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 چکيده
است که آگاهی و شناخت علل ایجاد آن، نقش موثری در  سانحه ی ریلی از مسایل مهمی

افزایش ضریب ایمنی و کاهش خسارات جانی و مالی در حمل و نقل ریلی خواهد داشت. می 

 باالیی بسیار اهمیت از ریلی، ونقل حمل مدیران برای مسافر و بار ایمن توان گفت که  حمل
 به عوامل از کامل نیازمند شناخت نقل،و  حمل ایمن روش های کارگیری به است. برخوردار

 میگردد. محقق گذشته تجربیات از یادگیری با امر این که است ایمن غیر شرایط آورنده وجود
 مسئول که است ایران آهن راه مهم بسیار های بخش از یکی شبکه بر و نظارت ایمنی کل اداره

 اهداف از ریلی حوادثآهن است.  راه ایمنی بر تأثیرگذار یا و متأثر های فعالیت برکلیه ناظر و
 سوانح آمار تحلیل و تجزیه و بندی طبقه آوری، . جمعمیشود محسوب آهن راه صنعت مهم

 وظایف از اهم سوانح از پیشگیری جهت در الزم تمهیدات اعمال و ارزیابی منظور به اتفاقات و
 شود. می محسوب کل اداره این

 پرداخته ایران اسالمی جمهوری آهن راه حوادث به مربوط های داده تحلیل به مقاله این در
 ایران راه آهن سوانح نتایج به دست آمده از مقاالت انجام شده از منظور، این برای است. شده

 مورد ناحیه هر در داده رخ حوادث اند. گرفته قرار بررسی مورد 5831 تا  5831 سالهای در
 این تحلیل برای اند. گردیده تحلیل عوامل و علل شدت،نوع،  نظر از و اند گرفته قرار بررسی

 تواند تحقیق می این نتیجه است. شده استفاده ای مقایسه و آماری های تکنیک از اطالعات
 از پیشگیری برای الزم اقدامات ریزی برنامه برای ایران آهن راه سوانح وضعیت شناسایی در

 .شود استفاده قطارها تردد ایمنی نتیجه تأمین در و آنها کاهش و وقوع سوانح

 .آمار، مرور سیستماتیک تحلیل ریلی، حوادث ایمنی، ایران، آهن راه :يديکل واژگان
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 نام نویسنده مسئول:
 آرش عبدي زاده نارگ موسی

سوانح ریلی:  مطالعات وتحليل آماري تجزیه و بررسی
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 مقدمه
 و درصد یافته افزایش بتدریج ارتباطات و نقل و حمل خدمات جهان، اهمیت در مبادالت افزایش و اقتصاد شدن جهانی روند تداوم با

 کشور بیشتر در و اقتصادی اجتماعی توسعه های محور از یکی عنوان به نقل و صنعت حمل. یافت تمرکز بخش این در منابع از توجهی قابل

 شرایطی چنین در (5).گردد آن محقق بهینه عملکرد و ارتقاء زمینه بخش این ساماندهی با تا اقتصادی بوده گذاران سیاست توجه مورد ها،

نقل  و حمل است. یافته ای ویژه شرایط دارد، منطقه در ایران راهبردی که جایگاه تناسب به نیز ما کشور در ارتباطات و نقل و خدمات حمل

 از این بخش کارآیی بودن باال می شود، محسوب ای جامعه هر توسعه اقتصادی و رشد اصلی ارکان از یکی ریلی نقل و حمل ویژه به و

 پایین دلیل به دیگر از طرف و ساخت هاست زیر در زیادی گذاری سرمایه مستلزم یک طرف از زیرا است برخوردار زیادی اهمیت از اقتصاد

 (2).می نماید پذیر توجیه الزم را گذاریهای سرمایه ایمنی، بودن باال همچنین و زیست کمتر محیط آلودگی سوخت، های هزینه بودن

 و کمیابی محدودیت این است، ساخته مشغول خود به را بشر همواره ذهن که است موضوعی منابع، بهینه تخصیص و کمیابی اصل

 زندگی برای بهتر ایجاد شرایط برای انسان رو این از است، محسوس کامال خدمات کاال و آن تبع به تولید و عوامل مانند ها، زمینه تمام در

 پاسخگوی روشنی به که آنچه و ندارد باالتر را کیفیت و بیشتر تولید به دسترسی جهت موجود از امکانات بهتر چه هر استفاده جز ای چاره

 (8).است بهبود کارآیی است؛ نیاز این

 یو زایل نمودن سرمایه ها حمل و نقلی بویژه راه آهن ها که عامل افزایش هزینه ها ییکی از مهم ترین نقاط ضعف در شبکه ها

  یکی از الزامات اساسی در توسعه صنعت حمل و نقل ریلیسطح ایمنی  یگزافی می گردد، فقدان ایمنی مناسب می باشد. حفظ و ارتقا

ز نارسایی ها و مشکالت موجود در سطح شبکه ریلی می باشد. در این ا شناخت کامل ازمندیایمنی ن یها ستمیمحسوب می شود. توسعه س

 اسالمی یحجم انبوهی از اطالعات در راه آهن جمهور دی. با توجه به تولستیاز این قاعده مستثنی ن زیاسالمی ایران ن یراه آهن جمهور انیم

سوانح  تیاین داده ها وجود دارد تا وضع لیتحل یمناسب برا یبه ابزار ازیثبت سوانح، ن ستمیس لیایمنی از قب یستمهایایران بخصوص در س

گردد. در این  نیتردد قطارها تام شتریب با اتخاذ اقدامات مناسب ایمنی جهیآنها شناسایی و در نت یمشخصه ها انیو روابط موجود در م

 از وقوع آنها یا کاهش یریشگیالزم را به منظور پ اماتتا بتوان اقد میمربوط به سوانح راه آهن ایران هست یداده ها لیمطالعه به دنبال تحل

داده  لیتحل نهیانجام شده توسط نویسندگان این مقاله در زم یر اساس بررسی هاب .دفعات آنها اتخاذ نموده و ایمنی تردد قطارها فراهم شود

ند هایی از تصادفات ریلی پرداختدارد که در آن نویسندگان به تعیین مشخصه  وجود موضوع مطالعاتی  اتیر ادبد مربوط به سوانح ریلی یها

یا یک تصادف این که آ نییتع یهمبستگی برا لیتحل کیاین منظور از تکن یکه با عوامل انسانی مربوط به تصادفات در ارتباط می باشد. برا

 .انسانی رییک عامل انسانی است یا عامل غ جهینت

 اضافه استرس، شرایط در امر این احتمال و افتاد خواهد اتفاق خطا میگیرد، صورت پیچیده محیط یک در انسانها عملکرد که زمانی تا

 آن از ناشی تأثیرات و خطا احتمال طریق این از و کنند مدیریت کارآمد صورت به را خطاها باید سازمانها .مییابد افزایش خستگی و کاری

  چون لیری زیربخشهای کلیه در مدیریت نیازمند نقل، و حمل شیوه این از استفاده فزآینده ی تقاضا به پاسخگویی جهت (1د.)دهن کاهش را

 ناوگان و ابنیه خطوط، نگهداری و تعمیر و متخصص نیروی بکارگیری و آموزش بودجه، تخصیص خطوط، و ناوگان برداری بهره ایمنی،

 (5831-5811)گذشته سال 58 در اطالعات و آمار طبق بر. داد خواهیم قرار بررسی مورد را ایمنی موضوع تحقیق این در که بود خواهیم

 ونقل حمل در که است مهمی مسایل از معضل این .است داده تشکیل را آهن راه سوانح %11 حدود ایران در قطار خط از خروج سوانح شمار

 هب نیاز و نبوده سادگی بدین پیشامدها اکثر در اما باشند می مشهود وضوح به خط از خروج دالیل موارد بعضی درد. باش می مطرح ریلی

 ریلی سوانح از تعدادی موجود، اطالعات و آمار طبق و گرفته صورت های بررسی به توجه با مثال عنوان به .نماید می طلب را بیشتر بررسی

 اند، شده وضع آنها ایمنی جهت که ای شده تعیین استانداردهای و حدود از خطوط و قطارها ثبات و وضعیت که افتند می اتفاق هنگامی

 در مؤثر ورهایفاکت اینکه علیرغم که یابیم می در باری قطارهای سوانح از تعدادی از حاصل تجربیات بررسی با. بالعکس و باشند نمی بیشتر

 معلق حالت به ریلی نقلیه وسایل ای چرخه اگرچه است، نداده روی سانحه ،(1)اند بوده استاندارد و شده تعیین حدود از بیش بروز حوادث

 روش از استفاده با موارد گونه این در. نماید می طلب را موضوع تخصصی و جامع بررسی لزوم الذکر فوق نامبرده موارد (3-6).باشند آمده در

 از حاصل نتایج بررسی با اخت.پرد خط از خروج سوانح کامل ارزیابی به توان نمی ناقص آمار یا و تجربه بر مبتنی صرفاً ساده تحلیلی های

 قلیهن وسایل شرایط به مربوط عوامل چون سانحه در مؤثر علل متقابل اثرات باید سانحه هر بررسی در که یابیم می در خط از خروج سوانح

 در تواند می نامبرده عوامل از یک هر ترکیب که ذکراست شایان د.شو واقع دقیق بررسی مورد برداری بهره شرایط و ریلی خطوط ریلی،

 حدود آوردن بدست سوانح، بر مؤثر واقعی دالیل یافتن خط، از خروج سوانح کاهش راه تنها گردد. قطار خط از خروج موجب ویژه شرایطی

 به دنیا در که بسیاری های تالش علیرغم امروزه (3).باشد می سوانح بینی پیش تحلیلی مدل یک ارایه نهایت در و هریک به مربوط مجاز

 ناپذیری جبران و جانی تلفات موجب مالی، خسارات بر عالوه که باشیم می سوانحی گر نظاره گیرد می انجام ریلی سوانح کاهش منظور
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 شده صرف سوانح صحیح مدیریت و ریلی ایمنی استانداردهای بهبود جهت بسیاری های سرمایه آن رفع جهت منظور بدین .شد خواهد

 (51).است

 دلهام بودن بعدی تک همچون مشکالتی و مسایل به توان می ریلی سوانح سنتی تحلیلی های مدله مطالع و تاریخچه به توجه با 

 تصمیم جهت مدلها از استنتاج عدم و رفتاری توصیف در ها مدل پیچیدگی کمی، های ارزیابی در مؤثر شرایط کلیه لحاظ عدم (کمی)

 ها ارزیابی در مؤثری نقش آن رفع که است مسایلی دیگر از موجود نیاز مورد آمار جامعیت عدم همچنین .کرد اشاره منظوره چند سازیهای

 .داشت خواهد

 ی،ریل نقلیه وسایل و خط دهنده تشکیل اجزای در نقصان و عیوب وجود تخریب، عملیات و خرابکاری طبیعی، وقایع و بالیا عموماً

 این در .دانست سانحه یک ایجاد علل توان می را سیستم محدودیت و ایمنی فرهنگ و درك فقدان و مرتبط انسانی نیروی غفلت قصور،

 جزایا تعمیرخط، و نگهداری اجرا، طراحی، به مربوط قواعد و قوانین کاربرد مناسب، فناوری از ترکیبی با ریلی نقل و حمل در ایمنی ارتباط

 واجد دیده آموزش و متخصص نیروی از استفاده همچنین و آنها از صحیح برداری بهره و ریلی نقلیه وسایل به مربوط مشابه موارد و آنها

 راه حوادث از نیمی بر بالغ وقوع عامل همواره انسانی نیروی خطای سوابق، و حوادث آمار براساس( همچنین 55)آید می دست به شرایط

 بهرت در واگن و خط عامل. رفت خواهد نیز فراتر میزان این شود، گرفته نظر در انسانی عوامل غیرمستقیم نقش چنانچه و است بوده آهنی

 بررسی و بحث مورد که است مواردی مهمترین از انسانی نیروی خطای و غفلت در مؤثر متغیرهای و عوامل شناخت د.دارن قرار بعدی های

 مواردی از ... و مستمر پزشکی معاینات کار، حین مناسب تسهیالت تشویق، و مناسب انگیزه ایجاد تنبیه، آموزش، چون عواملی. باشد می

 .شود می پرداختهتاثیر گذار در سوانح ریلی عوامل  به تحقیق این در .کاهند می کارکنان قصور و اشتباهات مکرر وقوع از که باشند می

 

 ها داده آوري جمع
سال  از سوانح ریلی زمینه در منتشر شده مقاالت یافتن کلیدی) سوانح ریلی، عوامل انسانی(  برای ه های واژ مقاالت با جستجوی

 غیر مقاالت موضوع، با آن و ارتباط عنوان به توجه مورد بود. با 11استخراج شده  مقاالت تعداد شد. انجام 5836تا سه ماهه ی  5831

 .شدند انتخاب مطالعه برای مقاله 35 ها، بین پایگاه تکراری موارد حذف با که ماند باقی مقاله  15 .شدند حذف مرتبط

 
 مقاالت گزینش

 کالم خبری، موارد نویسندگان،به  نامه عمومی، و کلی متون نویسندگان، سرمقاالت، یادداشتهای کتب، مرور قبیل از مواردی ابتدا در

 رعایت ضوابط با و مقاله ها واژه های کلید و چکیده طریق خواندن از اجمالی مرور یک سپس شدند. حذف حق امتیاز دارای متون و آخر

 بود که مطالعاتی حذف گزینش، جنبه های از یکی .شد انجام دقیق و آنالیز بررسی مرور، به منظور مرتبط مقاالت انتخاب برای فیلتراسیون

 .ماند مقاله باقی  15گزینش ضوابط به کارگیری از بودند. بعد نشده دقیقا مطالعه و شده ذکر فقط تحقیق مورد لغات آنها در

 

 مقاالت رمزگذاري

 چکیده عنوان، از الزم اطالعات که زمانی .شدند استفاده مقاالت رمزگذاری برای مقاالت منتخب کلیدی های واژه و چکیده عنوان،

 نتیجه" و "روش" های روی بخش رمزگذاری شد. استفاده رمزگذاری برای تسهیل مقاله کامل متن ارزیابی از نیامد، بدست کلید واژه ها و

 سال  -2 مقاله، عنوان  -5شامل که شد ذخیره ها داده در پایگاه رمزگذاری فرآیند حین در آمده بدست اطالعات .بود متمرکز "گیری

 -1بررسی مورد شغل -6 بندی، سطح سازمان -1مطالعات( انجام محل به مربوط اطالعات( منطقه یا شهر -1 کنگره،/مجله عنوان -8 انتشار،
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 از تر کم که طوری است؛ به نبوده توجه قابل قبل های سال در شده مرتبط منتشر مقاالت تعداد بود. شده استفاده روش-3 سازمان و نوع

 .است شده منتشر عوامل مرتبط به سوانح ریلی به راجع 5833سال  از قبل مقاله عدد 51

مربوط به سوانح  تحقیقات گرایش .گردید آغاز 5833 سال از سوانح ریلی در خصوص شده منتشر مقاالت تعداد افزایش طورکلی به

مربوط  تحقیقات و شده است جلب اخیر های سال در سوانح ریلی تر به بیش توجه که دهد می نشان این و است به ترقی رو ایران در ریلی

 .باشد می مدیریت ایمنی سیستم تحقیقات از حیاتی بخش یک تبدیل به حال در به سوانح ریلی

 

 نتایج 
 سوانح در سيستم حمل و نقل ریلی ایران

 خط، از خروج حوادث د.شون می تقسیم آهنی راه غیر حوادث و آهنی راه حوادث دسته 2 به ایران ریلی نقل و حمل سیستم در سوانح

 نظر مد آهنی راه حوادث عنوان به ( غیره و کوه ریزش) حوادث سایر و واگن و قطار فرار سوزی، آتش یکدیگر، به ریلی نقلیه وسایل برخورد

 سقوط عابر، با برخورد همسطح، تقاطع محل در ای ه جاد نقلیه وسایل با برخورد آهنی راه غیر حوادث از منظور که حالی در .گیرند می قرار

 (52) .باشد می ... و سنگ پرتاب قطار، از مسافر

 .پرداخت خواهیم خط از خروج سوانح ایجاد عوامل بهریلی  سوانح باالی درصد به توجه با ادامه در

 

 ریلیعوامل ایجاد سوانح 
 ط،خ به مربوط عوامل انسانی، نیروی به مربوط عوامل صورت به را ریلی سوانح ایجاد عوامل حرکت، و سیر ایمنی و حفاظت کل اداره

 (51-58)ید.نما می بندی دسته غیره و عالیم به مربوط عوامل واگن، و لکوموتیو به مربوط عوامل

 :پردازیم می شوند یخطاری ریلی م به منجر که عواملی به ادامه در

 از قبل حرکت غلط، مسیر دادن سوزن، شدن قفل از قبل حرکت دگاژ، عدم چون :عوامل بهره برداری و خطای نیروی انسانی الف: 

 از عبور واگنها، صحیح مهار عدم و غلط بارگیری واگن، به ضربه متوقف واگنهای مهار عدم سوزن، یا درخط خارجی جسم وجود مسیر، اخذ

 سوانح ریلی ایجاد باعث است ممکن که غیرمجاز سرعت از مصادیقی عنوان به .بود خواهد غیرمجاز سرعت همچنین و... و غلط سوزن روی

 اتمام محل در ( زمان / سرعت سریع افزایش) شتاب تغییرات از ناشی سوانح  کم، بسیار سرعت ، مجاز حد از بیش سرعت به توان می گردد

 شتاب تغییرات از ناشی خط از خروج (شیب -فراز) سیر عادی شرایط در آن سریع افزایش یا ( سرعت تقلیل منطقه) سرعت کاهش محدوده

 -شیب)سیر عادی شرایط در آن سریع کاهش یا (سرعت تقلیل منطقه) سرعت کاهش محدوده شروع محل در ( زمان / سرعت سریع کاهش)

 (51)کرد اشاره (فراز

 فرار باالست، نامناسب پروفیل و کمبود خط، اجزای خرابی خط، پیچش خط، افتادگی خط، راستای در اشکال چون :علل خطی-ب

 ... و قوس در خرابی زیرسازی، خرابی خط،

 ،شاسی شکستگی ، بالشتک چسبندگی محور، سر بریدگی محور، خرابی ترمز، در اشکال چون :علل مربوط به وسایل نقلیه ریلی (ج

 ... . و طوقه لقی و آمدن در

 و کوه ریزش ، طوفان ، زمین رانش زلزله، سیل، ، ایستگاه به خروج و ورود در غلط عالمت وجود همچون :عالیم و عوامل طبیعی (د

 مراجعه گرفته انجام تحقیقات به توان می زمینه این در موجود های تئوری و خط از خروج کار و ساز خصوص در .... و خط مسدودی

 (56).نمود

 

 بهره برداري عوامل مؤثر بر ایجاد خطاي انسانی و

 بررسی با. داشت خواهد مدل ساخت متغیرهای انتخاب در مؤثری نقش برداری، بهره و انسانی خطای ایجاد بر مؤثر عوامل از آگاهی

 به انسانی خطاهای .گردد می باز انسانی خطای عوامل به کشور ریلی حوادث از ای مالحظه قابل درصد که گردد می مالحظه سوانح آمار

 محیطی، اقتصادی، رفتاری، و روانی جسمانی، و فیزیکی اثرات همچون مختلفی عوامل از خود کشور، ریلی سوانح عامل مهمترین عنوان

 غیر یا مستقیم صورت به و گوناگون ابعاد در موارد این .پذیرد می تأثیر آموزشی - فرهنگی عامل و تفریحی و بهداشتی خدمات و تسهیالت

  (53-51).دارند اثر سوانح بروز بر مستقیم

 .....( و لکوموتیوران) چون ایمنی و حرکت و سیر با مرتبط پرسنل و مأمورین از تعدادی توسط تواند می برداری بهره و انسانی خطای

 یا غلط سوزن به توان می پرسنل و مأمورین خطاهای از هایی نمونه عنوان به .دهد می روی نشینان حاشیه و مسافرین اندك، مواردی در و
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 واز،ج صدور و ترمز کنترل در دقت عدم مسیر، با ها لکوموتیوران برخی آشنایی عدم مجاز، سرعت رعایت عدم عالیم، به توجه عدم باز، نیمه

 همچون مواردی همچنین .کرد اشاره ... و قطار بازدید در دقت عدم انسانی، نیروی موقع به گیری تصمیم عدم بارگیری، اصول رعایت عدم

 .... و خط در بازی برای کودکان ورود مأمورین، و مسافرین کردن زخمی و سنگ پرتاب قطار، به شدن سوار و پیاده در مسافر توجهی بی

 (21).شود می بندی طبقه نشینان حاشیه و مسافرین خطای گروه در

 میزان و سن تجربه، چون سانحه ایجاد در موثر عوامل نقش توان می شده، یاد موارد نقش و سوانح آمار کلی بررسی به توجه با

 توانایی سن رفتن باال با .باشد می امور مناسب انجام در افراد توانایی در ای کننده تعیین عامل سن .داد قرار بررسی مورد را .... و تحصیالت

 در شخص مقاومت میزان طرفی از .یابد می کاهش چشمگیری نحوه به حادثه هنگام در العمل عکس قدرت و رفته تحلیل فکری و جسمی

 باشد، بیشتر تجربه هرچه مقابل در .یابد می افزایش نیز سانحه بروز احتمال و شده بیشتر خستگی احساس ، یافته کاهش کار سخت شرایط

 ایابتد سنین در بیشتر لکوموتیورانان دهد می نشان تحقیق یک نتایج .است کمتر حادثه بروز احتمال و بوده بیشتر احاطه و شناخت میزان

 اب روانی روحی عوامل اثر و شغل حساسیت به توجه با کافی تجربه عدم امر این علت که اند شده سانحه مرتکب ( سالگی 81 تا 25 ) خدمت

 بروز تمالاح و بوده نتر کال و تر وسیع کار شرایط بر دید باشد، باالتر تحصیالت سطح هرچه دیگر طرف از، است بودن جوان شرایط به توجه

 (25).است واقعیت این گویای نیز آهن راه در موجود اطالعات و آمار است کمتر سانحه و اشتباه

 

 با خطاي انسان نقاط عادي سير و ارتباط آن /نقاط تقليل سرعت 
 این .کمتر و مشخص سرعتی با مسیر از خاصی محلهای در حرکت و نرمال سیر در سرعت آوردن پایین از است عبارت سرعت تقلیل

 نشان سوانح مطالعه.  گردد اعمال ...... و طبیعی عوامل ناوگان، روسازی، زیرسازی، به مربوط عوامل همچون دالیلی به است ممکن مسأله

 و شود می محسوب مسیر ضعف نقاط از سرعت تقلیل مناطق واقع در . است سرعت تقلیل محلهای به مربوط سوانح از بخشی که است داده

 واجد لکوموتیورانان از استفاده خصوص این در (22)گردد سانحه ایجاد موجب است ممکن ، عبور مقررات رعایت عدم در انسانی خطای

 منطقه در مجاز سرعت رعایت عدم به منجر موارد از همچنین .بود خواهد سوانح کاهش باعث دهنده، هشدار ابزارهای از استفاده و شرایط

 کمح صدور عدم لکوموتیوران، فراموشی و دقتی بی هوشیاری، عدم انگاری، سهل به توان می سرعت تقلیل نقاط در همچنین و سیر عادی

 (28) .کرد اشاره ...و سرعت تابلوهای افتادگی یا شدن کنده احتیاط،
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 گيري نتيجه
 بررسی باسوانح ریلی : مرور سیستماتیک بود.  مطالعات وتحلیل آماری تجزیه و بررسی تحقیق این انجام از هدف شد بیان که چنان

 بررسی این های یافته اساس دارای علل چندگانه خواهد بود. بر علل خطاهای ریلی  تحلیل که کرد استنباط گونه بدین توان می نتایج

 صورت باشد گرفته بررسی قرار مورد خطاهای ریلی نقطه نظر از بحرانیت مشاغل آن طی در که مطالعاتی ملی سطح در شد که مشخص

 باالخص در کنترل های اتاق اپراتورهای روی بر خطاهای انسانی حوزه در شده انجام مطالعات عمده دلیل تمرکز همین به است. نگرفته

 مطالعه کشور، در هوایی و ریلی ای، حوادث جاده وفور و اهمیت به توجه با راستا همین در .است گرفته قرار پتروشیمی و گاز و نفت حوزه

خطاهای  ریسک کاهش در راستای گردد می پیشنهاد چنین هم شود. می شده پیشنهاد یاد های بخش حوادث در ریلی نقش خطاهای

 تعامل کار، دهی استرس، سازمان تجربه، آموزش، نظیر کرد عمل شکل دهنده عوامل نقش مورد در تری بیش مطالعات محققان به ریلی،

 انجام شده مطالعات اغلب که داد نشان مطالعه این این نتایج بر عالوه بپردازند. ریلی خطاهای بروز روی  احتمال بر .... و ماشین – انسان

 ریلی خطاهای احتمال شدت و کاهش مهندسی در و مدیریتی های کنترل انواع نقش و محدود شده ریلی خطاهای ارزیابی و شناسایی به

 روی بر ناپذیری( )خطا یوکه پوکا تفکر سازی پیاده و طراحی نیز و ایمنی ارتقاء فرهنگ تاثیر بررسی است. نگرفته قرار تحقیق چندان مورد

 .باشد می مطالعه در این شده ارایه پیشنهادات دیگر از ریلی ریسک خطاهای کاهش
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