصول ســرد سال اغلب مرطوب است اما تعداد 
روزهای برفی در این کشــور انگشت شمار اســت. در دانمارک مهم ترین اولویت در 
روزهای برفی باز نگه داشــتن جاده ها، خیابان ها و پیاده روها و همچنین مســیرهای 
خاص دوچرخه است. حدود ۴۵ درصد از سفرهای درون شهری در کپنهاگ پایتخت 
دانمــارک با دوچرخه انجام می شــود. در پایتخت مهم ترین اقــدام برای مقابله با 
یخ زدگی سطح خیابان ها نمک پاشی اســت. در جاده های برون شهری مخلوطی از 

ماسه و نمک استفاده می شود.
در اســتونی تمامی خیابان ها و پیاده روهای پایتخــت از جهت اهمیت و میزان 
عبور و مرور به چهار دســته تقســیم شــده اند. با توجه به وجود تپه ها و ســطوح 
شــیب دار در سطح شــهر قانونی وضع شده اســت که «توافق ۲۰ دقیقه ای سطوح 
شیب دار» نام دارد. طبق این توافق، تنها ۲۰ دقیقه پس از آغاز بارش برف یا مشاهده 
یخ در سطوح شیب دار شــهر، باید عملیات پاکسازی و یخ زدایی در این مناطق آغاز 
شــود و در وهله بعد پیاده راه های منتهی به ایســتگاه های حمل ونقل عمومی در 
این مناطق پاکســازی می شوند. در بخش های قدیمی شهر که کوچه ها و خیابان ها 

باریک ترند، عملیــات برف روبی و یخ زدایی به دفعات صورت می گیرد تا از یخ زدگی 
معابر جلوگیری شود.

روش شــهر تهران برای پاکسازی معابر از برف شن پاشی است. هرچند در برخی 
از معابر نمک پاشی هم می شــود که کارشناسان محیط زیست با این روش مخالف 
هســتند. این راهکار خســارت های گســترده و جبران ناپذیری را برای محیط زیست 
و آســفالت دارد. این خســارت ها شامل خشک شــدن گیاهان و درختان، ازبین رفتن 
حاصلخیــزی خاک، آســیب دیدن حیوانات به هنگام تردد از روی شــن و ماســه و 

متالشی شدن آسفالت است.
برخالف کشــور ما، بســیاری از کشــورهای جهان که با بارش های سنگین برف 
روبه رو هســتند، راهکارهای متفاوتی را برای جلوگیری از یخ زدن برف ها در ســطح 
معابر و پیاده روها به کار می برند؛ کشــورهایی مانند ســوئد، فنالند و کانادا به جای 
اســتفاده از نمک که آسیب بســیاری به محیط زیســت وارد می کند از راهکارهای 
دیگــری کــه به حفظ محیط زیســت کمــک کرده، اســتفاده می کنند. وب ســایت 
«heattra» در گزارشی به این راهکارهای در نظر گرفته شده می پردازد؛ این وب سایت 
در گزارش خود پنج راهکار مناســبی را که برای بازگشایی مسیر رفت و آمد به جای 

استفاده از نمک مورد استفاده قرار می گیرد، توضیح داده است.
کلسیم منیزیم اســتات (CMO)؛ این ماده ساخته شــده از «آهک دولومیتی» و 
«اسید استیک» اســت که در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی شد. این ماده هم به صورت 
جامد و هم مایع عرضه می شود و یکی از مواد مهمی است که به جای نمک مورد 
اســتفاده قرا می گیرد. CMO سازگار با محیط زیست است و در اثر فرورفتن در پای 

حیوانات باعث آسیب دیدگی آنان نمی شود.
استات پتاسیم ماده دیگری است که برای ذوب کردن برف استفاده می شود. این 
ماده می تواند یخ را حتــی در دمای منفی ۷۵ درجه نیز به آب تبدیل کند. این ماده 
شــیمیایی ضدخوردگی است و سطح اکســیژن در آب را پایین می آورد. این ماده در 

مقایسه با نمک بسیار گران است، اما آسیب پذیری کمتری دارد.
محلول های طبیعی مانند محلول های مایع چغندر و ذرت که توســط وســایل 
جانبی تقطیر می شوند، دارای کربوهیدرات زیادی هستند که اغلب برف را سریع تر از 
نمک ذوب می کنند؛ این محلول های طبیعی هیچ خطری برای محیط زیست، حیات 

وحش و افراد ندارند و باعث خوردگی سطح آسفالت نمی شوند.
در برخــی از کشــورهای برف خیز بــرای جلوگیری از یخ زدگی ســطح معابر از 
تشک های ذوب برف اســتفاده می کنند؛ این تشک ها از المنت های قدرتمند ساخته 
شــده که در زیر آســفالت قرار می گیرند و هنگام بارش برف سرمای سطح آسفالت 
را گرم کرده و از یخ زدگی جلوگیری می کنند. یکی دیگر از تجهیزات مورد اســتفاده 
توســط برخی از کشــورهای برف خیز، برف روب ها هســتند؛ این برف روب ها هم در 
مقیاس کوچک برقی برای مصارف شخصی تولید می شوند و هم جلوی کامیون ها 
برای پاک کردن حجم بیشــتری از برف نصب می شــوند. کارایــی این برف روب های 

مدرن، کنارزدن برف  از سطح معابر و پاک کردن خیابان ها و پیاده رو هاست.
با وجود راهکارهای مشخص برای مقابله با بحران برف، تهران با هر تجربه بارش برف 
دچار مشکالتی تکراری می شود و تهرانی ها به جای استفاده از زیبایی های برف مجبورند 

ترافیک و معابر لغزنده و پرخطر را تحمل کنند.

نورا حســیني: شهرداران تهران همیشــه در برف گیر کرده اند؛ از محمدعلی نجفی که از جوانان تهرانی برای کمک به شهرداری در تکاندن برف درختان 
کمک گرفت و درخواســت او مدت ها موضوع طنز و گالیه از شهرداری تهران شد تا این روزها که رسانه ها تیتر می زنند تانک شهرداری در برف گیر کرده 

است.
از نظر منتقدان همیشه برف شــهرداری تهران را غافلگیر کرده و اگر معبری کوچک هم پربرف باشد، از نگاه آنها مدیران شهری کاری نکرده اند؛ هرچند در برخی 
موارد کم کاری شــهرداری انکارکردنی نیست. در بودجه شهرداری همیشــه رقم درخور توجهی برای برف روبی در نظر گرفته می شود که امسال ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان برای برف روبی پیش بینی شده است. در سال نخست مدیریت پنجم شهری (سال ۹۶) باز هم تهرانی ها در برف ماندند. در آن سال مجید فراهانی 
عضو شورای شهر تهران به رقم باالیی که پیمانکاران برف روبی می گیرند اما خدمات مناسب نمی دهند، اشاره کرده و گفته بود: «سال گذشته، ۳۳ میلیارد تومان 
و امســال ۳۰ میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده شد و هر سال، پول پیمانکاران برف روب پرداخت شده است، اما خدمات رسانی مطلوب نیست». آن 
زمان  محمدعلی نجفی، شهردار تهران، در کانال تلگرامی خود نوشت: بخشی از مشکالت ناشی از بارش برف به دلیل ضعف امکانات است. در آن سال منتقدان 
نوشــتند که نه کیسه شنی در تهران وجود داشته و نه مأموران شهرداری. از کوچه و خیابان های شــهر که عبور می کردی، شاخه های بزرگ و کوچک درختان به 
صورت شکســته آویزان بودند و ماشین ها مانند سورتمه ُســر می خوردند. اوضاع فقط در اتوبان ها عادی بود. ترافیک شدید در خیابان های مختلف شهر و نبود 
تجهیزات برف روبی در اولین دقایق و ترافیک تحمل ناپذیر، تصویری بود که رسانه های منتقد از تهران برفی در زمان شهرداری پیروز حناچی ترسیم کرده بودند.

بحران سفید پایتخت

رؤیایی ترین زمستان تهران
ایــن برف ها که برف نیســت، روزگاری آن قدر در تهران برف می بارید که نمی توانســتیم از خانه خارج شــویم؛ این افســوس 
سفیدمویانی است که زمستان های قدیم و گرمای لذت بخش کرسی را هنوز به خاطر می آورند. علی بیگی، باستان شناس، نویسنده، 
محقق و پژهشگر در وبالگ خود نگاهی به زمستان های سخت ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۰ تهران انداخته است. از نظر او زمستان سال ۴۳ یک 

زمستان رؤیایی و زمستان سال ۱۳۵۰ یک زمستان تاریخی است؛ زمستان های سختی که تنها یاد و خاطره آنها باقی مانده است.
او درخصوص زمســتان ۱۳۴۳ می گوید: این ســال را باید سال برف تهران نام نهاد. در این سال پربرف ترین زمستان تاریخ تهران 
رقم خورد به طوری که رکورد سردترین و پربرف ترین آذر تهران با دو برف سنگین (۲۰ سانتی در ۲۷ آذر و ۱۵ سانتی در ۲۳ آذر) و 
پنج برف نیمه ســنگین دیگر در این ماه و پربارش ترین ژانویه تهران یا ۱۰ دی تا ۱۰ بهمن با رکورد ۱۱۶ میلی متر بارش که اکثرا برف 
بوده متعلق به این ســال رؤیایی اســت. به گفته این پژوهشگر در ژانویه آن سال، ۱۱ بار برف آمد که هشت عدد از آن سنگین بوده 
و دو برف فوق ســنگین در تاریخ ۲۱ دی و یک بهمن با ارتفاعی باالی ۴۰ ســانتی متر در ایستگاه مهرآباد و ارتفاع باالی ۶۰ سانتی در 
شمیرانات به ثبت رسید. از دیگر رکوردهای آن سال می شود به میانگین دمای حداقل منفی ۳٫۳ در آذر ماه اشاره کرد که در این ۳۰ 

سال حتی نزدیک به آن دما هم نشدیم.
آذر و دی ماه آن ســال بیشترین حجم بارش برف در کوچه خیابان های تهران روی هم تلنبار شده بوده به طوری که شهرداری 
به خاطر بارش برف های ســنگین و پیاپی قدرت پاکسازی معابر را نداشــته و از ارتش برای تخلیه کوچه ها از برف کمک خواسته 
بود. زدن تونل در کوچه ها و حتی بعضی خیابان ها در شــمیرانات و قفل شــدن خیابان های فرعی و کوچه ها، خوابیدن ۷۰ درصد 

ماشین های شخصی تهران در پارکینگ ها به مدت یک ماه و تعطیلی بیش از ۱۰ روز مدارس در ژانویه از دیگر اتفاقات تکرارنشدنی 
آن سال به حساب می آید.

در تهران به طور متوســط هر دو روز در میان و به مدت ۴۰ روز برف می باریده و ســرمایی که گویی هنوز از ســال گذشته روی 
تهران و کل ایران باقی مانده باشــد، بیداد می کرد و برفی ترین زمســتان صد سال گذشته تهران (از نوع برف های سرد و خشک) به 
وقوع پیوســت. مردم تهران شــاهد ۶۰ روز هوای صفر و منفی در آذر و دی بودند که ۲۷ روز آن دمای کمینه زیر منفی چهار درجه 

بوده است.
آن سال را می توان به نوعی سال برف برای ایران نام نهاد. اکثر استان ها بیشترین بارش برف را تجربه کردند مخصوصا استان های 

مرکزی مثل شهر اصفهان که ۱۵ بار برف بارید و شیراز که ۱۲ بار بارش برف را تجربه کرد.
زمســتان ۴۴ کم برف ترین زمســتان تهران بود، این سال را باید به نوعی جبران زمستان سال قبل نامید به طوری که با ثبت فقط 
یک برفابه کوتاه مدت در اول دی ماه به بی برف ترین زمســتان تاریخ تهران بدل شــد. در آن ســال هوا به قدری گرم شد که فقط ۲۰ 
شــب کمینه دما به صفر یا منفی رســید و برای رقم منفی چهار این تعداد فقط پنج روز بود. سردترین روز با کمینه منفی شش در 
دوم دی و ســه باران نســبتا سنگین در بهمن و اسفند و در مجموع زمستانی گرم و خشک بود و به نوعی قابل مقایسه با سال های 

۹۳ و ۹۴ شهر تهران است.
زمستان ۴۵ هم زمستانی نسبتا سرد و بسیار خشک با ۵۷ روز دمای کمینه صفر و منفی و هفت روز دمای کمینه زیر منفی چهار 

با چند برف سبک و احتماال یکی، دو برف در حد نشستن و سفیدکردن زمین. بیشترین بارش روزانه ۱۰ میلی متر باران در دوم اسفند 
و ســردترین شب، ۱۳ بهمن با دمای کمینه منفی ۱۰ درجه ســانتی گراد گزارش شده است. در کل برف های آن سال اکثرا رگباری و 
ســبک بوده و خشــک ترین سال پس از سال ۱۳۴۲ با فقط ۱۰۵ میل بارش محسوب می شود. در زمستان ۴۶ هم باز شاهد زمستانی 
نسبتا خشک و سرد هستیم با ۶۲ روز دمای کمینه صفر و منفی و ۲۴ روز کمینه کمتر از منفی چهار . سردترین روز پنجم دی با دمای 
کمینه منفی ۹ و همچنین ســوم بهمن با کمینه منفی ۱۰ گزارش شده است. با پنج برف سبک و دو برف نیمه سنگین در حدود ۱۵ 

سانت در دوم بهمن و اواسط دی ماه مواجه بوده ایم.
زمستان ۴۷ پررکوردترین سال جوی تهران است. سال ۴۷ را باید پربرکت ترین زمستان تهران و پربارش ترین سال آبی میالدی در 
صد سال گذشته تهران دانست. سالی عجیب با انواع و اقسام رکوردها. رکورد سردترین روز یا بهتر بگوییم شب تهران با کمینه منفی 
۱۵درجه در ۱۸ دی ماه. رکورد بیشترین بارش در یک بازه زمانی در ژانویه با ۳۴ میلی متر. رکورد بیشترین بارش در فصل زمستان با 
مقدار ۲۵۰ میلی متر. رکورد بیشترین بارش ماه مارس بعد از سال ۷۴ با مقدار ۱۲۰ میلی متر. رکورد بیشترین حجم بارش در یک سال 
میالدی با ۴۰۰ میلی متر. رکورد تنها ســال میالدی که در تمام ماه های ســال بارش داشتیم. رکورد بیشترین تعداد روزهای با بارش. 

۶۴ روز بارش باران و برف در زمستان و ۱۱۵ بار در کل سال میالدی ۱۹۶۹ که در نوع خودش بی نظیر و تکرارنشدنی بوده است.
مردم تهران در آن سال ۵۳ روز کمینه صفر و منفی را تجربه کردند که ۲۳ روز آن کمینه زیر منفی چهار درجه بوده و زمستان 
سردی را با میانگین دمای خشک منفی ۰٫۷ برای ژانویه و ۱٫۴ برای فوریه تجربه کردند که نشان از زمستانی سرد و پربارش داشته 

است. تهران در آن سال ۲۰ بار برف یا اسلیت را تجربه کرده که بین دو تا سه برف سنگین هم در بین آنها بوده که به نظر می رسد به 
احتمال زیاد ۱۷ دی سنگین ترین برف را با چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵ سانت ثبت کرده باشد و البته بارش برفی هم در اسفندماه. بارش 

برف در فروردین سال بعد هم از نکات جالب توجه این زمستان بود.
زمستان ۴۸ زمستانی نسبتا کم بارش و معتدل با تنها ۳۷ روز کمینه صفر و منفی و فقط چهار روز کمینه کمتر از منفی چهار که 
متعلق به ژانویه است، سردترین روز نهم بهمن با کمینه منفی ۱۱ درجه. یک نکته قابل توجه در آن سال این است که سنگین ترین 
برفی که در یک نوبت در تهران باریده متعلق به آن ســال در هفت بهمن بوده و تنها برف ســنگین آن سال هم به حساب می آید. 
کمینه منفی ۱۱ بعد از بارش ۳۱ میلی متری باید طبق تجربه برفی معادل ۴۵ ســانتی متر تا نیم متر در تهران باریده باشد. البته این 
در حد یک احتمال فرضی بوده و بســتگی به دمای هوا در زمان بارش دارد ولی مطمئنا ســنگین ترین بارش جامد در شهر تهران 
بوده است. بعد از آن برف عجیب و سنگین، تا یک ماه در تهران هیچ بارشی ثبت نشده و از این حیث رکورددار کمترین بارش ماه 

فوریه است.
در زمســتان ۴۹ زمســتانی معتدل و کم بارش که فقط یک بارش سفیدکننده برف و چند اســلیت رگباری در ژانویه رهاورد این 
زمستان برای تهران بوده و بقیه بارش ها به صورت باران بوده است. سردترین روز ۱۰ بهمن با کمینه منفی پنج و در مجموع با ۵۲ 
روز کمینه صفر و منفی و هشت روز کمینه زیر منفی چهار اتفاق خاصی را در خود نداشته و گویی آرامش قبل از توفان بوده است.

این باستان شــناس زمســتان ۵۰ را شبحی از زمستان قطبی بر ایران توصیف کرده و نوشــته است: در مورد زمستان سال ۱۳۵۰ 

روایت ها و داستان های زیادی نقل شده و با اینکه زمان زیادی از آن سال نمی گذرد ولی به قدری مستندات کمی در فضای مجازی 
و حقیقی وجود دارد که نمی شود آماری مستند و مستدل از آن سال ناهنجار ارائه کرد. چیزی که بیشتر نقل می شود تشکیل توفان 
قطبی الکســا بر روی ایران و بارش های برف پشت ســرهم در بعضی استان ها به خصوص استان هایی که عادت به این مقدار برف 
و ســرما نداشــتند مثل یزد و مرکزی بوده است. این اتفاق موجب خسارات مالی و جانی فراوانی برای هم وطنانمان در آن زمستان 

عجیب و استثنائی شد.
زمستان ۵۰ در تهران مانند اکثر نقاط ایران زمستانی سرد و البته پربارش و پربرف بوده است. تهرانی ها در آن سال ۷۴ روز دمای 
کمینه صفر و منفی تجربه کردند که ۴۳ روز! کمینه دما به زیر منفی چهار رسیده که در نوع خودش اعجاب آور قلمداد می شود و 
به نظر می رسد به خاطر انباشت برف یخ زده از ماه ژانویه تا اواخر فوریه و حتی مارس بر روی زمین بوده باشد. در آن سال دومین 
ســال میالدی پربارش با ۳۵۵ میلی متر ثبت شــده که ۲۴ بار بارش برف در شهر تهران ایستگاه مهرآباد ثبت شده است و چهار تا 
شش تای آنها نسبتا سنگین بود. یکی از برف های سنگین در ۱۰ دی به میزان ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر و یکی ۱۷ دی ماه به همین میزان و 
یکی در ۱۸ بهمن در همین حدود بوده است. نکته جالب، آب نشدن این برف ها و یخ زدن برف ها در کوچه و خیابان و باز هم داستان 
تونل زدن و به خواب رفتن کوچه و خیابان های تهران و البته این بار طوالنی تر بوده اســت. به طوری که تا اوایل اســفند هوا به طور 
شگفتی سرد و برفی بود. نکته جالب و قابل توجه رکورد ۲۸ روز حداکثر دمای روزانه صفر و منفی در تهران بوده که دو روز از سال 
۴۲ و هفت روز از سال ۸۶ هم بیشتر بوده است. یعنی تهران یک ماه در فریز کامل قرار داشت. نکته دیگر یخبندان فوریه است که 

رکورددار دمای خشک این ماه با میانگین منفی چهار است و در ژانویه بعد از سال ۴۲ و ۸۶ با منفی ۲٫۱ در جایگاه سوم قرار دارد. 
۱۷۰ میلی متر بارش زمستانی در تهران که اکثرا به صورت برف یخی بوده است.

گرمای میان مدت در ماه دی و بهمن بســیار کوتاه بوده و با عبور سیستم های سرد و جدید به سرعت تهران رنگ قطبی به خود 
می گرفته است. هرچند بارش ها سنگین نبوده ولی بارش های پشت سرهم و متوالی در دماهای پایین اتفاق می افتاد. قدیمی ترهای 
تهران یادشان می آید که برای رفتن به شمیرانات، از همت فعلی به باال عبور و مرور فقط با ماشین های شنی دار و زنجیر چرخ امکان پذیر 
بوده و نیروهای نظامی برای پاکسازی میلیون ها تن یخ و برف کف خیابان ها حتی جنوب پایتخت بسیج شده بودند. نکته قابل تأمل 
بافت روستایی شمیرانات و بافت قدیمی تهران به همراه حجم بسیار کمتر ماشین ها و خانه ها و جمعیت تهران بود که این شهر را در آن 
سال مانند زمستان های شهرهای کوچک فعلی استان های سردسیر مثل کردستان و آذربایجان کرده بود. اتفاقات عجیب در آن زمستان 
بسیار زیاد بوده که با جست وجوهای زیاد در خاطرات برخی افراد معتبر و قدیمی که نوشته هایی از آنان باقی مانده باشد، می توان 
مالحظه کرد. روایاتی نظیر هجوم پرندگان بزرگ به خانه های روستایی برای تهیه غذا در استان های جنوب و مرکزی و شکارشدن آنها 
توسط بعضی افراد یا باالبودن ارتفاع برف به حدی که روستاییان نمی توانستند سوار چارپایان شوند، ازکارافتادن قطار تهران-اهواز و 
تهران- میانه و لغو پروازها در فرودگاه های کشور، دفن شدن چند روستا با تمامی ساکنان آن در برف و... . روزنامه اطالعات چند روز 
پس از آن بوران از کشته شدن بیش از چهار هزار نفر در ایران در۲۰۰ روستا خبر داد و این رکورد با عنوان پرکشته ترین بوران تاریخ در 
گینس ثبت شده و مردم قدیمی آذربایجان، یزد و گیالن هنوز آن زمستان و برف هایش را به یاد داشته و با وحشت از آن یاد می کنند.

تجربه دنیا در مواجهه با برف
ترافیک و خیابان های پربرف و لرزان بخشــی از خاطرات روزهای زمستانی ما است؛ 
خاطراتی که با شــهروندان شــهرهای برف گیــر دنیا در زمان بارش برف های ســنگین 
مشــترک اســت. در تهران پیش از آغاز روزهای برفی مخازن شــن و ماســه در گوشه 
خیابان ها جا می گیرد و ســتادها برف روبی نیز در مناطق تشــکیل می شــود. پاک سازی 
معابــر اصلی با شن پاشــی و به کارگیری تجهیزات و ماشــین آالت تخصصی برف روبی 
روش تهران برای برف روبی خیابان ها در روزهای پربرف اســت. اما شهرهای دنیا برای 
برف روبی چه روش هایی به کار می گیرند؟ در مجله داخلی ســازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری به تجربه برخی از شــهرهای دنیا در این زمینه ازجمله بوستون اشاره شده 
اســت. این شهر مرکز و بزرگ ترین شــهر ایالت ماساچوست در آمریکا است که یکی از 
نمونه های مناســب رویکرد مدیریت شهری در به کارگیری از داده های بزرگ و ابزارهای 
دیجیتال در مبارزه با سرمای شدید زمستان و چالش بارش برف و برف روبی حین و پس 
از آن اســت. در این شــهر و شهرهای اطراف آن به طور متوســط ساالنه ۴۵ اینچ برف 
می بــارد و این یکــی از دالیل مهم برای به کارگیری ابزارها و روش های پیشــرفته برای 

برف روبی از معابر است.
بوستون خانه بیش از ۷۰۰ ماشین برف روبی تا سال ۲۰۱۴ بوده است؛ اما هیچ راهکار 
کارآمد مناســبی برای اســتقرار و اســتفاده از آنها در آب و هوای متغیــر و غیرمنتظره 
نداشــت تا زمانی که این شهر از سیســتم اطالعات جغرافیای «GPS» برای برف روبی 
اســتفاده کرد. سامانه ای که در بوستون اســتفاده می شود «SnowCOP» نام دارد و در 
آن به جای اســقرار کامیون ها برای برف روبی، از «GPS» و نرم افزار نقشــه برداری برای 

سازمان دهی اقدامات برف روبی استفاده می کند.
این ســامانه یک GPS را شامل می شود که به کامیون های برف روبی متصل است و 
این دســتگاه ها اطالعات مکانی واقعی را در هر دقیقه به یک مرکز شــهری که به آن 
متصل هســتند، انتقال می دهند. در بوستون با اســتفاده از این سامانه وضعیت وسیله 
نقلیه در هر دقیقه تحت شــرایط برفی در ۳۰ هزار خیابان بوســتون مشخص می شود. 
همچنین در هر دقیقه نقشــه ای از خیابان هایی که برف روبی در آنها انجام شده است 
یا نه، مشــخص خواهد شــد. خیابان هایی که قبال برف روبی شــده اند، به رنگ ســبز و 
خیابان هایی که برف روبی نشده اند، به رنگ قرمز نشان داده خواهند شد و این اقدام در 

افزایش ایمنی جاده ها و رفاه حال شهروندان بسیار مؤثر خواهد بود.
برف روبی ایسلندی ها با چشمه های آب گرم

در اروپا نیز روش های جالبی برای برف روبی ســطح شهرها استفاده می شود که با 
توجه به شــرایط آب  و هوایی هر کشــور و میزان بارش برف متغیر است. برای مثال در 
ایسلند، کشوری که به دلیل نزدیکی به عرض های جغرافیایی باال از زمستان های برفی 
و سردی برخوردار است، در عین حال چشمه های آب گرم متعددی نیز دارد. ایسلندی ها 
از این چشــمه ها برای برف روبی و ذوب برف ها بدون کمک به ابزار دســتی اســتفاده 
می کنند و از آب روان چشــمه های آب گرم و از طریق لوله های پالستیکی آب زیرزمینی 

برای انتقال آب ولرم در سطح شهر و ذوب برف ها استفاده می کنند.
به جای برف روبی، پیاده رو ها را گرم کنیم!

در اســکاندیناوی، در شــهرهایی مانند اســلو پایتخت نروژ و هلســینکی پایتخت 
فنالنــد، دولتمردان از نصب المنت های الکتریکی در پیاده رو ها برای برف روبی معابر و 
سطح شــهر کمک گرفته اند. مقامات این کشورها معتقدند گرم کردن پیاده رو ها ارزان تر 
از پاک کردن ســطوح از برف و یخ اســت. از طرفی این اتفاق باعث شــده مراجعه به 
بیمارســتان ها به دلیل حوادثی مانند شکســتگی های ناشــی از لیز خــوردن در برف و 

یخ بندان کاهش یابد.
لوله کشی برای برف روبی در ژاپن

در ژاپن، کشــور شکوفه های گیالس در آسیای دور، شهری برفی به نام ساپرو وجود 
دارد که ســاالنه به طور متوســط شــش متر برف به خود می بیند. در این شهر و سایر 
شهرهای برفی ژاپن، در وسط خیابان ها ابزاری به نام اسپرینکلر یا شست  و شو «لوله های 
ذوب برف» را نصب کرده اند و آب های زیرزمینی گرم را در وســط خیابان ها می پاشــند 

تا برف ذوب شود.
به کارگیری نمک و سایت های برف روبی در استونی

در تالین، پایتخت استونی، کشوری در منطقه بالتیک اروپا، از هفت مکان برای حمل 
و جابه جایی برف استفاده می شود. این سایت ها به صورت مساوی در ابعادی مشخص 
در سرتاسر شــهر توزیع هستند و فاصله از ســایت های برف روبی کمتر از پنج کیلومتر 
است. در زمســتان ســال ۲۰۱۴، هزارو ۷۰۰ مرتبه جمع آوری برف و انتقال به سایت ها 
انجام شد. برف از ایستگاه های حمل ونقل عمومی، تقاطع ها، پل ها و خیابان های باریک 
مورد استفاده حمل ونقل عمومی پاک ســازی و به سایت ها منتقل می شود. از آنجا که 
خیابان های شــهر قدیم تالین بســیار باریک است، برف نیز در زمســتان به طور مرتب 
از این مکان ها برداشــته و جابه جا می شــود. در تالین از نمک پاشی نیز برای برف روبی 
استفاده می شــود که البته این مســئله به موقعیت مکانی، جمعیتی و مواردی از این 

دست بستگی دارد و در همه معابر و مکان ها این روش کاربردی ندارد.
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