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   مقدمه- 1- 9
 در تالشا از ميزان آسيب هاي وارده به تاسيسات و ساختمانها، مديريت بحران صحيح و در هر زلزله جد

، نقش بسيار مهمي در كنترل خسارات و تلفات ناشي از حادثهزلزله كاهش ميزان اثرات وتبعات ناشي از 
و از است  زياد رگير مانند زلزله كه اوال تبعات جاني، فيزيكي و مالي آن بسيا اي همه در پديده. كند  ميايفا

  .طرفي در سطح بسيار زيادي گسترده است نقش مديريت بحران بسيار برجسته و نمايان مي شود
نتيجه حاصل از مطالعات، اميد به زندگي را بعد از زلزله  بر كه اين نقش زماني بسيار برجسته مي شود 

 نتيجه مطالعه )1-9(ول درجد. حسب زمان سپري شده از وقوع زلزله، به صورت نزولي نشان مي دهد
 زمان طاليي نجات جان افراد گرفتار آمده در آوار تا ،بر اساس مطالعات.  ]1-9[موردي آورده شده است

 درصد مي باشد و بعد از آن نيز تا 81 ساعت بعد از وقوع زلزله مي باشد كه احتمال نجات 24حداكثر 
در اين زمان دقايق و ثانيه ها براي هر فرد مي . ردحدود يك هفته از زمان وقوع زلزله امكان نجات وجود دا

  .تواند با ارزش و در زنده ماندن آن موثر باشد
امداد و نجات در زلزله بم پرداخته سپس به موارد ديگر مربوط به جستجو، در ادامه ابتدا به بررسي 

  .بحران پرداخته مي شود مديريت
  
   عمليات جستجو و نجات -2- 9

 ساعت بعد از زلزله مي باشد و بعد از آن هم 24دمه اشاره شد زمان طاليي نجات تا همانطوري كه در مق
 حساس و ،در اين زمان عمليات پر اهميت. حداقل تا يك هفته بعد از زلزله هنوز شانس نجات وجود دارد

  .تخصصي جستجوي مصدومين و گرفتار آمده ها در زير آوار و نجات آنها بايستي انجام گيرد
  .ه به بررسي عملكرد بخش هاي مختلف در اين زمينه پرداخته مي شوددر ادام

  
   گروه هاي داخلي-1- 2- 9

ابعاد فاجعه به علت بعد مسافتي .  اولين زلزله شهري در تاريخ معاصر ايران دانست اين زلزله را مي توان
ن شهر در ابتدا بطور زياد شهر بم با شهر هاي اطراف و قطع ارتباط هاي مخابراتي و از بين رفتن مسئولي
زيوني از منطقه پخش يكامل مشخص نبود و عمق فاجعه زماني مشخص شد كه اولين خبرها و تصاوير تلو

   ساعت به طول انجاميد12متاسفانه اين زمان حداقل حدود. بعد از آن نيرو هاي كشور بسيج شدو شد 
  .ها بودنددر اين مدت مردم آسيب ديده شهر و روستاهاي اطراف آن تن.] 9-2[

به علت بعد زياد فاجعه و تعداد محدود امدادگران محلي، خراب شدن ساختمان هالل احمر و ايستگاه 
و احتماال كشته شدن مسئوالن و ماموران آنها و نبود وسايل جستجو ) 1-9(شكل  نشاني شهر مركزي آتش

در روز دوم . يدگان صورت نگرفت ساعت بعد از زلزله عمالً كمك مؤثري به حادثه د24و نجات متاسفانه تا 
كه بيشتر شامل بستگان افراد ساكن حادثه ميزان كمك ها و نيرو هاي امدادي محدودي وارد شهر شدند 

اكثرا به دليل عدم اين نيروها . در شهر بودند كه با بيل و كلنگ كه در شهر موجود نبود وارد شهر شدند
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بعضي از نيروهاي امدادي كه سيار كمي داشتند به گونه اي آشنايي با شيوه جستجو و نجات ميزان كارايي ب
 در اين بين نيرو ها و امكانات رسيده به شهر به .)2- 9(بدون برنامه در شهر مبهوت ابعاد فاجعه بودند شكل 

جاي انجام كارهاي مفيد مانند باز كردن معابر فرعي جهت دسترسي به تمام نقاط مشغول آوار برداري 
خاصي بودند غافل از اينكه در نقطه اي ديگر فردي ممكن است به كمك آنها نيازمند موضعي در نقاط 

 ).3-9(باشد شكل 
در اين بين به علت عدم در اختيار داشتن امكانات الزم جهت كار در شب و قطع جريان برق در شهر 

ارده به شهر در روز سوم بعد از زلزله حجم نيرو هاي و. عمليات جستجو و نجات در شب تعطيل مي شد
و عدم در اختيار داشتن ادوات و عدم وجود برنامه ريزي  بدليل عدم آشنايي به فنون زبسيار زياد شد ولي با

 شرحي از نقايص موجود در امر جستجو و نجات در .ات نجات عملكرد مناسبي نداشتنديالزم براي عمل
  .  گزارش آورده شده است5-8بخش 

  
   گروه هاي خارجي-2- 2- 9

وقوع زلزله از گروه هاي خارجي جهت امداد و نجات درخواست كمك پس از در ساعات اوليه تانه خوشبخ
عليرغم همزماني با سال نو ( گروه امدادي از سراسر جهان ١٧اطالعات موجود بيش از  براساس .شد

 بالفاصله اولين گروه در روز دوم بعد از زلزله وارد شهر بم شد و. ]3-9[به شهر بم اعزام شدند) مسيحي
  .عمليات جستجو را توسط سگ هاي زنده ياب شروع كرد

گروه هاي تخصصي جستجو و نجات خارجي به علت آمادگي و آموزش الزم در اين زمينه با تجهيزات كامل 
اطالع اين گروهها از وضعيت منطقه بقدري خوب ). 4-9(شكل  استقرار يافته و به سرعت وارد عمل شدند

ه هاي خود در تهران نقاضاي ماشين كرده بودند تا درصورت عدم در اختيار بودن وسايل بود كه از سفارتخان
  . حمل و نقل در منطقه از ماشين هاي سفارتخانه ها به عنوان ماشين حمل و نقل استفاده شود

هاي خارجي به علت تخصص و تسلط بر عمليات جستجو و نجات بسيار  رسد كه عملكرد گروه به نظر مي
 .دخوب باش

  
   امداد رساني-3- 9

با توجه به از كار افتادن دو بيمارستان از سه بيمارستان شهر و نيز تلفات جاني پرسنل بيمارستانها عملكرد 
بيمارستانها نمي توانست بصورت كامل انجام گيرد ولي با تالش پزشكان از محوطه بيمارستانها جهت مداوا 

و بيماران بطور مرتب با وسايل زميني و هوايي به ) 5-9شكل ( شد و بستري كردن مجروحين استفاده مي
در روز سوم زلزله با تالش نيرو هاي داخلي و خارجي ). 6-9شكل ( شدند نقاط مختلف كشور منتقل مي

  ).7-9شكل ( حرايي مختلفي در منطقه ايجاد شد كه عمليات پزشكي را بهبود بخشيدصبيمارستانهاي 
 پزشكي بايستي به همراه گروه هاي نجات در محل حضور داشته ايهدر عمليات نجات پيشرفته، گروه

باشند تا عمليات پزشكي را در موقع لزوم و در كمترين زمان ارائه كنند و باعث كاهش تلفات ناشي از 
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 ولي اكثر. رعايت نشدتقريباً در اكثر موارد  متاسفانه در زلزله بم موضوعد كه اين نانتقال مجروحين شو
  .بودندهمراه نيروهاي اداري پزشك خارجي داراي ات نجگروه هاي 

  
   بازيابي سيستم ها- 4- 9

هاي  بخش. بعد از زلزله تقريبا تمامي خدمات شهري و خدمات شركت هاي دولتي وخصوصي قطع شد
خود تالش هاي بسيار تحسين برانگيزي را انجام دادند كه در ادامه به آنها تأسيسات مختلف جهت بازيابي 

  .شود اشاره مي
 
   دستگاههاي دولتي و بازيابي سيستم هاي خدمت رساني عمومي- 1- 4- 9

از زمان شروع اعالم وقوع زلزله ستاد بحران در استانداري كرمان و در تمامي دستگاههاي دولتي مربوط 
بسياري از نيروهاي بخش هاي . دستگاههاي دولتي در بخش هاي زيادي به فعاليت پرداختند. تشكيل شد

شدند تا جاي همكاران خود را در شهر بم ، ز استانهاي مجاور جهت كمك و امداد به شهر بم گسيل دولتي ا
  .پر كنند و حاصل تالش آنها برقراري خدمات مختلف شهري در ساعات و روزهاي اوليه بعد از زلزله بود

شروع شد و سيستم آب شهر به علت قطع لوله هاي شهري قطع شد كه عمليات بازيابي آن در روز دوم 
).  9-9( و شكل )8-9(شكل  همزمان با آن آب توسط تانكر هاي ثابت و سيار در سطح شهر پخش شد

  . درصد شبكه آب شهري بود40حاصل تالش اين گروه در سه روز اوليه بعد از زلزله ، برقراري 
 عمليات .ديدگر كيلو ولت شهر و شبكه توزيع شهر قطع 230برق شهر به علت آسيب هاي وارده به پست 

بازيابي سيستم در روز اول و دوم بعد از زلزله شروع شد به طوريكه در روز اول زلزله، بيمارستانها و مراكز 
در پايان روز دوم تقريبا تمامي خيابانهاي اصلي و مراكزي به برق نياز . مهم و بعضي از خيابانها برق دار شد

 كيلو ولت تعمير شد كه در نهايت بعد از سه روز عمليات 230داشتند برق دار شده و تقريبا نيمي از پست 
  ).10- 9( كيلوولت تكميل شد شكل 230بازيابي پست 

 10 ساعت بعد از زلزله، 5 ،سيستم مخابراتي ثابت وسيار در موقع زلزله از كار افتاد كه با تالش نيروها
% 50ور تا كروز ظرفيت شبكه مذدر طي يك  و بعد از آن.  موجود شهر برقرار شدتلفن همراهشبكه درصد 
اي   شماره اي جديد جهت استفاده محلي و منطقه250 مركز 2افزايش داده شد و حداقل % 100و بعد 

  ).11- 9شكل ( احداث شد
 شد موقع تامين ميبه با تالش شركت ملي نفت ايران بنزين و گازوئيل مورد نياز شهر بصورت رايگان و 

  ).12-9(شكل 
ر شهر و در مناطق پررفت و آمد باعث شده بود كه نيروهاي امدادي و نيروهاي مردمي مشكالت ترافيكي د

رساني  هاي بسياري در جريان كمك مدت زيادي زمان خود را در ترافيك صرف كنند و از اين بابت ، وقفه
ا در شب دوم زلزله، راه ارتباطي بم به كرمان در محل پل خواجه عسگر ب). الف-13-9(ايجاد شد شكل 

 را داشتندشهر بم قصد ورود به ترافيك بسياري همراه بود به نحوي كه مسافرين و نيروهاي امدادي كه 
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 صبح با تالش مامورين 3كه در نهايت در ساعت ) ب-13-9(  ساعت در ترافيك بودند شكل10بيش از
  .نيروي انتظامي مسير مربوطه بازگشايي شد

با تالش نيروهاي مربوطه در ساعات . گرديد مراقبت آن غيرفعال  و برجديد زلزله آسيب در اثرفرودگاه بم 
 به جهت انتقال مجروحين و بم و ديگر شهرهااوليه بعد از زلزله فرودگاه فعال شده و يك پل هوايي بين 

 در روزهاي اوليه بعد از زلزله جهت تسهيل درامر نشست و. نيروهاي امدادي و تجهيزات الزم برقرارشد
ماها از برج موقت سياري كه برروي يك دستگاه خودرو نصب شده بود جهت هماهنگي برخاست هواپي

  ).14-9(پروازها استفاده شد شكل 
  
   موسسات غير دولتي- 2- 4- 9

  خدمت رساني شركت هاي خصوصي و موسسات غير دولتي به علت اينكه از نيرو هاي بومي استفاده 
مت رساني شامل تمام فروشگاهها و مو سسات مالي و اين توقف خد. كردند در موقع بحران متوقف شد مي

  .خدماتي مي شود
موسسات غير دولتي و شركت هاي خصوصي در نقاط ديگر كشور جهت كمك رساني به مردم آسيب ديده 

از ميزان آمار قابل استنادي تاكنون كمكهاي نقدي و غيرنقدي بسياري را انجام داده اند كه متاسفانه 
  .باشد كمكهاي مؤسسات خصوصي در دسترس نمي

  
  كمكهاي مردمي و سازمانهاي بين المللي -5- 9

چه از كساني كه جهت كمك رساني خود را به محل . واكنش مردمي در اين حادثه بسيار درخشان بود
قطه از كشور حادثه رساندند و چه كساني كه در نقاط ديگر كشور كمك كرده و هموطنان خود را در اين ن

  .از ميزان كمكهاي افراد در دسترس نيستكه متاسفانه آمار قابل استنادي درحال حاضر . تنها نگذاشتند
بسياري از كشور هاي جهان عالوه بر ارسال گروهاي امدادي، كمك هاي مختلف ديگري در اين مورد انجام 

 كشور و سازمان غيردولتي و سازمان 52  بالغ بر18/10/82طبق آمار سازمان ملل متحد ، تا تاريخ . دادند
. [3-9]هاي غيرنقدي مختلفي انجام دادند   ميليون دالر و نيز كمك57بين المللي كمكهاي نقدي بالغ بر 

  .شد ايران  پرواز وارد كشور296 به وسيله 15/10/82اين كمكها و گروههاي امدادي تا تاريخ 
  
   اطالع رساني- 6- 9

 مدت به زلزله فوق و نيز در دو هفته اول پس از زلزلهط به راديو و تلوزيون تقريباً تمامي مباحث مربو
  كه اين مسئله باعث جلب كمك هاي داخلي و . كمكهاي الزم و نحوه امدادرساني معطوف بوده است

  .بين المللي بسياري شد
د، حضور بسيار هاي اطالع رساني خارجي، باوجود اينكه حادثه در زمان قبل از سال نو ميالدي بو شبكه

   .ارسال كردند خوبي داشته و از اين حادثه گزارشات و خبرهاي بسياري تهيه و
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   جمع آوري آوارها و اسكان موقت-7- 9
به علت حجم زياد خرابي هاي بعد از زلزله آوار برداري و جمع آوري آنها زمان بسياري طول خواهد كشيد 

  . روز از حادثه آغاز شد5زبور بعداز گذشت ولي عمليات م. كه از مجال اين گزارش خارج است
و سپس به كمك جمعيت هالل احمر ايران در نزديكي خودشان بازماندگان زلزله در روزهاي اول، ابتدا 

از روز سوم زلزله به بعد، محلهاي مناسب جهت اسكان ). 15-9(شكل  محل سكونت خود اسكان داده شدند
جمعي بازماندگان جهت ارائه سرويس بهتر   عمليات اسكان دستهيابي شد كه جمعي بازماندگان مكان دسته

  ).16- 9(شكل  شروع شد
  
  ها  آموخته- 8- 9

اين زلزله درسهاي بسياري در بر داشت كه باتوجه به گستردگي آن امكان آگاهي از همه آنها نياز به زماني 
  : آموخته شد به شرح زير استدرسهائي كه به نظر مولفان اين گزارش از اين زلزله. نسبتا طوالمي دارد 

 زلزله آسيب ديدن ازدر هنگام چنين بحرانهائي، نيروهاي امدادي و كمك رساني محلي به دليل  -1
 .كارائي مؤثري نخواهند داشت و حتماً بايد از نيروهاي خارج از منطقه آسيب ديده كمك گرفت

دن مناطق در نظرگرفته شود البته در اين مورد بزرگي و نيز شدت زلزله و ميزان آسيب پذير بو(
به طور مثال در زلزله هاي كوچك مي توان از نيروهاي محلي استفاده كرد ولي درزلزله هاي 

  .شوند بزرگ، نيروهاي محلي غيرفعال مي
ريزي و كنترل عمليات، بهتر است قبل از حادثه شهرها و مناطق مختلف به مناطق  بمنظور برنامه -2

ندي شده و مسئوليت جستجو و نجات و امداد هر بخش قبل از هاي كوچكتري تقسيم ب و ناحيه
 .هر حادثه مشخص باشد و تمامي عمليات يك منطقه زير نظر يك ارگان خاص انجام گيرد

تشكيل گرديده و در مواقع بحران دولتي و غيردولتي گروههاي جستجو و امدادي تخصصي بايد  -3
ياب و يا  ا حتماً بايد به وسائل پيشرفته زندهاين گروهه. وظيفه جستجو و نجات را به عهده گيرند

 .سگهاي تربيت شده مجهز باشند و در گروه خود حتماً پزشك داشته باشند
به منطقه اعزام شوند بطوريكه بتوانند در شب و خودكفا  تجهيزات كاملگروههاي امدادي بايد با  -4

 .وشرايط خاص عمليات جستجو و نجات را انجام دهند
بايد به گونه اي آماده باشند تا در صورت وقوع به سرعت در منطقه حاضر شوند گروههاي داخلي  -5

   ساعت در ايران با تجهيزات كامل و 48به طور مثال گروههاي خارجي ظرف مدت حداكثر 
 ر.ماشين آالت حضور داشتند در صورتيكه بعضي از گروههاي ايراني حضور پيدا نكرده بودند

و محل و تعداد منازل موجود در آن بايستي در يك محل خاص  جمعيت هر ناحيه، كوچه وآمار -6
در هر محله وجود داشته باشد تا در موقع جستجو و نجات عمليات به نحو بهتري صورت ايمن 
 .بگيرد
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عمليات ارزيابي خسارت بالفاصله بعد از وقوع زلزله شروع شده و اطالعات جمع آوري شده به يك  -7
بتوان برنامه ريزي الزم را موجود العات الزم و با اطالع از امكانات مركز ارسال شود تا با داشتن اط

 .انجام داد
در اين زلزله مشاهده شد كه بسياري نيروهاي امدادي غيربومي بعلت عدم آشنائي با مناطق  -8

مختلف شهر در پيدا كردن مسيرها دچار مشكل شده و اين امر باعث ايجاد مشكل در عمليات 
با بايد آيند  گيري از اين امر، نيروهائي كه از مناطق ديگر به محل حادثه ميبراي جلو. امدادي شد

ز قبل مشخص باشد در اين مورد، شهرهاي معيني براي نحوه كارشان منطقه آشنا باشند و 
رساني به شهرها و مناطق تحت خطر بايد تعيين گردد و نيروهاي عملياتي شهرهاي معين  كمك

 .ي خود را حفظ نمايندگنورهائي در محل هاي مربوطه  آمادهر از چندگاهي با انجام ما
كه در صورت آسيب ) شهر معين( باشد يمركز مديريت بحران هر شهري حتماً بايد در شهر ديگر -9

رسيدن به مركز مديريت بحران شهر آسيب ديده،مركز مديريت شهر معين قابليت عمليات داشته 
 .باشد

بطور مثال امكانات شهر . رجع حتماً بايد مدنظر قرار گيردامكانات شهرهاي معين در قبال شهر م -10
مناسب باشد ولي امكانات شهر توانست  ميشهر بهم بحران ناشي از زلزله در كرمان براي كنترل 

بندرعباس در هنگام وقوع يك كرمان به تنهائي براي پاسخگوئي به نياز منطقه وسيعتري مانند 
 .ريزي كرد  مورد حتماً بايد از قبل برنامهكافي نمي باشد و در اينزلزله بزرگ 

 بعد از زلزله در منطقه شهري بايد عالئم راهنمائي مناسبي نصب گردد تا گروههاي امدادي و نيز  -11
مراجعه كنندگان سردرگم نشوند محلهاي توزيع غذا و مايحتاج و ستاد بحران حتماً بايد در سطح 

 . گذاري و مشخص شود شهر عالمت
وسايل نقليه سبك نظير موتور سيكلت براي شناسايي ساختمانهاي تخريب شده و  استفاده از  -12

 ). 17-9(شكل . شود شكستهاي احتمالي ايجاد شده در شريانهاي حياتي توصيه مي
ساختمانهاي حساس و مهم در شهرها كه در مواقع بحران بايد قابليت استفاده داشته باشند مانند  -13

مراكز امداي مانند آتش نشاني و ساختمانهاي نظامي و انتظامي، مراكز درماني و بيمارستان ها، 
مراكز اداري مانند شهرداري و فرمانداري، بايد به نحوي طراحي و اجرا گردند كه در مواقع بحران 

 . زلزله آسيب وارده به آنها كم باشد و قابليت بهره برداري آنها حفظ گردد
ضعيت ساخت و ساز و غيره بايد در ساختمانهاي هاي شهر به و  اطالعات مناطق مختلف، نقشه -14

 .مهم و حساس موجود باشد تا اطالعات به راحتي در دسترس امدادگران قرار بگيرد
 به منظور جلوگيري از سو استفاده افراد تبه كار از لباس هاي افراد امدادگر مانند گروه هاي   -15

 .هالل احمر مكانيزم مناسبي بايد پيش بيني شود
وسايل و امكانات و دانش الزم و همينطور دسترسي به روهاي نجات و امداد به  تجهيز ني -16

 .براي بهبود عمليات نجات و امدادو تلفن ماهواره اي  GPSهاي جديد مانند سيستم يتكنولوژ
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 لزوم تهيه بانك اطالعاتي كامپيوتري از افراد و محل سكونت آنها براي كل كشور تا بتوان در  -17
همچنين در صورت وجود چندين . ليات نجات و امداد افراد سرعت بخشيدمواقع بحران به عم
 براي مناطق زلزله ارساليتوان راه مورد استفاده افراد سودجود را از كمكهاي  بانك اطالعاتي مي

 .زده مسدود كرد
  
   مراجع-9- 9
 برداري ريت آوار خرابي ساختمانها و مديي بررسييق پروژه تحق، گزارش نهائي) 1382( عشقي، ساسان]9-1[

  . ص200، 1382زلزله هاي بزرگ،تهران، موسسه علمي كاربردي هالل، آذرماه در 
   براساس اطالعات اخذ شده از راديو و تلويزيون و جرايد ]9-2[
  int www. Reliefweb.سايت اينترنتي  ]9-3[
 

 ]1-9 [ رآوارماندنيزنده ماندن به نسبت زمان از زاحتمال ) 1- 9 (جدول
ر آوار ماندنيزمان ز  درصد زنده ماندن 

قهيدق 30  99.3 % 

ك روزي   81 % 

 % 53.7 دو روز

 % 36.7 سه روز

 % 19 چهار روز

 % 7.4 پنج روز
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  خراب شدن ايستگاه آتش نشاني مركزي شهر بم): 1-9(شكل 

  
 

  سردر گمي نيرو هاي اعزامي در روزهاي اول):  ٢-٩( شكل

 
 

ه شدن راههاي ارتباطي و كاركردن وسايل سنگين درمحل ساختمانها براي بيرون آوردن  بست ):3- 9(شكل 
  دقربانيان بجاي بازكردن مسير براي حمل و نقل نيرو هاي جستجو و امدا
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گروه هاي خارجي با تجهيزات كامل به منطقه اعزام شده بودند و درمحل هاي مربوطه  ):4-9( شكل
  مستقر شدند

  

 

 
  ه مجروحين ياستفاده از محوطه بيمارستانهاي خراب شده جهت درمان اول  ):۵-٩( لشك

  )ساعت بعد از وقوع زلزله30بيمارستان امام خميني بم روز دوم زلزله و(و سپس اعزام آنها به نقاط ديگر 
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انتظار سالن  (اعزام مجروحين به بيمارستانهاي ديگر نقاط با وسايل زميني و هوايي  ):۶-٩( شكل

  )فرودگاه كرمان
  

 
  ايجاد بيمارستان صحرايي جهت كمك به مجروحين  ):٧-٩(شكل

  

   
  

روز دوم  (بر قراري سيستم هاي آبرساني سيار جهت استفاده بازماندگان و نيرو هاي امدادي  ):٨-٩( شكل
  )بعد از زلزله
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  تالش براي بازيابي سيستم آبرساني): ٩-٩( شكل
  

   

 
  تالش براي بازيابي سيستم هاي انتقال برق): ١٠-٩( شكل
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  تالش براي بازيابي سيستم هاي مخابراتي و برقراري سيستم هاي مخابراتي موقت  ):١١-٩( شكل
  

 
  برقراري سرويس سوخت رساني به موقع): ١٢-٩( شكل

  
  )ب(

  
  )الف(

  رقراري نظم جهت بنوجود مشكالت ترافيكي و تالش ماموري  ):١٣-٩( شكل
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  برج مراقبت سيار فرودگاه): 14-9( شكل

   
 

   روز3 تا 2تالش مردمي براي اسكان و كمك نيرو هاي امدادي بعد از ): ١۵-٩( شكل

   
   از جمله ميادين و پارك هامناسباسكان موقت مردم در مكانهاي ): ١۶-٩( شكل
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  هها وسيله ارتباطي موثر جهت امداد و به علت مسدود شدن راموتور سيكلت ): 17-9( شكل
  باشدتواند جميكمك رساني 

  
  
  
  
  
  
  




