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براي تحليل  تجزيه و تحليل عوامل شكست و آثار آنبازنگري در روش 

 )هاي اسكانيامطالعه موردي در اتوبوس(سفر با اتوبوس:  ريسكهاي احتمالي
 دانشكده علوم انساني، دانشگاه مديريت صنعتي  ي كاسي ارشد

  ايراندانشگاه آزاد اسالمي، واحد سمنان، گروه مهندسي صنايع، يار، دانش، *علي جهان

  دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد سمنان، ايران ،كارشناسي ارشد ، دانش آموختهسيد محمد مهدي خاتمي

  واحد سمنان، ايراندانشگاه آزاد اسالمي،  دانشكده فني و مهندسي، ،كارشناسي ارشد ، دانش آموختهافشين عباسپور

 iranalijahan@yahoo.comپست الكترونيكي نويسنده مسئول:*

    05/08/97پذيرش:  -01/03/97دريافت:       

  ، ايرانمنان257س243- 257 صفحه              

  چكيده

 شيسفر با اتوبوس را ب ياحتمال يسكهاير لياز هموطنان، ضرورت تحل ياديو از دست رفتن جمع ز يقابل توجه سوانح رانندگ شيافزا

 يحاالت بالقوه خراب يبند تيو اولو ييشناسا يمعموال برا FMEA) (عوامل شكست و آثار آن ليو تحل هيكند. تجز يم انينما شيپاز 

باشد كه در ارائه  يم FMEA از روش ديجد يكاربرد انگريب قيتحق نيرود. ا يم س،بكاريسرو ايو  نديمحصول، فرآ ستم،يس كيدر 

عوامل حادثه  ياست. مسلماً رتبه بند گريارياتوبوس ها  ييعوامل متعدد حادثه ساز در سوانح جاده ا اقدامات در مواجهه با نيعتريسر

 يكاهش خسارات جان يزمان ممكن برا نيموثر و اثر بخش در كوتاه تر يباالتر، اقدام يرتبه ها باعوامل  يبر رو شتريساز و تمركز ب

شده و در حال تردد در جاده ها  ديگذشته تول ياست كه در سالها ييوبوس هاسوانح ات سك،يكاهش ر يسطح برا نيخواهد بود. اول

سوانح  انيدر جر ميبطور مستق رياخ يعقاب افشان كه در سال ها شركتبا سابقه  نياز مهندس يجمع يبا همكار قيتحق نيباشند. ا يم

مربوط  يو با توجه به آمار بررس ديجد فيتفاده از تعارمطالعه با اس نيدر ا بوده اند،انجام شده است. اياسكان يمربوط به اتوبوس ها

نام   Crash FMEA سوانح FMEA ارائه شده كه ييسوانح جاده ا يبررس يبرا يديفراخوان شده، روش جد ايسكاناتوبوس ا 2063به 

مراكز خدمات پس از جانب شخص راننده،  ستيبا ياست كه م يتالش شده است مجموعه اقدامات قيتحق نيشده است. در ا يگذار

 .شوند يبند تياتوبوس قابل انجام است، اولو يحوادث جاده ا سكيكاهش ر يراهور در راستا سياز فروش و پل

  
  و تحليل عوامل شكست تجزيهحمل و نقل، ايي، اتوبوس، سوانح جاده: كليديهاي واژه

  
  

 مقدمه-١

 در اسـكانيا  هـاي  اتوبوس براي سانحه مورد 91 ،1393 ماه دي

 به مربوط اطالعات االمكان حتي كه است، داده رخ كشور سطح

 تحت گرديد، طراحي منظور همين به كه ايسامانه در سانحه هر

. اين سامانه بـر  گرديد آوريجمع "سوانح جامع سامانه"  عنوان

ه پنجم توسعه كشـور بـا   قانون برنام 169از ماده  "و"اساس بند

هدف تجميع و شفاف سازي و ارائـه داده هـاي صـحيح قابـل     

استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامـه هـاي ملـي ايمنـي     

الـي   1هاي نمودار توسط وزارت راه و شهرسازي ايجاد گرديد.

هـاي  سـال  فاصـله  دررا  اسكانيا هاياتوبوس سوانح وضعيت 5

 خطوط محدوديت علت به كنند.توصيف مي را 1393تا  1388

ــاالي هزينــه و ريلــي  درصــد 90 از بــيش هــوايي، مســافرت ب

 گيـرد مـي  انجام ايجاده سفرهاي كمك به ايران در ها جابجايي
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 ضـرورت  اسـاس  همـين  بـر . )1392(وزارت راه و شهرسازي، 

 و حمـل  بخـش  در خـدمات  ارايه وضعيت به رسيدگي و توجه

 آمـار  بـه  توجـه  با طرفي از .شودمي آشكار مسافر جادهاي نقل

 تحليـل  رسـد مـي  نظـر  بـه   كشور، در اي جاده تصادفات باالي

 را) خطرپـذيري ( ريسك. باشد مفيد بسيار اي جاده سفر ريسك

 احتمال با برابر كه كرد تعريف خطر يك محتمل پيامد توان مي

 ارزش از بـيش  خطـر  آن اقتصادي يا اجتماعي خسارت افزايش

 در منطقـه،  چند يا يك در موجود هاي يهسرما براي شده تعيين

  را ريسـك  رابطـه  كلـي،  بطـور . اسـت  مشـخص  زمـاني  فاصله

 پيامـد " در "خطـر  احتمـال " ضرب حاصل صورت به توان مي

 خطر پيامد كه. )1388(پورياري و صفارزاده،  كرد معرفي "خطر

 خسـارت  زنـدگي،  بـالقوه  خسارت تعمير، هزينه شامل تواندمي

 خطر پيامد حاضر پژوهش در .باشد حيطيم زيست و اجتماعي

 احتمـال . اسـت  گرفته قرار تحليل مورد جاني خسارت جنبه از

 كـل  تعـداد  به خاص نتايج يا رويداد نسبت به توجه با نيز خطر

  .است حصول قابل ممكن نتايج و رويدادها

 تعداد كشور، هاي پايانه و نقل و حمل سازمان آمار مطابق    

دسـتگاه   19817، 1392سـال   پايـان  تا ركشو سطح در اتوبوس

دسـتگاه مربـوط بـه توليـدات      3618مي باشد كه از اين تعـداد  

شركت توليدي و صنعتي عقاب افشان، توليد كننده اتوبوسـهاي  

 در بخصـوص  و سـالها  در تاسـفانه اسكانيا در ايران مي باشد. م

 به مربوط رانندگي سوانح توجه قابل افزايش شاهد اخير ماههاي

 ايـن  جانبـه  همـه  بررسـي  مسـلما . )1(نمودار هستيم هابوساتو

 از زيـادي  جمـع  رفـتن  دسـت  از باعـث  كـه  دلخراش حوادث

 اسـاس  بر. است انساني اي وظيفه است شده عزيزمان هموطنان

 باشـگاه " معتبـر  خبرگـزاري  دو از شـده  آوري جمـع  اطالعات

 خبرگـزاري " و) سـيما  و صـدا  نظـر  تحـت ( "جوان خبرنگاران

 مراكـز  ،)دانشـگاهي  جهاد نظر تحت( ")ايسنا(ايران ندانشجويا

 بررسـي  كميتـه  و افشـان  عقـاب  شركت فروش از پس خدمات

نكـات قابـل تامـل در ايـن آمـار       .افشـان  عقاب شركت سوانح

عبارتند از: درصد باالي واژگوني در بين انواح سـوانح (نمـودار   

دار )، درصد باالي راننده اتوبوس در علل ابتدايي سوانح (نمـو 1

از حالت كارخانـه   هاي دستكاري شده)، درصد باالي اتوبوس2

نتيجـه آن  ). 4ايي و دچار سانحه آتـش سـوزي شـده (نمـودار     

، ترس و عدم اعتمـاد بـه راننـدگان    احساس ريسك باالي سفر،

ترس از ايمني ناوگان مسافري ،حوادث وحشـتناك و بـه آتـش    

شـهري   وخاك و خون كشيده شدن مسافرين در راههاي بـرون 

 40كشور است. برخي از كارشناسان اذعان دارند كه در حـدود  

درصد تصادفات فوتي برون شهري كشور يك طـرف از عامـل   

تصادف وسايل نقليه عمومي باري يا مسافري هستند كه در اين 

  شود.اي محسوب ميصورت آمار نگران كننده

ـ   در يك بررسي سـاده در خصـوص   روز حـوادث اخيـر   علـل ب 

  هاي ذيل را مطرح نمود:فرض توانمي
عدم وجود كنترل هاي الزم توسط موسسه استاندارد در . 1

 .خصوص مشكالت فني اتوبوس ها در حين توليد

 .عدم رعايت اصول استفاده از وسيله نقليه توسط رانندگان. 2

ايجاد تغييراتي بر خالف قوانين و استاندارد در وسيله نقليه . 3

 .توسط مالكين

و مراكز  هاي الزم توسط پليس راهورود كنترلعدم وج. 4

در خصوص ممانعت از تغييرات  معاينه فني خودروهاي سنگين

 .بر خالف قوانين و استاندارد در وسيله نقليه توسط مالكين

 .وجود جاده هاي حادثه خيز. 5

. مشكالت مرتبط با سالمتي رانندگان همانند اعتياد و ضعف 6

 بينايي.

ي از آزمايشات در قطعات ورودي به كارخانه . عدم انجام برخ7

  گردد.كه برخي توسط قطعه ساز داخلي توليد مي

عوامل بالقوه فوق به نظر مي رسد با يك نگاه اجمالي به        

زمان كمتري قابليت بهبود در  4و  3، 2 ريسك مرتبط با موارد

شده در سوانح مختلف  علل اشارهمسلما شدت خواهد داشت. 

نيست و تعيين شدت براي اين عوامل نياز به بررسي يكسان 

اما به هر حال حذف . طوالني مدت و كار كارشناسي قوي دارد

هر علتي حتي با شدت كم نيز، دستيابي به هدف نهايي، يعني به 

را  هااي اتوبوسن آمار سوانح جادهترين حد رساندپايين

متداول  هاي، برخي از روش1در شكل  .سازدميسريعتر محقق 

   بندي شده است.ارزيابي ريسك در سيستم مديريت ايمني، طبقه
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  تعداد سوانح اتوبوس هاي اسكانيا بر اساس نوع سانحه  .1نمودار 

 

 
   آتش سوزي شده درصد اتوبوس هاي اسكانيا داراي دستكاري از حالت پايه و دچار .2 نمودار

 

  

  

   

     

    

     

   

 

 

 

 تعداد سوانح اتوبوس هاي اسكانيا بر اساس علت ابتدايي  .3نمودار                                         
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هاي اسكانيا به تفكيك سال تعداد سوانح اتوبوس .4 نمودار       

 

   برخي از روش هاي متداول ارزيابي ريسك در سيستم مديريت ايمني .1شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

، FMEAدر روش تجزيه و تحليل عوامل شكسـت و آثـار آن   

از حاصـل ضـرب اعـداد     RPNاولويت ريسـك   محاسبه عدد 

به دست مي آيد. كه هـر يـك از    تشخيصو  وقوع، شدتنرخ 

. در روش رتبـه بنـدي شـده انـد     10تـا    1فاكتورهاي فـوق از  

 تعريفي كلـي از  HAZOPمطالعه خطر و قابليت بهره برداري 

فرآيند مورد نظر صورت گرفته و هر قسمت طراحـي بصـورت   

  ) مورد سوال قرار مي گيرد تا كلمات راهنمااصولي (به كمك 

  در طراحـي مـورد نظـر پديـد      انحرافـات مشخص شود چگونه 

 مي آيند و عالوه بر آن معين گردد چگونه اين انحرافات منجر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حليل چه مي شـود  به بروز خطرات مي شوند. روش تجزيه و ت

احتمالي فرآيند از حدود  انحرافاتبراي ارزيابي   What ifاگر 

 استاندارد، طراحي مي شود كه بر اساس پيامد ها سطوح ريسك 

، ريسك از حاصل William fineدر روش  تعريف مي شوند.

) در تشخيصخطر) در ميزان تماس ( ضرب ميزان پيامد (شدت

مي آيد، كه البته رتبـه بنـدي    خطر به دست وقوعميزان احتمال 

 John. روش هر يك از فاكتور هـاي فـوق مـنظم نمـي باشـد     

Green  مبتني بر مراحل پنجگانه ارزيابي ريسك مي باشد كه به

كمك ماتريس ارزيابي ريسك كه مبتنـي بـر شـدت و احتمـال     

ميتوان ريسك را بر اساس جدول سـطح بنـدي    ،مي باشد وقوع
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ش ارزيــابي ريســك بــر اســاس در رو ريســك ارزيــابي نمــود.

بـه كمـك    MIL-STD 882Bاستانداردهاي نظـامي آمريكـا   

مـي   ماتريس ارزيابي ريسك كه مبتني بر شدت و احتمال وقوع

باشد مي توان ريسك را بر اساس درجه مقبوليت آن طبقه بندي 

روش ارائه شده روش  6از بين . )1389(كرمي،  و ارزيابي نمود

با توجه به دخيل كردن سـه   William Fineو  FMEAهاي 

عامل وقوع، شدت و تشخيص از جامعيت و شـفافيت بـاالتري   

 FMEAبرخوردار هستند، با اين وجود به نظر مي رسد روش 

تـايي هـر عامـل وقـوع، شـدت و       10با توجه بـه رتبـه مـنظم    

، از خطاي اجرايـي  William Fineتشخيص نسبت به روش 

از  FMEAيـل روش  كمتري برخوردار مي باشد. بـه همـين دل  

مقبوليت بيشتري برخوردار بوده و در مطالعات علمي بيشـتر از  

در  روش هاي ديگر ارزيابي ريسك، مالك عمل قرار مي گيـرد. 

تحليل و ارزيابي خطرات مربوط به سيسـتم  "با عنوان  مقاله اي

خرابيهايي كه در وسـيله نقليـه در نتيجـه خطـاي      "حمل و نقل

اق بيفتد اين وسايل ممكن است اتف انساني در حفظ و نگهداري

  باشد:شامل موارد زير مي

فرآيند سرويس دهي (خطـاي تشـخيص، خطـاي مشـابه     . 1

سازي و پياده كردن قطعات دستگاه، جابه جا شـدن وسـايل   

 در هنگام جمع كردن دستگاه، استفاده از وسايل تعمير شـده 

 جايگزين و يا تعميرات جايگزين در اين زمينه)

 كاربردي (خطاي اپراتور راننده يا خطاي مسافران) فرآيند. 2

ي نقليه نسبت به واكنش نشان دادن وسيلهديگر فرآيندها، . 3

 .)Woropay and Wdzięczny 2006(جو و محيط

مسائل ايمني جـاده بـراي مـديريت    "مقاله ايي كه با عنوان        

ــوس   ــل اتوب ــل و نق ــال  "حم ــو و   2013در س ــط كافيس توس

دهـد كـه   . نتايج نهايي اين تحقيق نشان ميهمكارانش منتشر شد

استفاده شده در آن و  زشدن اتوماتيك درها و مواد اوليهدر باب با

اسـتفاده   مـوادي ي داخلي اتوبوس ما بايد سعي كنيم كه از معمار

ت دهند كه سالمكنيم به شكل قوي اين مسئله را مدنظر قرار مي

همچنـين مقاومـت ترمـز و    مسافران تا حد زيادي تـأمين شـده،   

بايـد بسـيار مـورد    ها هم در اين مـورد  سيستم محافظت از چرخ

  )Cafiso, Di Graziano et al. 2013(توجه قرار بگيرد

تجزيـه و تحليـل تصـادف    "پژوهشي با عنـوان   2014در سال   

صورت گرفت. اين  "بدون اولويت اتوبوس/اتوبوس مسيرهاي با

هاي علمي را در باب موضوع ايجاد و ايي از يافته  مقاله خالصه

ساخت جاده هاي سالم و علـت تصـادف اتوبوسـها در ملبـورن     

يـابي اوليـه ي   استراليا مورد بررسي قرار داده اسـت در آنجـا ارز  

هـاي تجربـي   باشد نتايج مربوط به تحليلاتوبوس مورد توجه مي

ي كاهش قابل مالحظه در حجـم  ها مشخص كنندهانواع تصادف

-كند كه در نتيجهها را درگير خود ميتصادفاتي است كه اتوبوس

-ي آن ممكن است تصادف اتوبوس منجر به صدمه خوردن بدنه

هايش بشود. پـس  ن به همراه چرخي اجزاي آي اتوبوس با كليه

ي اتوبوس را در پيشنهاد اين است كه اثر مربوط به ارزيابي اوليه

 ,Goh(ها مورد بررسـي قـرار دهـيم   به محركهاي مربوط طرح

Currie et al. 2014(  

اصـالح جـا بـه جـايي      "با موضوع  2012تحقيقي در سال       

 GAZDA(صورت گرفـت  "FMEAمسافران با كمك روش 

and PACANA(.  

تحقيقي در باب ضـريب  "مقاله ايي با عنوان  2009در سال       

ها و صـدمات  خطر و الگوي مربوط بـه تصـادفات موتورسـيكلت   

منتشر گرديد. خطر سوار شدن بر روي  "مربوط به اين تصادفات

بـار خطرنـاك تـر از يـك      34موتورسيكلت براي راننـده ي آن  

  .)Lin and Kraus 2009(ي ماشيني ميباشدي نقليهوسيله

 ")، پژوهشـي را بـا عنـوان    2010پوپوويچ و همكـارانش (       

و اسـتقرار آن در چرخـه حيـات     FMEA امكان اصالح روش 

(روشــي   FMEAايــن مقالــه روش .انجــام  دادنــد "اتوبــوس

سيســتماتيك بــراي شناســايي و پيشــگيري از وقــوع مشــكل در 

محصول و فرآيند آن) را نشان مي دهد كه كاربرد آن در صـنعت  

 .Popović, Vasić et al(يه بسيار وسيع مي باشـد وسايل نقل

2010(.  
تجزيـه و تحليـل ايمنـي     2009در مقاله ايـي كـه در سـال          

 ,Aljazzar(انجام شد FMEAازسيستم كيسه هوا با استفاده از 

Fischer et al. 2009(.      از جملـه تحقيقـات اخيـر صـورت

گرفته در داخل كشور كه تقريبا نزديك با موضوع پيشنهادي مـي  

باشند مقاله ايي است كه در اولين كنفرانس بين المللي مـديريت،  

مـديريت  "شـيراز) بـا عنـوان    -89نوآوري و كـارآفريني (بهمـن   
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 و FMEAريســـك در راه آهـــن بـــا اســـتفاده از تكنيـــك 

AHPدر اين مقاله سعي شده تا ضمن رفـع  ارائه گرديد "فازي .

سنتي اين مدل را در فضاي فـازي و   FMEAكاستي هاي مدل 

در شبكه راه آهن شرق  AHPبا استفاده از فرآيند سلسله مراتبي

ايران توسعه دهد كه كه به ادعاي مولفين آن در صورت اجرايـي  

شدن به طور قابل توجهي هزينـه هـاي مربـوط بـه تعميـرات و      

و نيز خطـرات و سـوانح ناشـي از عملكـرد نادرسـت      نگهداري 

  .)1389 حسيني( م حمل و نقل ريلي كاسته خواهد شدسيست

از جمله تحقيقات ديگر صورت گرفته مقاله ايي اسـت كـه        

ارزيابي ريسك آتش سـوزي قطارهـاي مسـافري    "تحت عنوان 

 "تئـوري گـري   –فـازي FMEA با اسـتفاده از رويكـرد    ايران

) بـه  89تابسـتان  -مهندسي حمل و نقل (شماره چهـارم  مجلهدر

چاپ رسيده است. همانگونه كـه در چكيـده ايـن مقالـه آمـده،      

هدف، شناسايي و تجزيه و تحليل خطرات تا سطح بررسي كلي 

علل آنها، تعيين تناوب وقوع و شدت پيامد ها به صورت كيفي، 

محاسبه ريسك هر خرابي در هـر زيـر مجموعـه و نيـز تعيـين      

 ستم ريلي كشور در زمينه حريـق اسـت  شكافهاي موجود در سي

ــاييز  .)1389 الري( ــديريت   در 88در پ ــات م ــلنامه مطالع فص

بررسـي ميـزان مخـاطرات سـفر بـا      "ترافيك مقاله ايي با عنوان 

منتشـر گرديـد. در ايـن     "اتوبوس در يك راه اصلي بين شهري

مقاله با تعيين ابعاد مختلف ريسك تصادف و روش هاي تعيـين  

آن، ايمني سفر با اتوبوس در يك محور مشخص و در يك بازه 

ه و به كمك توابع قابليت اطمينان ايمني زماني معين بررسي شد

يك سيستم، محدوده ريسك سفر برآورد شده است. نتايج نشان 

برابر كمتر از  2,93مي دهد كه ميزان مخاطرات سفر با اتوبوس 

برابر كمتر از موتورسيكلت است.  و از سوي  39سواري بوده و 

يـزان  ديگر وقتي دوره تناوب سفر با اتوبوس افزايش مي يابد، م

  .)1388 صفارزاده( يابدمخاطرات با آهنگ بيشتري كاهش مي

از جمله تحقيقات صورت گرفته ديگر كه در حوزه حمل و      

لزوم تصويب مقرراتي در "نقل جاده اي صورت گرفته با عنوان 

 87مي باشد كه در تابسـتان   "مورد حمل و نقل جاده اي مسافر

در مجله تخصصي الهيات و حقوق منتشر گرديد. در اين مقالـه  

مسـافر آن از طريـق   آمده: در كشوري كه بيشترين حمل و نقل 

جاده و اتوبوس انجام مي گيرد، نداشتن مقـررات الزم و كـافي   

در اين زمينه اسفبار است. رابطه حقوقي مسافر بـا فروشـندگان   

بليط و متصديان حمل و نقل به طور دقيـق مشـخص نيسـت و    

اينكه در صورت بروز حادثه بـه كجـا مراجعـه كننـد و جبـران      

در مجموع مقالـه  نا معلوم است.خسارت را از چه كسي بطلبند، 

مذكور خواستار تصويب مقررات و قوانيني از سوي قانون گذار 

در  82در سـال زمسـتان    .)1387 فخـاري ( در اين زمينه اسـت 

بررسـي رفتارهـاي نـا     "نشريه طبيب شرق پژوهشي بـا عنـوان   

به چـاپ   "ايمن در بين رانندگان اتوبوسهاي بين شهري همدان

رسيد. در اين مطالعه توصيفي مقطعي رفتارهاي ناايمن رانندگان 

بـا   80در سـال   اتوبوس كه از شهر همدان حركت مي كردنـد، 

استفاده از روش نمونه برداري از رفتارهـاي ايمنـي، مشـاهده و    

مصاحبه مورد بررسي قرار گرفت. نتـايج مطالعـه نشـان داد كـه     

مقدار قابل توجه اي از رفتارهاي رانندگان مورد مطالعه از نـوع  

نا ايمن است. براي كاهش ميزان رفتارهـاي نـاايمن و حـوادث    

گان اتوبوس هاي بـين شـهري، برگـزاري    جاده اي در بين رانند

دوره هاي آموزشي بر اساس اصول ايمني مبتني بر رفتار به طور 

 .)1382 محمـدي ( دوره اي  براي كليه رانندگان پيشنهاد گرديد

بررسـي كيفيــت خــواب راننــدگان اتوبــوس شــاغل در پايانــه  "

مسافربري شهر گرگان و ارتباط آن با سالمت عمـومي در سـال   

در فصـلنامه    89ر تابسـتان  عنوان مقاله ايـي بـود كـه د    "1387

مقطعـي  -سالمت كار ايران منتشر گرديد. در اين مطالعه تحليلي

تمامي رانندگان مشغول به كار در پايانـه مسـافربري گرگـان بـا     

سـوالي و   28استفاده از پرسشنامه اسـتاندارد سـالمت عمـومي    

سوالي خوايپيتسـبرگ مـورد بررسـي     19پرسشنامه ي استاندارد 

پس از مراجعه به محل كار رانندگان و تكميل فرم قرار گرفتند. 

و آمار توصيفي و تحليلي  SPSSها، داده ها با نرم افزار آماري 

مورد تجزيه و تحليلي قرار گرفت. با توجه به نتايج طرح جهت 

جلوگيري از ايجاد تصادفات و آسيب رسيدن به مسافران عزيز، 

ات غير قابـل  صرف هزينه ميلياردي ناشي از تصادفات و خسار

جبران ديگر، توصيه مي شود كه به رانندگان آموزش داده شـود  

كه تعداد شيفت هاي منظم استراحت به موقع و كـافي و رژيـم   

غذايي مناسب داشته باشند. براي رانندگان در جاده هـا تـا حـد    
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امكان محدوديت سني در نظر گرفته شود يا بـراي راننـدگان بـا    

 طاهري(كمتري در نظر گرفته شودسن باالتر تعداد شيفت هاي 

يريت ريســك يــك ارزيــابي و مــد در مطالعــه ديگــري .)1389

انجـام   FMEAاورژانس صحرائي نظـامي بـا اسـتفاده از متـد     

از معـدود مقـاالت منتشـر شـده در      .)1387 رضاتوكلي(گرفت

خصوص اولويت بندي حـوادث، مقالـه ايـي اسـت بـا عنـوان       

اولويت بندي حوادث رخ داده در معـادن زغـال سـنگ البـرز     "

پژوهشي -در نشريه علميكه  "RPNشرقي با استفاده از روش 

منتشر گرديد.در اين پـژوهش  يـك    89مهندسي معدن در سال 

حتمـال وقــوع، شـدت صــدمات و   ا سـري جــداول بـر اســاس  

روزهاي از كارافتادگي در اثر وقوع حادثه تنظيم و پايه گـذاري  

براي هر يك از انـواع   RPNشده و سپس عدد اولويت ريسك 

تا  82لبرز شرقي از سال حوادث رخ داده در معادن زغال سنگ ا

تعيين شده است. با اسـتفاده از روش مـذكور نتيجـه گيـري      86

 شده كه موثرترين عامل ايجاد عدم قطعيـت در معـادن مـذكور   

 د.عوامل ژئوتكنيكي مي باش

با بررسي هـاي صـورت گرفتـه در خصـوص      .)1389 بهرفتار(

حـوزه  كشور  مطالعات و پژوهش هاي انجام شده چه در داخل

پژوهشـي بصـورت مسـتقيم در     رسدبه نظر مي موضوع تحقيق،

مورد بهبود ريسك سفر با وسايل حمل و نقل عمومي به كمك 

FMEA  .عالوه سعي دارد  لذا اين مطالعهصورت نگرفته است

، در  FMEAانـداز جديـدي از كـاربرد روش    چشـم بر ايجـاد  

 هـاي سـفر بـا وسـايل نقليـه عمـومي       خصوص  بهبود ريسـك 

 جاده اي نيز پيشنهاداتي را ارائه نمايد.

 

 

  

اهميت حمل و نقل مسافري توسط اتوبوس در  -2

 ايران

وسايل نقليه عمومي سهم به سزايي در جابجايي مسافر دارند      

سافر در راه هاي كشور توسط درصد جابجايي م 60به طوري كه 

وسايل نقليه عمومي صورت مـي گيرد.جابجـايي مسـافر توسـط     

بـه تناسـب تعـداد     1392وسايل نقليه عمومي جاده اي در سـال  

درصد، سـواري   28,8درصد، ميني بوس  54,4دستگاه، اتوبوس 

درصد مي باشد.متوسـط تعـداد مسـافر در هـر سـفر      16,8كرايه 

 23، اتوبوس 1392اده اي در سال توسط وسايل نقليه عمومي ج

نفر مـي باشد.متوسـط    4نفر و سواري كرايه  15نفر، ميني بوس 

مسافت طي شده در هر سفر توسط وسايل نقليه عمـومي جـاده   

كيلومتر  96كيلومتر، ميني بوس  413، اتوبوس 1392اي در سال 

سهم نشاندهنده  6نمودار  كيلومتر مي باشد. 124و سواري كرايه 

لومتر طي شده توسط وسايل نقليـه عمـومي جـاده اي در    كي-نفر

رصـد، سـواري   د 10درصد، ميني بوس  82، اتوبوس 1392سال 

بـا   .)1392(وزارت راه و شهرسـازي، درصـد مـي باشـد    8كرايه 

درصد جابه جايي مسـافر در راه هـاي كشـور     60توجه به اينكه 

درصد،  60توسط وسايل نقليه عمومي صورت مي گيرد و از اين 

درصد توسط اتوبوس ها، در مجموع مي توان بيان نمود كـه   82

 ها نقل مسافري جاده اي توسط اتوبوس درصد كل حمل و 49,2

اين آمار اهميت فـوق العـاده حمـل و نقـل مسـافري توسـط          

 سـازد اتوبوس بخصوص در حوزه ايمنـي را خـاطر نشـان مـي    

و مطابق آمـار سـازمان حمـل     ).1392،(وزارت راه و شهرسازي

نقل و پايانه هاي كشور، تعداد اتوبوس در سطح كشور تـا پايـان   

 9773دستگاه مي باشد كه از اين تعداد تنها  19817، 1392سال 

سال و كمتر از آن عمر دارند، كه جزء ناوگان زنده و  10دستگاه 

اگرچه آمار دقيقي بر مبناي تعداد سفر و  .پويا محسوب مي شوند

ما بر اساس شواهد و مصـاحبه هـاي   عمر اتوبوس وجود ندارد ا

حضــوري صــورت گرفتــه بــا برخــي از مســئولين پايانــه هــاي  

مسافربري پر ترافيك مانند تهـران، تبريـز، رشـت و اصـفهان بـا      

توجه به رقابت بين پايانه هـا، رفـاه مسـافران و راننـده، مسـائل      

تعمير و نگهداري و اقبال عمومي مسافران به اتوبـوس هـايي بـا    

خش بسيار عظيمي از جابه جايي مسافران بـر عهـده   عمر كمتر ب

بر اسـاس آمـار    سال مي باشد. 10اتوبوس هايي با عمر كمتر از 

سازمان حمل و نقل و پايانه هـاي كشـور تعـداد اتوبـوس هـاي      

دسـتگاه مـي    3618، 1392اسكانيا در سطح كشور تا پايان سـال  

ــازي،  باشــد ــر از  )، 1392(وزارت راه و شهرس ــه غي ــه ب  120ك

مي باشد الباقي توليـدات   1383دستگاه كه توليدات قبل از سال 

در مجموع  هاي كشور شده اند.سال اخير بوده كه راهي پايانه 10

دستگاه اتوبـوس   9773اگر با توجه به داليل ذكر شده فوق تنها  
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سال و كمتر از آن را جزء ناوگـان اصـلي مسـافري در نظـر      10

 10گاه اتوبوس اسـكانيا كمتـر از   دست 3498بگيريم و با توجه به 

درصد كل حمل و نقل جـاده ايـي    49,2سال و با در نظر گرفتن 

درصد كل حمـل و   18توسط اتوبوس ها، مشخص مي شود كه 

هاي اسكانيا صورت وسنقل جاده اي در سطح كشور توسط اتوب

كه اين امر اهميت اين پژوهش را در راسـتاي بررسـي   مي گيرد. 

 هـــاي اســـكانيا در حـــال تـــردد در خطراتـــي كـــه اتوبـــوس

  هاي كشور را تهديد مي كند، مشخص مي نمايد.جاده

  

  

  

  1392اي در سال كيلومتر طي شده توسط وسايل نقليه مسافري جاده/سهم نفر. 6نمودار

 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

ريسك تجزيه و تحليل سيستم پيشنهادي براي  -3
 و آثار بالقوه آن تصادفات اتوبوس ها

ل مربوط به انتخاب رتبه تشخيص، تدوين جداو-1- 3
  وقوع و شدت

ابتدا طي چندين جلسه با حضـور كارشناسـان و مـديران ارشـد     

گروه بررسي سوانح اتوبوس ها در شركت عقاب جداول مربوط 

به انتخاب رتبه سه فاكتور تشخيص، وقوع و شدت به شرح ذيل 

  ايجاد گرديد:

تشـخيص  در اين پـژوهش بـه توانـايي     فاكتور تشخيص:      

فردي كه مسئوليت كنترل را داشته، و به وي صرفاً اطالع رساني 

الزم صورت گرفته و آموزش خاصي نديـده اشـاره دارد، زيـرا    

هدف اين پژوهش نيل به كمترين زمـان بـراي كـاهش سـوانح     

 يشـنهاد يپي راهنمااتوبوس ها مي باشد. بر اين اساس جدول 

را  10تـا   1هـاي   تدوين گرديده كه رتبه صيتشخ رتبه انتخاب

  )1معيارهاي تعريفي اختصاص داده است. (جدول به 

در اين پـژوهش بـه درصـد وقـوع در بـين       فاكتور وقوع:      

اتوبوس بازرسي شده اشاره دارد كه بر اين اساس جـدول   2063

 تـدوين گرديـده كـه     وقـوع  رتبـه  انتخـاب ي شـنهاد يپي راهنما

 اختصـاص داده اسـت.   را به معيارهاي تعريفي 10تا  1هاي رتبه

  )2(جدول 

در اين پژوهش به شدت لطمات جاني اشاره  فاكتور شدت:     

داشته كه پـس از مشـاوره بـا كارشناسـان مربوطـه  و تحقيـق و       

بررسي موارد حادثه ساز سال هاي گذشته  بر اين اساس جدول 

تدوين گرديده كـه رتبـه    شدت رتبه انتخاب يشنهاديپي راهنما

 بـه معيارهـاي تعريفـي اختصـاص داده اسـت.      را 10تـا   1هاي 

  )3(جدول 
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     راهنماي پيشنهادي انتخاب رتبه تشخيص .1جدول                                                         

 

  

 
  

  

  

 

 

 

 

 

  راهنماي پيشنهادي انتخاب رتبه وقوع . 2جدول 
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  به شدتراهنماي پيشنهادي انتخاب رت .3جدول 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختصاص رتبه هاي تشخيص، وقوع و شدت به  -2- 3
  هر عامل حادثه ساز

هاي بين بر اساس مصوبه كميسيون ايمني راه ها كليه اتوبوس    

موظف گرديدند طبق جدول زمانبندي اعالم شده  شهري اسكانيا

فروش در طرح فراخوان مراكز خدمات پس از  93تا انتهاي سال 

بــر اســاس مصــوبه ايــن  شــركت عقــاب افشــان شــركت كننــد.

هايي كه مردود شده اند بـه ايـن   اتوبوسكميسيون، در خصوص 

، هـا صـورت گرفتـه اسـت    خاطر كه دستكاري پـر خطـر در آن  

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف گرديـد نسـبت   

به تعليق كارت هوشمند رانندگان و جلوگيري از صدور صورت 

تـا نسـبت بـه رفـع     ضعيت براي اين اتوبوس ها اقـدام نمايـد،   و

  .معايب پر خطر اين اتوبوس ها اقدامات مقتضي صورت پذيرد

ــا        ــع آوري  ب ــده در   جم ــاهده ش ــاز مش ــه س ــوارد حادث   م

مراجعـه كـرده    اتوبوس هايي كه به مراكز خدمات پس از فروش

   ســال اخيــر 5اطالعــات اســتخراجي مربــوط بــه ســوانح انــد و 

مـورده از عوامـل    41هاي اسكانيا، چك ليست بازرسـي  اتوبوس

در اين مرحلـه رتبـه وقـوع هـر عامـل       .خطر ساز تدوين گرديد

اتوبوس بازرسي  2063حادثه ساز بر اساس آمار استنتاج شده از 

شده و با توجه به جدول مربوط بـه انتخـاب رتبـه وقـوع ثبـت      

دت توسـط  گرديد، سپس به هر عامل رتبه هاي تشـخيص و شـ  

گروهي متشكل از كارشناسان، مـديران و صـاحب نظـران امـور     

ها شركت عقاب افشان كـه اكثريـت تصـادفات    تصادف اتوبوس

اخير مربوط به اتوبوس هاي اسـكانيا را مـورد تجزيـه و تحليـل     

 قرار داده بودند، اختصاص يافت.
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  رتبه بندي عوامل-3- 3
تشـخيص، وقـوع و   در اين مرحله براي هر عامل سـه فـاكتور     

شدت در هر ضرب شده و عدد اولويت ريسك براي هر عامـل  
  بود.بدست آمد كه معيار رتبه بندي 

  

  نتايج و بحث -4
اولويت دار ترين خطرات در خصوص اتوبوس هاي در  -4-1

بر اساس جداول مربوط به انتخاب رتبه  حال تردد در جاده ها
به هر  تشخيص، وقوع و شدت ، اعداد اولويت ريسك مربوط

عامل محاسبه گرديد، حال مي توان نتايج حاصله را از دو ديدگاه 
  بررسي نمود:

  از ديدگاه كالسيك و رايج -1-1-4
براي  200و تعيين مرز  (RPN)بر اساس عدد اولويت ريسك 

دارند كه به  200باالتر از   RPNمورد،  41مورد از  8آن، 
هاي در  ترتيب اولويت دار ترين خطرات در خصوص اتوبوس

درصد خطا در  اند.آمده 4ها، در جدول حال تردد در جاده
جدول فوق به معناي درصد وقوع مشكل در هر مورد در طي 
بازرسي صورت گرفته در مراكز خدمات پس از فروش شركت 

ساس باشد، كه بر ااتوبوس مي 2063در بين  افشانعقاب 
انتخاب  ، راهنماي پيشنهادي2درصد مذكور با توجه به جدول 

  رتبه وقوع، رتبه وقوع به هر عامل اختصاص يافته است.

 اولويت دار ترين خطرات .4جدول 
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  از ديدگاه سريعترين اقدام -2-1-4
 با توجـه بـه هـدف ايـن پـژوهش مبنـي بـر انجـام اقـداماتي            

 و و بـر اسـاس اولويـت آمـده اسـت      4ول كه در جد پيشگيرانه

در كوتاهترين زمان ممكن، سريعترين اصالحي  همچنين اقدامات

و اولين گام پيشگيري در كاهش ريسك سفرهاي اتوبوسي رفـع  

ص پـايين  ) و رتبـه تشـخي  5موارد با رتبه شدت بـاال (بـاالتر از   

باشد. تعيين ميزان ريسك قابل قبول يا شـدت  ) مي6تر از (پايين

گـردد، بلكـه   ريسك عملي نمي گرمحاسبهن توسط افراد فني و آ

در ايـن پـژوهش    ارشد سازمان است. وظيفه بخش مديرتيك 

  تمركز بر نـواقص فنـي ناشـي از ايـرادات قطعـات مـورد نظـر        

اي استراتژي اقدامات پيشگيرانه بايـد بـه گونـه    باشد بنابراين مي

فاده از قطعاتي كه تدوين و اجرا گردد تا در نهايت به كاهش است

. ايـن امـر موجـب    منجر شـود  گردنددچار خرابي پي در پي مي

كاهش خريد قطعه از قطعه سـاز شـده و توليـد كننـده قطعـه را      

وادار به بازطراحي قطعـه حادثـه سـاز داشـته و در نهايـت كـل       

را بـه اقـدامات اصـالحي    و همچنين خودروسـاز  زنجيره تامين 

ي ارائه شيوه تصميم گيري جهـت  استراتژي بعد وادار مي نمايد.

خريد قطعاتي مي باشند كه دچـار كمتـرين حادثـه در محصـول     

نهايي مي باشند. اغلـب مـديران ارشـد بنگاههـاي اقتصـادي در      

درجه اول به قيمت خريد قطعه توجه مـي نماينـد و بعـد سـاير     

و تلفيق آن با روشهاي علمي تصـميم   FMEAموارد، با اجراي 

بطور مثـال  ن تامين كننده را انتخاب كرده و گيري مي توان بهتري

توجيه نمود كه قطعه ساز الف عليرقم قيمت باالتر داراي خرابي 

  كمتر، دوباره كاري يا توقـف خـط توليـد كمتـر و سـوانح بـين       

اي كمتر و رضايت مشتري بيشتري به همراه خواهد و مدير جاده

دت تمايـل  هاي كمتر در دراز مـ ارشد سازمان نيز به دليل هزينه

  بيشتري به خريد قطعات با كيفيت تر خواهـد داشـت. ايـن امـر     

تواند در محصول نهايي نيز و همچنـين سـطح بـازار فـروش     مي

   به اجرا درآيد. و براي انواع اتوبوس محصول نهايي

  

  

سريعترين اقدامات در جهت كاهش اولويت دار  -2- 4
هاي در حال تردد  ترين خطرات در خصوص اتوبوس

  اده هادر ج
  :سريعترين اقدامات در جهت كاهش اولويت دار ترين خطرات  
  

تـرين  دارمشخص است اولويـت   4 همانگونه كه در جدول. 1

خطرات، داراي رتبه تشـخيص بـااليي هسـتند، بـدين معنـا كـه       

بازرس مسئول تشخيص اين موارد، بايد از سطح فني و امكانات 

الـزام قـانوني تـردد     بااليي برخوردار باشد كه اين امر ضـرورت 

مشروط به بازديد دوره ايي و اخذ تائيديه فني از مراكز خـدمات  

شـايان   پس از فروش مجاز شركت سازنده را دوچندان مي كند.

در حال  93ذكر است مورد مذكور بصورت مقطعي تا پايان سال 

  اجرا مي باشد كه مي بايست در سال آينده نيز تعميم پيدا كند.
  

توسط جزواتي مصـور در خصـوص تغييـرات     اطالع رساني-2

خطر آفرين احتمالي در خودرو بـا تمركـز بـر عوامـل بـا عـدد       

اولويت ريسك باالتر به تمامي مراكز پليس راه در سطح كشـور  

 .و الزام پليس به بررسي اتوبوس ها بر اساس جزوات مذكور

 

برگزاري دوره هاي آموزشي منظم و دوره ايي براي رانندگان -3

اكز خدمات پـس از فـروش و ضـرورت راننـدگان بـراي      در مر

حضور در اين دوره ها به نحوي كه ارائه مدارك ايـن دوره هـا   

در پليس راه ها الزامي باشد.شايان ذكر است در حال حاضر نيز 

دوره هاي آموزشي براي راننـدگان در مراكـز خـدمات پـس از     

دگان فروش انجام مي گيرد و حضور در اين دوره ها براي راننـ 

الزامي است و حواله تحويل خودرو بدون اخذ اين گواهينامه به 

آنان تحويل داده نمي شود اما عالوه بر فراموشي و عـدم التـزام   

عملي به موارد مطرح شده در دوره ها، دست بـه دسـت شـدن    

خودرو در بين رانندگاني كـه اكثـر آنهـا آمـوزش هـاي الزم را      

  چندان مي كند.نديده اند ضرورت مورد مذكور را دو

با توجه به باال بودن رتبه تشخيص در جـدول فـوق الـذكر،    -4

ضرورت برگزاري دوره هاي آموزشي عملي منظم براي ماموران 

پليس راه به منظور افزايش توانايي شناسايي تغييرات خطرآفرين 

 در اتوبوس ها را نشان مي دهد.
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 ايسـت مـي ب است  ها مسئول معاينه فني شخصي كه در پايانه-5

بوده و تحـت نظـارت يكـي از ارگـان     مذكور   از تعاوني مستقل

تـا بتوانـد بـه طـور      هاي دولتي مانند استاندارد و يا پليس باشد

دقيق قبل از خروج از هر اتوبوسي از پايانه آن را كنترل كند. در 

هـا خـارج    ها بدون تاييد مدير فني از پايانـه  حال حاضر اتوبوس

ديه جنبه سـوري پيـدا كـرده اسـت و در     تايي شوند، اما اين نمي

هـا بـه صـورت روتـين تيـك       بيشتر موارد برگه خروج اتوبوس

اختيـار ديگـران قـرار    خورد و يا مديران فني مهر خود را در  مي

 ذيـربط  هـاي  ارگـان  همكـاري  كه صورتي در مسلماً دهند.  مي

  سـوانح  جـامع  سـامانه  اطالعـات  تكميـل  در پلـيس  بخصوص

 بـر  سـوانح  نـوع  آمـار  جمله از مفيدي ايآماره پذيرد، صورت

 سـال  و مـدل  اسـاس  بـر  سـوانح  نوع آمار وقوع، ساعت اساس

 رانندگان، سابقه و سن اساس بر آمارسوانح ها، اتوبوس ساخت

 بـر  سـوانح  آمـار  جغرافيايي، موقعيت اساس بر سوانح نوع آمار

  اسـتخراج  قابـل  مختلـف  هـاي  شـركت  هـاي  اتوبـوس  اساس

  .بود خواهد

  
  

  گيرييجهنت -5

تاكنون آمار تجميعي از علل بـروز تصـادفات اتوبـوس هـاي        

برون شهري جمع آوري نگرديده و داليـل آن مـورد تجزيـه و    

تحليل قرار نگرفته است ولي اعم مسائل مربـوط بـه تصـادفات    

شامل موارد زير مي گردد. عامل اصلي تصادفات جاده اي تنهـا  

عوامل مطابق مدل پنير  بلكه زنجيره اي از ،يك عامل نمي باشد

سوئيسي جيمز ريزن مي باشد كه شـامل سلسـله اي از عوامـل    

  سبب ايجاد شكست و وقوع رويداد مي گردد.

اولين گام براي كاهش ريسك سوانح اتوبوس هايي كـه در       

سالهاي گذشته توليد شـده و در حـال تـردد در جـاده هـا مـي       

ويـت بنـدي و   در مورد آنهاست. بـا اول  FMEAباشند، اجراي 

اجراي اقدامات پيشگيرانه، با كمترين هزينه و سـريعترين زمـان   

ممكن مي توان شاهد كاهش چشمگير سوانح جاده ايي اتوبوس 

در اين تحقيـق بـا اسـتفاده از تعـاريف جديـد ضـمن         ها شد.

، روش جديـدي بـراي بررسـي     FMEAرعايت اصول اوليـه  

 FMEAيـا   Crash FMEAسوانح جاده ايي  ارائه شده كـه  

سوانح نام گذاري شده است كه با استفاده از اين روش سـوانح  

  جاده ايي مربوط به اتوبوس ها مورد بررسي قرار گرفته است.

بر اساس تجربيات شهودي صـورت گرفتـه در سـال هـاي          

اخير بر روي اتوبوس هاي تصادفي و غير تصادفي كه به مراكـز  

كشـور مراجعـه   پس از فروش شركت عقاب افشـان در سـطح   

مورد عامل خطر زا شناسايي شده اندكه بر اساس  41نموده اند، 

سـريعترين اقـدامات در   عدد اولويت ريسك رتبه بندي شـده و  

هـاي   RPNجهت كاهش اولويـت دار تـرين خطـرات (بـراي     

  ) بيان گرديد.200باالتر از 

بر اين اساس موارد زير جهـت ارتقـاء سـطح كيفـي و واكـنش      

  .م بروز حادثه پيشنهاد مي گرددمناسب در هنگا

  

هاي توليدي ساير انجام پژوهشي مشابه در خصوص اتوبوس-1

 .شركت ها

انجام پژوهشي در خصوص تـاثير آگـاهي پلـيس راهـور در     -2

هـا در كـاهش سـوانح    خصوص عوامل حادثه ساز در اتوبـوس 

 .ايجاده

بررسي و ارائه پيشنهادي مبني بر تدوين قانوني كه راننـدگان  -3

هــاي زمــاني وسـايل نقليــه عمـومي را موكلــف نمايــد در بـازه   

مشخص از شركت سـازنده خـودرو تاييديـه سـالمت خـودرو      

  دريافت نمايند.

بررسي هر يك از موارد با عدد اولويت ريسك باال، به منظور -4

خطا ناپذير سازي و يا به عبارتي تغيير طراحي توسـط شـركت   

ك وسيله نقيله امكان تغيير سازنده  به نحوي كه تا حد امكان مال

 را نداشته باشد.

انجام پژوهشي در خصوص ضرورت ايجاد رشته دانشگاهي -5

براي اخذ مجوز رانندگي با وسايل نقليه عمومي بخصوص بـين  

 .هاي مرتبط با خلباني)شهري (همانند رشته

پژوهشي در خصوص ضرورت ايجـاد رشـته دانشـگاهي در    -6

 .وانح و تصادفاتحوزه بررسي و شناسايي علل س

پژوهشــي در خصــوص ضــرورت ايجــاد مركــزي مجهــز و -7

تخصصي در حوزه سـوانح و تصـادفات در سـطح كشـور كـه      
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مستقل  از ارگان هاي مرتبط بـا حـوزه حمـل و نقـل از جملـه       

بررســي،  بطوريكــه  .راهــور، راه و ترابــري و اســتاندارد باشــد

اجـراء در  شناسايي و اعالم نظر رسـمي و قابـل اسـتناد و الزم    

  ايـي، ريلـي و هـوايي    ت اعم از جادهخصوص سوانح و تصادفا

 به عهده اين مركز باشد.

و  وصـريح  روشن بطور كشور در ايمني هاي سياستتعريف -8

 ابالغ آن به بنگاههاي اقتصادي مربوطه.

تعريف خطر در موضوعات ترافيكي و تعيين معيارهـاي آن،  -9

د و چـه عـاملي در   مثال خطـرات در وسـايل نقليـه چـه هسـتن     

 صورت عدم رعايت سبب حادثه مي گردد.

يجاد روندي جهت متمركـز كـردن تـدريجي مراكـزي كـه      -10

تست هاي ايمني وسايل نقليه را انجام مي دهند. هم اكنون ايـن  

تست هاي در مراكز مختلف انجام مي گيرد. متمركـز كـردن آن   

بط بـا  سبب ايجاد بانك اطالعاتي متمركز از اطالعات فنـي مـرت  

 مسائل ايمني و بهبود كيفيت محصول نهايي مي گردد.

  

  

  سپاسگزاري -6
  از شــركت توليــدي و صــنعتي عقــاب افشــان (توليــد كننــده    

هاي اسكانيا در ايران) براي فراهم نمودن اطالعات فني اتوبوس

  و آمارهاي موجود براي انجام ايـن مطالعـه صـميمانه قـدرداني     

  مي شود.
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