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بررسي وضعيت ايمني خودروهاي ساخت داخل يا 

 توليد مشترك در قراردادهاي داخلي جديد
 
 
 

 

 چکيده

مختلف های در كشورها و شركت ،موضوع ایمنی خودرو و كاهش تلفات جانی

های بر آزموناز اهمیت باالیی برخوردار است و به همین دلیل عالوهجهان، خودروسازی 

در تالش هستند تا خودروهای ایمن  ،گذاری عظیم در آزمون ایمنیكیفی، با سرمایه

، بلکه عرضه خودرو در بازارهای جهانی است شروط تنها جزءتولید كنند كه این امر نه

 ، تحت فضای رقابتی است.فروش و جلب مشتریدر  بایدها جزء

با شرط  خودرو مشترك تولیددر قراردادهای  دهد؛نشان میاین مطالعه  هاییافته 

 لتوان در ایمن بودن آنها اطمینان حاصمی ،رعایت سطح ایمنی خودروها در بازار اروپا

رنوكوئید، كه احتماالً بخش  مانند ی ساخت داخلهااما سطح ایمنی در خودرو ،كرد

بزرگی از بازار را در اختیار خواهد گرفت )با توجه به تجربه تولید این خودرو در كشور 

 های آتی باشد.تواند محل اصلی چالش ایمنی در سالهند( می

 الزامبازار خودرو ایران و عدم در واقعی فضای رقابتی حاكم نبودن با عنایت به  

 ینهاد حاكمیت شودو اعالم آن به مشتریان، پیشنهاد میایمنی موارد خودروسازها در رعایت 

ها به درج نظارت كند و خودروساز خودروها ایمنی و اعالم سطحو متولی امر تولید بر رعایت 

 . ها و قراردادهای فروش همانند معیار مصرف سوخت، ملزم گردندسطح ایمنی واقعی در آگهی

های سطح ایمنی داخلی همچنین الزم است سازمان ملی استاندارد ایران نیز آزمون 

 د. كنرا برای خودروسازها تدوین و اجرایی 
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 مقدمه

میلیون نفر در تصادفات  25/1انه یسال (WHO) اساس اعالم سازمان بهداشت جهانیبر

های میلیون نفر درگیر آسیب 50تا  20 حدودرانندگی در سراسر دنیا كشته شده و 

اساس گزارش این سازمان بیشترین شدت تلفات بر 1اند.جدی ناشی از این تصادفات بوده

اتفاق درآمد كمدرصد( در كشورهای متوسط و  90ای )حدود جادهومیر مرگمنتهی به 

این  .دارددرصد از خودروهای جهان در این كشورها وجود  54كه تنها درحالی افتد می

تواند یکی از كند میدیده وارد میموضوع از آن جهت كه بار مالی زیادی به افراد حادثه

 عوامل ایجاد فاصله اقتصادی بین این كشورها و كشورهای پردرآمد باشد.

سهمی  ،ومیرمرگعنوان نهمین عامل ای درحال حاضر بهرتبه تصادفات جاده 

 عنوانو از طرفی بهخود اختصاص داده هان را بهومیر جمرگدرصد از كل  2/2معادل 

كارشناسان انجمن  2شود.شناخته می سال 29 تا 15 سنین بینومیر مرگ عامل اولین

كه اهتمام جدی و اند در صورتیبینی كردهپیش3(ASIRI) المللی ایمنسفرهای بین

ایمنی خودرو صورت های نوین در زمینه عملی برای بهبود قوانین و استفاده از تکنولوژی

 خواهد بود.ومیر مرگمیالدی، پنجمین عامل  2030ای در سال نگیرد، تصادفات جاده

هزار وسیله  100هر ازای بهها تعداد كشته 2015سال در دهد آمارها نشان می 

در ایران  این تعداد است كهبوده نفر  65در دنیا )اعم از خودرو، موتورسیکلت و...( نقلیه 

طور در دنیا بههزار خودرو  10هر ازای بهاین درحالی است كه  4نفر است. 55حدود 

                                                 
1 .WHO, 2015. 

2 .World Health Statistics 2008 & WHO, 2008. 

3. Association for Safe International Road Travel 

 . وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش غیررسمی ارائه شده در كمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی.  4
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 37ازای این تعداد خودرو، كه در ایران بهدرحالی شوند نفر كشته می 9حدود متوسط 

  1شوند.نفر كشته می

ای و تصادفات در جادهومیر مرگ، روند نشان داده شد 1گونه كه در جدول همان 

عنوان كشوری با سطح درآمد متوسط، اما ایران به ،كاهشی بوده است دارای روند ایران

اساس آمار ای كه برگونهای دارد بهشدگان جادههمچنان سهم زیادی در تعداد كشته

 20تا  2013مارس  21میالدی برای دوره  2015سازمان بهداشت جهانی در سال 

مشترك با كشور رواندا، رتبه هشتم تعداد طور میالدی، ایران به 2014مارس 

 2اختصاص داده است. خود بهای را شدگان جادهكشته

 

 در ايرانشهري بروناي و تصادفات جادهومير مرگ. روند 1جدول 

 سال
 كل مصدومان كل متوفيان شهريتصادفات برون

 تغييردرصد  تعداد )نفر( درصد تغيير تعداد )نفر( درصد تغيير تعداد فقره

1390 117256 2/23- 20068 7/13- 297257 5- 

1391 116403 7/0- 19089 9/4- 318802 2/7 

1392 112114 7/3- 17994 7/5- 315719 1- 

1393 102275 8/8- 16872 2/6- 304485 6/3- 

1394 101161 1/1- 16584 7/1- 313017 8/2 

1395 - - 15932 9/3- 333071 4/6 

 .ای و سازمان پزشکی قانونی كشورنقل جادهودفتر آمار، ایمنی و ترافیك سازمان راهداری و حمل خذ:أم

                                                 
 .15/4/1394ای در كشور، خبرگزاری مهر، مورخ . آزاده خانی، بررسی حوادث جاده1

2 .WHO, 2015. 
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 هاي ايمني خودروتاريخچه تست

های ایمنی را انجام داد، اولین كمپانی خودروسازی كه روی محصوالت خود تست

سال پیش در شهر  77امروزی بود كه حدود « آئودی»یا همان  DKWشركت 

و سپس  كردرا از تپه به پایین پرتاب « F7آئودی»یك خودروی  آلمان 1اینگولستد

برای « آئودی»های مختلف آن را بررسی كردند. مقاومت و استحکام قطعات و بخش

را مطرح كرد كه بعدها یکی از مشخصات استاندارد « نواحی مچاله شده»اولین بار 

های مصنوعی را مپانی كاربرد آدمكگردید. همچنین این ك NSU Prinz 1958تصادف 

اولین مركز تست تصادف  1970( رواج داد و در سال Crash Test) های تصادفدر تست

واحد  ،1998ئودی در سال آآلمان تأسیس نمود. شركت  اینگولستدخودرو را در شهر 

های اندازی كرد. خودروهای تولید شده در شركتتحقیقات تصادف آئودی را راه

گیرند كه در های تصادف و ایمنی قرار میآزمون تحتزی آمریکا و اروپا، امروزه خودروسا

 2(NTHSA) «هامؤسسه ملی ایمنی ترافیك بزرگراه»ها توسط كشور آمریکا، این تست

برنامه ارزیابی خودروهای »شوند، ولی در كشورهای اروپایی خودروها توسط انجام می

گیرند كه مورد آزمون قرار میصورت داوطلبانه به( Euro NCAP) «جدید اروپایی

باشد. كلیه خودروهای تولیدی معتبرترین مؤسسه بررسی ایمنی خودرو در جهان می

های خودروسازی معتبر، باید آزمون استاندارد جاده را بگذرانند تا استانداردهای شركت

 ایمنی را دریافت نمایند. 

ی مختلف را با استفاده از عوامل سسات مختلفی وجود دارند كه خودروهاؤم 

                                                 
1. Ingolstadt 

2. National Highway Traffic Safety Administration 
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 های ملیسسه ایمنی ترافیك بزرگراهؤم .كنندبندی میرتبه ،متنوعی از لحاظ ایمنی

(NHTSA)سسه بیمه ایمنی بزرگراهؤ، م (IIHS)سسه برنامه ارزیابی خودروهای ؤ، م

 هابندی این آژانسكه تركیبی از رتبه گانكنندهای مصرفو گزارش (NCAP) جدید

های اغلب سازمان در ارزیابی ایمنی خودروها كمك شایانی نماید.تواند می ،ستا

كار های خود بهوسیعی از اطالعات را برای آزمایش دامنه ،بندی ایمنی خودرورتبه

 .ات مختلف متفاوت استمؤسسحال معیارهای سنجش ایمنی در گیرند. با اینمی

هش تصادفات در كشورهای خود هستند و هایی برای كاحلدنبال راهامروزه كشورها به

دنبال كاهش تلفات تصادفات رانندگی در همه كشورهای سازمان سالمت جهانی به

حداقلی برای ایمنی وسیله نقلیه در نظر گرفته شرایط جهان است. در برخی از كشورها، 

. شودها مربوط به راهکارهای فعال و غیرفعال وسیله نقلیه میشده است. این حداقل

سیستم  1،(EBDكننده نیروی ترمز الکترونیکی )راهکارهای فعال مانند سیستم توزیع

 باشد.یم كیسه هوا و كمربند ایمنیفعال مانند ( و راهکارهای غیرABSترمز ضد قفل )

 ASTMو  ASTM F2656 اساس استانداردهای شمارههای تصادف برتست 

F2656M های تست در شوند. در زمان گذشته آدمكهای هوشمند انجام میبا آدمك و

شدند، ولی امروزه های الستیکی و فوالد ساخته میاندازه انسان واقعی و از جنس فوم

شوند كه ها از الستیك و فوالد ساخته میها از فوالد محکم و پالستیك و دندهاستخوان

ه ابزاری با فناوری تركیبی از الستیك، وینیل و فوم روی آن را پوشانده است. هر آدمك ب

تواند اطالعات مربوط به تحمل نیرو در سنسور مجهز شده است كه می 80باال و حدود 

اعضای مختلف خود را در تصادف، به مهندسان ایمنی ارائه دهد. آزمون استاندارد ایمنی 
                                                 

های ترمز خودرو است كه بسته به شرایط عملکررد خرودرو،   ( یکی از فناوریEBDكننده نیروی ترمز الکترونیکی )توزیع .1

 كند.صورت خودكار بر هریك از ترمزهای خودرو، نیروی مشخصی را جهت ترمزگیری وارد میسرعت و جاده به
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باشد كه توسط آنها، میزان امنیت خودروها سنجیده شده مرحله می 6خودرو مجموعاً شامل 

شود. نتیجه به آن داده می 5تا  1ای از براساس استحکام بدنه و ایمنی كابین خودرو، نمرهو 

گیرد تا خودروها از لحاظ ( قرار میIIHS) ایآزمون در اختیار مؤسسه بیمه امنیت جاده

 بندی شوند. عالی، خوب، متوسط و ضعیف رتبه طبقهكیفی نیز در یکی از چهار 

، چهار NCAPسسه ؤدر تست ایمنی م دهی ایمنی خودروهابندی و نمرهدر رتبه 

معیار مختلف محافظت از بزرگساالن، محافظت از كودكان، ایمنی عابرین پیاده و 

خودروها از لحاظ و بر این اساس  گیرندتجهیزات ایمنی خودرو مورد بررسی قرار می

 شوند.بندی میایمنی در كالس خود رتبه

 

 الايمني سرنشينان بزرگس. 1

هایی كه برای خریداران و تولیدكنندگان اتومبیل بسیار اهمیت دارد حفظ یکی از اولویت

ایمنی سرنشینان است. وقتی راننده و دیگر سرنشینان احساس ایمنی داشته باشند از 

لذت بیشتری خواهند برد. در تست ایمنی سرنشینان  ،مسافرت و رانندگی با خودرو

دارد. نمره زیادی بزرگسال، حفظ سر، پاها، كمر، لگن، سینه و گردن سرنشینان جلو اهمیت 

 .شودتعیین می اثر عقبمحافظت سرنشین بزرگسال از طریق تست اثر جلویی، اثر جانبی و 

 

 ايمني سرنشينان خردسال .2

ویژه نوزادان در تست تصادف مهم است. این معیار از دوره ایمنی سرنشینان خردسال به

به معیارهای تست تصادف اضافه شد. این تست با قرار   EURO NCAP هایدوم بررسی

شود. نمره دادن عروسك كودك در نگهدارنده خردساالن روی صندلی عقب انجام می



 

 ___________________________________________________  

 

 

7 

های اثر تستدر  CRS(1 (های مهار كودكدهنده قدرت سیستمنشان ،این شاخص

های مختلف و كناری و جلویی، توانایی خودرو در تطبیق جای كودك با طراحی و اندازه

 .درون خودرو است ،وجود شرایط كافی برای انتقال امن كودك

 

 ايمني عابر پياده .3

شود یکی از هایی كه با عابر یا با خودروهای دیگر انجام میایمنی عابر در تصادف

است. در برخورد دو اتومبیل اگر خودرو به سمت چپ یا  ایت ایمنیرع مهمترین موارد

احتمال آسیب رساندن به عابر پیاده زیاد است. همچنین ایمنی عابر  ،راست بچرخد

پیاده در نواحی مختلف خودرو متفاوت است. در تست ایمنی عابر پیاده، ایمنی عابر در 

های جلو و كاپوت، چراغ و ناحیه جلوپنجره و همچنین سپر خودرو برخورد به شیشه

نمره خوبی از این تست بگیرند كه توانند گیرد. خودروهایی میمورد تست قرار می

 .عابران پیاده را تشخیص دهد ،آنها AEB(2 (سیستم ترمز فوری خودكار

 

 هاي كمکي ايمنيسيستم .4

های مندی آنها از سیستمثر در ارزیابی ایمنی خودروها، میزان بهرهؤیکی دیگر از موارد م

مهمی در پیشگیری  كمکی راننده برای كاهش خطاهای احتمالی راننده است كه نقش

هایی مثل هشدار باز بودن كمربند ایمنی، كنترل ثیر سیستمأكند. تاز تصادف بازی می

های محدودكننده سرعت بر نجات جان و سیستم ESC الکترونیکی پایداری یا

                                                 
1. Child Restraint System 

2. Autonomous Emergency Braking 
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به ارزیابی عملکرد این  Euro NCAP سسهؤسرنشینان خودرو اثبات شده است و م

 .پردازدمختلف میها نیز در خودروهای سیستم

 

ارزيابي وضعيت ايمني خودروهاي ساخت داخل و توليد مشترك در 

 قراردادهاي جديد صنعت خودروسازي كشور

بندی و امتیازدهی به وضعیت سسه اختصاصی برای رتبهؤم سفانه در ایران هیچأمت

 ند وآمارهای منتشر شده هم آنچنان موثق نیست یسویایمنی خودروها وجود ندارد و از

خریداران قرار  رویحال دو راه پیش ها رجوع كرد. با اینتوان با اطمینان كامل به آننمی

گیرد؛ یکی اعتماد به تجربیات شخصی سایر رانندگان است و دیگری توجه به می

به خودروها كه سسات معتبر تست ایمنی ؤسوی خودروها در مامتیازات كسب شده از

خصوص خودروهای تولید هساخت داخل بشود. در ادامه ایمنی خودروهای داده می

گیرد. مورد بررسی قرار می مشترك در قراردادهای جدید صنعت خودروسازی كشور

ستاره است. امتیاز كمتر از سه  5شایان ذكر است كه حداقل امتیاز یك ستاره و حداكثر 

 نی خودرو بسیار مناسب نیست. مستاره بیانگر این است كه ای

 

 پرايد. 1

 سواری خودرو بدترین پراید خودرو ،آمریکا هایبزرگراه ایمنی سسهؤم تست نتایج در

 پراید ندازد.ابی خطر به وحشتناكی طرز به را سرنشینانش جان تواندمی كه شده شناخته

 كابین شود.می سقف و هابدر ستون، در شدید انحراف دچار ،تصادف تست در

 پای به شدید صدمه هم داشبورد و شودمی باز خودرو در دارد،میبر تاب سرنشینان
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 مانند كاپوت قطعات از بسیاری كه شودمی جمع شکلی به خودرو یجلو زند.می راننده

 به پراید خودروی تصادف، تست در .شودمی كابین وارد شدید تصادف در هم موتور

 دهد.می اختصاص خودبه را ارهست 5 از ستاره 2 امتیاز سختی

 

 206 پژو. 2

 گرفته را EuroNCAP سسهؤم ستاره پنج از ستاره سه ،ایمنی نظر از 620 پژو خودرو

 و رانندگی سانحه وقوع هنگام در كه است این 206 پژو ایمنی هایویژگی ازجمله است.

 زمین سمت به و نبوده كابین داخل سمت به موتور یجابجای ،خودرو كاپوت تخریب

 .كندنمی وارد آسیب كنارش سرنشین و راننده به نتیجه در و شودمی جابجا (پایین)

 

 سمند. 3

 معتبر سساتؤم توسط آن، بودن بومی دلیلبه سمند داخلی خودرو تصادف تست

 پژو شبیه خودرو این فرم پلت اینکه به توجه با .است نگرفته انجام آمریکایی و اروپایی

 سختی به گیرد، قرار CAPEuroN سسهؤم تست مورد كهصورتی در احتماالً است، 405

 و شده انجام انگلستان مایر شركت در سمند تصادف تست شد. خواهد ستاره سه حائز

 باعث ركاب نیز و اتاق( داخل به )خمیدگی تاخورده سمند سقف ،تست این در

 به خوشبختانه و كرده كار موقعبه آن ایربگ است. شده تست آدمك پای شکستگی

 بلند خودرو ،عقب تصادف حین است، متناسب سمند جلوی و عقب وزن كه این خاطر

 سویاز سمند شده موجب ،جلو هایشیشه شدن خرد ها،ستون ماندن سالم شود.نمی

 كند. كسب را ایمنی استانداردهای ،مایر انگلیسی شركت
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 تيبا. 4

 تست فیلم است. گرفته قرار تصادف تست مورد هم است پراید و ریو از تركیبی كه تیبا

 هایستون و شودمی باز ،تست هنگام خودرو در كه دهدمی نشان خودرو این تصادف

 و نیست مناسب خودرو ایمنی وضعیت دهدمی نشان كه داردمی بر تاب هم سقف

 خودرو این ایمنی سطح درواقع .آورد دستبه را ایمنی ستاره دو بتواند سختی به احتماالً

 نیست. مناسب

 

 90 تندر. 5

 را ایمنی ستاره سه است توانسته و دارد قرار مناسبی سطح در 90 تندر ایمنی سطح

 تصادف هنگام كه شده طراحی طوری ،90 تندر داخلی قطعات دهد. اختصاص خودبه

 فنرها كمك از دور به و خودرو كف در سوخت مخزن كه آنجایی از همچنین شود. فشرده

 توسط آن شدن سوراخ برای احتمال كمترین بدهد رخ عقب از تصادف اگر ،گرفته قرار

 اشیا ورود خطر ،عقب صندلی پشت در عرضی الیه یك وجود دارد. وجود فنر كمك اجزای

 پرولینپلی از كه داشبورد زنبوری النه ساختار كند.می محدود را كابین به عقب صندوق از

 .دهدمی كاهش را زانو به آسیب خطر جلو، از ضربه اثر در شده ساخته نیرو جاذب

 

 پارس پژو. 6

 خطر مورد را راننده تواندمی و دارد پارس پژو روخود كه هایینقص مهمترین از یکی

 خودرو اتاق داخل به هاپدال و فرمان میل ،تصادف در كه است این دهد، قرار نیز جانی

 مثل خودرو زیرین هایقسمت البته است. زیاد انسرنشین به آسیب احتمال و هشد وارد
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 بدنه باالیی هایقسمت ولی دارند خوبی مقاومت ،بدنه كالف زیرین قسمت و شاسی

 سرنشینان به خودرو واژگونی هنگام تواندمی و نبوده برخوردار باالیی استحکام از چندان

 با پارس پژو .دارد خوبی تعادل هندلینگ نظر از خودرو این همچنین كند. وارد آسیب

 از ستاره سه حائز تواندیم سختی به احتماالً  405 خودرو با مشابه فرم پلت به توجه

 .شود APCEuroN همؤسس

 

 زانتيا .7

 ظاهرش اینکه وجود با كه است ایران در پرطرفدار خودروهای همان از یکی هم زانتیا

 توانسته ستاره نیم و یك تنها ،تصادف آزمایش در ؛آیدمی نظربه محکم كامالً نظربه

 با .شودنمی محسوب خوبی امتیاز اصالً اشاندازه و قیمت نسبت به كه كند دریافت

 دهد،می كاهش را خسارات و تلفات میزان ،خودرو این در هوا كیسه وجود اینکه وجود

 از یکی دارد.می بر تاب خودرو ستون حتی و شودمی خم خودرو شاسی حالاین با اما

 ینبیشتر ،فتدابی اتفاقی چنین اگر كه است بغل از تصادف زانتیا ضعف نقاط مهمترین

 راننده پاهای و باالتنه و كرد خواهد وارد هاسرنشین به هم و خودرو به هم را آسیب

 ایران بازار وارد زمانی خودرو این داشت. خواهد را آسیب احتمال بیشترین تصادف حین

 .بود شده متوقف آن، ایمنی ضعف علت به اروپا در تولیدش كه شد

 

 رنو مگان .8

دچار خمیدگی  هایشخودرو انحرافی پیدا نکرد و ستوندر تست تصادف، شاسی این 

ها هم از سیستم ضدقفل و توزیع الکترونیك نیروی ترمز در چرخ . ترمزنشده استشدید 
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. دهندعملکرد خیلی خوبی از خود نشان می ،برند كه در مواقع اضطراریبهره می

رنو مگان دارای  د.كننخوبی بازی میدر این خودرو نقش خود را بههای هوا هم كیسه

 باشد.می 5از  4امتیاز ایمنی 

 

 3 امزد. 9

 هاسرنشین و راننده برای كه هوایی هایكیسه دارد. خوبی ایمنی مگان مانند هم 3 مزدا

 آن امتیاز رفتن باال هایعلت مهمترین از یکی شده، تعبیه جانبی هایكیسه همچنین و

 اختصاص خودبه را ایمنی ستاره چهار است توانسته 3 مزدا .است ایمنی سطح نظر از

 دهد.

 

 سوناتا .10

 دریافت APCEuroN سسهؤم از را ستاره چهار ایمنی سطح نظر از توانسته ماشین این

 ندیدن آسیب احتمال هواست. هایكیسه خاطر به امتیازش مهمترین نیز سوناتا كند.

 و پا ایمنی سطح نظر از اما شده گزارش متوسط تصادف حین سینه قفسه و گردن سر،

 دارد. قرار یخوب سطح در زانو

 

 208 پژو .11

 پنج ایمنی سطح نظر از توانسته است، مینی سوپر خودروهای كالس در كه خودرو این

 و جلو هایایربگ داشتن با خودرو این كند. دریافت APCEuroN مؤسسه از را ستاره

 (%88) عملکرد بهترین جلو سرنشین راننده برای سر، جانبی و تنه باال جانبی هایایربگ
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 همچون ایمنی تجهیزات از خودرو این باشد. داشته بزرگسال سرنشین از حفاظت در را

 سرعت كنندهمحدود سیستم و ایمنی كمربند یادآور (،ESC) الکتریکی پایداری كنترل

 در راننده كمك هایسیستم (،AEB) بحرانی ترمز همچون تجهیزاتی اما ،است برخوردار

  است. نشده تعبیه آن در (System Assist Lane) حركت مسیر حفظ

 تست در ضعیفی بسیار عملکرد APCLatinN تست در برزیل ساخت 208 پژو 

 ستاره چهار و خردسال از حفاظت برای ستاره سه توانسته تنها طرفی از و داشته جانبی

 كسب هایستاره متوسط تست، این نتایج براساس كند. كسب بزرگسال از حفاظت برای

 برای تاكنون میالدی 2010 سال از التین آمریکای در پژو محصوالت توسط شده

  است. بوده (ستاره 3/2 ) ستاره سه زیر كودكان و بزرگساالن از حفاظت

 

 2008 پژو .12

 سوپر خودروهای كالس در و یکسان 208 پژو با تقریباً ساختار لحاظبه خودرو این 

 مؤسسه از را ستاره پنج ایمنی سطح نظر از توانسته خودرو این است. مینی

APCEuroN بدن جانبی هایایربگ و جلو هایایربگ وجود به توجه با كند. دریافت 

 از حفاظت در را عملکرد ینبهتر جلو، سرنشین و راننده برای سر و لگن( بدون تنه )باال

 اندكی بسیار ضربه تنها روبرو از تصادف در كه ایگونهبه است داشته بزرگسال سرنشین

 ضربه عقب، از تصادف در همچنین و است شده وارد راننده پای ساق و سینه قفسه به

 هم پیاده عابر از حفاظت بخش در طرفی از است. شده وارد راننده گردن به كمی

 عملکرد خودرو جلوی شیشه پایین و كناره تنها كه ایگونهبه داشته مناسبی عملکرد

 اند.گرفته قبولی نمره نظر مورد تست در باال، ایمنی با قطعات بقیه و داشته پایینی نسبتاً
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 الکترونیکی پایداری كنترل همچون ایمنی تجهیزات داشتن با خودرو این همچنین

(ESC)1، توانسته عقب، دوربین و سرعت كنندهمحدود یستمس ایمنی، كمربند یادآور 

 كه است این خودرو این ضعف نقاط از البته كند. كسب را ایمنی سطح ستاره پنج همه

 حركت مسیر حفظ در راننده كمك هایسیستم و (AEB) خودكار بحرانی ترمز به مجهز

(System Assist Lane) .نیست  

 

 301 پژو .13

 یکسان (Elysee-C Citroen) الیزه – سی سیتروئن با تقریباً ساختار لحاظبه ماشین این

 سطح لحاظبه 301 پژو است. كوچك خانوادگی خودروهای كالس در خودرو این است.

 دارا علیرغم خودرو این است. كرده دریافت APCEuroN مؤسسه از را ستاره سه ایمنی

 در نتوانسته جلو، سرنشین و راننده برای سر و تنه باال جانبی جلو، هایایربگ بودن

 باشد داشته 208 و 2008 پژو سطح در عملکردی بزرگسال، سرنشین از حفاظت

 كمی میزان به راننده تنه پایین و سینه قفسه نواحی به روبرو تصادف در كه ایگونهبه

 سینه( )قفسه باالتنه به شدیدی ضربه جانبی، تصادف در همچنین گرددمی وارد ضربه

 به ماشین، پشتی ردیف سرنشین گردن به عقب از تصادف در و گرددمی وارد نندهرا

 در آن نپایی بسیار عملکرد ماشین این عمده ضعف نقاط از گردد.می وارد ضربه شدت

 (،AEB) خودكار بحرانی ترمز هایسیستم از كدامهیچ و است ایمنی تجهیزات

                                                 
 ملزومرات  از یکری  عنروان بره  سواری خودروهای در (ESC) الکترونیکی پایداری كنترل كه است سال 6 از بیش. 1

 گردد.می محسوب ستاره پنج ایمنی سطح
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 كنندهمحدود سیستم و دروخو حركت مسیر حفظ برای راننده كمك هایسیستم

 ندارد. را سرعت

 

 رنوكوئيد .14

 و است گرفته جای رنوكوئیك عنوان با ایرانی خودروهای سبد در تازگی به كه كوئید رنو

 سال در ندارد. مطلوبی چندان وضعیت ایمنی نظر از بگیرد، را پراید جای است قرار

 هوا كیسه یك شامل كه هندوستان برای شده ساخته كوئید رنو تصادف تست ،2015

 آمدن دستهب از پس نکرد. دریافت را ایستاره هیچ تصادف تست در بود، راننده برای

 نسخه در نمود. اصالح را آن شاسی و تقویت را خودرو این رنو شركت تست، نتیجه

 هندوستان به نسبت آن ایمنی تجهیزات و خودرو شاسی برزیل، به رنوكوئید صادراتی

 حداكثر جدید، طراحی با خودرو این تست صورت در شودمی بینیپیش و یافته بهبود

 با یکی گرفته؛ قرار تست مورد آن از نمونه دو كند. كسب را ایمنی ستاره یك بتواند

 دو كودك از حفاظت برای توانسته تنها مورد دو هر در كه ایربگ، بدون دیگری و ایربگ

 نشده ایستاره هیچ دریافت به موفق سالبزرگ از حفاظت برای اما كند دریافت ستاره

 و گرددمی وارد راننده سینه قفسه و سر به شدیدی ضربات ایربگ بدون نمونه در  است.

 درحال شود.می وارد تنه باال و سینه به شدیدی ضربات نیز ایربگ با نمونه در همچنین

 كه است ینا دارد، وجود داخل در خودرو این ایمنی خصوصدر كه مهمی الؤس حاضر

 به توجه با كه است ذكر شایان برد.می بهره طراحی نوع كدام از خودرو این داخل تولید

 جایگزین خودرو این توسط سایپا تولیدی خودروهای از باالیی حجم اختصاص اینکه

 گیرد. قرار توجه مورد باید كه است اساسی ایراد محل آن ایمنی موضوع لذا شد، خواهد
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  C3 سيتروئن .15

 مؤسسه از را ستاره چهار ایمنی، سطح نظر از و است مینی سوپر كالس در ماشین این

APCEuroN و راننده برای سر ایربگ دارای ماشین این است. كرده دریافت 

 در است. جلو سرنشین و راننده برای باالتنه جانبی ایربگ و عقب و جلو هایسرنشین

 جلو سرنشینان و راننده برای ایمنی بندكمر یادآور همچون ایمنی تجهیزات ماشین این

 حركت مسیر حفظ برای راننده كمك سیستم و سرعت كنندهمحدود سیستم و عقب و

 در اند.مانده باقی سالمت در سرنشینان روبرو، از تصادف تست در دارد. وجود خودرو

 و راننده گردن و سینه قفسه از حفاظت روبرو از سخت مانع به كامل عرض با تصادف

 جانبی تصادف تست در را امتیاز بیشترین C3 سیتروئن است. بوده كافی عقب، مسافر

 ترمز سیستم خودرو این اند.مانده سالمت در بدن بحرانی اعضای همه كه آورده دستبه

 ندارد. خودكار بحرانی

 شده كسب هایستاره متوسط ،APCLatinN تست از آمده دستهب نتایج طبق 

 برای تاكنون میالدی 2010 سال از التین آمریکای در سیتروئن محصوالت توسط

 است. بوده ستاره 2 كودكان از حفاظت برای و ستاره 4 بزرگساالن از حفاظت

 داده توضیح متن در كه داخل ساخت خودروهای از تعدادی ایمنی سطح 2 جدول 

 است. كرده ارائه مختصر طورهب اندشده
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 داخل ساخت خودروهاي از تعدادي ايمني سطح .2 جدول

نام خودروي ساخت 

 داخل

اساس سطح ايمني بر
**CAPNEuro 

نام خودروي ساخت 

 داخل

اساس سطح ايمني بر
**CAPNEuro 

 ستاره 3 206پژو  ستاره 5 *208پژو 

 ستاره 3 90تندر  ستاره 5 *2008پژو 

 ستاره 3 پژو پارس ستاره C3* 4سیتروئن 

 ستاره 3 سمند ستاره 4 3ا مزد

 ستاره 2 پراید ستاره 4 رنو مگان

 ستاره 2 تیبا ستاره 3 *301پژو 

 *الیزه – سی سیتروئن

(Elysee-C Citroen) 
 صفر ستاره رنوكوئید ستاره 3

 شد. خواهند تولید كشور داخل در سیتروئن پژو شركت با سایپا و خودرو ایران هایشركت جدید قراردادهای طبق كه خودروهایی *
 .گردندنمی محسوب ایمن ستاره، سه از كمتر ایمنی درجه دارای خودروهای **

 

 ايمني خودروهاي چينيسطح 

 (MVM 110) 110ام وي ام . 1

 را ایستاره هیچ نتوانسته MVM (IQ Chery) 110 خودروی LatinNCAP  تست در

 ،شودمی خم آن سقف اینکه برعالوه شده مشخص گرفته صورت تست در كند. دریافت

 افزایش را شوند پرتاب خودرو بیرون به هاسرنشین اینکه احتمال و شده باز آن درهای

 خواهد هاسرنشین به شدیدی صدمه ،خودرو جلوی داخل قطعات این، برعالوه .دهدمی

 در باالتنه و گردن سر، ناحیه در راننده تست آدمك به شده وارد آسیب كه طوریبه زد؛

 .باشد خوبی وضعیت تواندنمی كه است قرمز حد
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2. Geely Emgrand EC7 

 تست خودروی تنها خودرو این است. بزرگ خانوادگی خودروهای كالس در خودرو این

 حفاظت در خوبی نسبتاً عملکرد با توانسته و است APCEuroN در  Geely برند از شده

 اما كند. كسب را ایمنی ستاره 4 ایمنی، تجهیزات همچنین و كودكان و بزرگساالن از

 است. داشته ضعیفی بسیار عملکرد پیاده عابر ایمنی قسمت در خودرو این

 

3. MG 6 

 بریتانیا در تنها اروپا در و است كوچك خانوادگی خودروهای كالس در MG6 خودروی

 با مشابه نسبتاً عملکرد با APCEuroN تست در نیز خودرو این رسد.می فروش به

EC7 Geely، خودرو عملکرد اگرچه MG6 و كودكان بزرگساالن، از حفاظت در 

 كسب را ایمنی ستاره 4 توانسته اما است، بوده EC7 Geely از ترضعیف ایمنی تجهیزات

 مشابهی و ضعیف عملکرد خودروها این دو هر پیاده عابر ایمنی قسمت در كند،

 اند.داشته

 

4. JAC J3 

 و بزرگساالن از حفاظت برای ستاره یك APCinNLat مؤسسه تست براساس خودرو این

 ضربات خودرو، این جلوی تست در است. كرده كسب كودكان از حفاظت برای ستاره 2

 سر و سینه به شدیدی نسبتاً ضربات همچنین و راننده پاهای مچ و ران به شدیدی

 گردد.می وارد راننده
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 شده ارائه الذكرفوق چینی خودروهای ایمنی سطح خالصه طوربه 3 جدول در 

 است:

 

 چيني خودروهاي از تعدادي ايمني سطح .3 جدول

 براساس ايمني سطح خودرو نوع
*CAPEuroN 

 براساس ايمني سطح خودرو نوع
*CAPLatinN 

 Emgrand Geely

EC7 
 ستاره J3 Jac 1 ستاره 4

6 MG 4 110 ستاره MVM 

IQ) (Chery 
 ستاره صفر

 .گردندنمی محسوب ایمن ستاره، سه از كمتر ایمنی درجه دارای خودروهای *

 

 توسط شده كسب هایستاره میانگین APCLatinN مؤسسه تست نتایج طبق 

 4 جدول شرحبه 2015 تا 2010 سال از التین آمریکای در موجود چینی خودروهای

 است: شده ارائه

 

 مؤسسه تست براساس چيني خودروي چند شده كسب هايستاره ميانگين .4 جدول

CAPLatinN 2015 تا 2010 سال از 

 يخودرو نوع

 چيني

 براي ستاره تعداد

 كودكان از حفاظت

 از حفاظت براي ستاره تعداد

 بزرگساالن

سطح  براي ستاره تعداد

 *كليايمني 

 ستاره 1 ستاره 1 ستاره 2 (Jac) جك

 ستاره صفر ستاره صفر ستاره 2 (Geely) جیلی

 ستاره صفر ستاره صفر ستاره صفر (Lifan) لیفان

 ستاره صفر ستاره صفر ستاره صفر (Chery) چری
 .گردندنمی محسوب ایمن ستاره، سه از كمتر ایمنی درجه دارای خودروهای *
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  است. شده ارائه ایران در وارداتی خودروهای از تعدادی ایمنی سطح 5 جدول در 

 

 ايران در وارداتي خودروهاي از تعدادي ايمني سطح .5 جدول

 نام خودروي وارداتي
اساس سطح ايمني بر

*CAPEuroN 
 نام خودروي وارداتي

اساس سطح ايمني بر

*CAPEuroN 
 ستاره V40 5ولوو  ستاره 5 2016هیوندا سانتافه 

 ستاره XC60 5ولوو  ستاره ix35 5هیوندا 

 ستاره 5 میتسوبیشی لنسر ستاره i40 5هیوندا 

 ستاره 5 میتسوبیشی اوت لندر ستاره 5 2016كیا اسپورتیج 

 ستاره ASX 5میتسوبیشی  ستاره 5 2016توسان 

 ستاره 4 6ام جی  ستاره 5 2016كیا سورنتو 

 ستاره i20 4هیوندا  ستاره 5 2016تویوتا یاریس 

 ستاره 4 2016رنو فلوئنس  ستاره 5 2016تویوتا كروال 

 ستاره 3 3ام جی  ستاره 5 2016رنو كپچر 

 .گردندنمی محسوب ایمن ستاره، سه از كمتر ایمنی درجه دارای خودروهای *

 

 

 هاگيري و پيشنهادنتيجه

شوند نفر كشته می 9هزار خودرو حدود  10هر ازای بهدهد در دنیا آمارها نشان می

ها شوند. تعداد كشتهنفر كشته می 37این تعداد خودرو، ازای بهكه در ایران درحالی 

نفر است كه در ایران  65، در دنیا 2015هزار وسیله نقلیه در سال  100هر ازای به

ای و تصادفات در ایران كاهشی بوده جادهومیر مرگنفر است. اگر چه روند  55حدود 

طور میالدی، به 2015د متوسط، در سال عنوان كشوری با سطح درآمایران به اما ،است
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اختصاص داده خود بهای را شدگان جادهمشترك با كشور رواندا، رتبه هشتم تعداد كشته

 است. 

 50 زیر قیمت با داخل تولید خودروهای از كدامهیچ دهدمی نشان هابررسی 

 مثال عنوانبه .)باالتر از سه ستاره ایمنی( نیستند ییامنیت باال دارای ،تومان میلیون

 و پژو پارس 90(، تندر 405، سمند )با فرض پلتفرم یکسان با پژو 206خودروهای پژو 

 .گیرند قرار ستاره سه سطح در توانندمی APEuroNC مؤسسه ایمنی نظر از

 نظر از كه رنوكوئیك عنوان با را كوئید رنو سایپا، خودروسازی شركت تازگی، به 

 پراید جایگزین عنوانبه ایرانی خودروهای سبد در ندارد مطلوبی چندان وضعیت ایمنی

 یك شامل كه هند كشور برای شده تولید كوئید رنو ،2015 سال در است. داده قرار

 نسخه در نکرد. دریافت را ایستاره هیچ تصادف تست در بود، راننده برای هوا كیسه

 هند كشور به نسبت آن ایمنی تجهیزات و خودرو شاسی برزیل، به رنوكوئید صادراتی

 حداكثر جدید، طراحی با خودرو این تست صورت در شودمی بینیپیش و یافته بهبود

 خودروهای از باالیی حجم اینکه به توجه با كند. كسب را ایمنی ستاره یك بتواند

 ایراد محل آن ایمنی موضوع لذا شد، خواهد جایگزین خودرو این توسط سایپا تولیدی

 گیرد. قرار توجه مورد باید كه است اساسی

 و خودرو ایران هایشركت جدید قراردادهای طبق است قرار كه خودروهایی بین از 

 نظر از 2008 و 208 پژو ،شوند تولید كشور داخل در ،سیتروئن پژو شركت با سایپا

 شایان .اندكرده دریافت APEuroNC مؤسسه از را ستاره پنج یعنی سطح باالترین ایمنی

 توانسته و داشته جانبی تست در ضعیفی عملکرد ،برزیل ساخت 208 پژو كه است ذكر

 سسه،ؤم این گزارش براساس .كند دریافت APCLatinN  مؤسسه از را ستاره سه
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 2015 تا 2010 سال از التین آمریکای در پژو محصوالت توسط شده كسب هایستاره

  است. بوده ستاره 3/2 متوسط طور به كودكان و بزرگساالن از حفاظت برای میالدی

 چهار با ایمنی سطح توانسته C3 سیتروئن خودروی ،2008 و 208 پژو از پس 

 پژو و Elysee-C سیتروئن خودروی دو كند. دریافت APCEuroN مؤسسه از را ستاره

 جدید قراردادهای خودروهای میان در را ایمنی سطح ترینپایین ستاره، سه با 301

 ند.اهداد اختصاص خودبه مشترك ساخت

 

 هاپيشنهاد

و خودروسازها در رعایت  لزامایران و عدم ا در با عنایت به فضای غیررقابتی بازار خودرو

حاكمیت و متولی امر تولید باید بر رعایت این رسد نهاد نظر می، بهاعالم سطح ایمنی

اقتصادی میزان  - موارد ایمنی و اجباری نمودن آنها با توجه به تبعات و آثار اجتماعی

همچنین الزم است خودروهای  كید كند.أت ، نظارت وتلفات انسانی تصادفات خودرو

نیز براساس مشمول قراردادهای جدید خودرویی كه قرار است در كشور تولید شوند 

 مورد تست ایمنی قرار گیرند.ها در اروپا سطوح ایمنی این مدل خودرو

به درج سطح ایمنی واقعی در نسبت ها خودروسازد شوپیشنهاد می بر اینعالوه 

 گردند.ملزم ها و قراردادهای فروش همانند معیار مصرف سوخت، آگهی

سسه ؤایمنی م هایآزمونبراساس  نیز الزم است از طرفی سازمان استاندارد 

APCN و  تدوینهای سطح ایمنی داخلی را آزمونمعتبر جهانی،  هایآزمون دیگر و

 .كنداجرایی 

 



 

 ___________________________________________________  

 

 

23 

 خذآمو  منابع

1. http://www.globalncap.org 

2. http://www.euroncap.com/en 

3. http://www.latinncap.com/en 

 .(http://www.isqi.co.irشركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران ) .4

 .(http://www.who.int/enسازمان بهداشت جهانی ) .5

 ای.نقل جادهودفتر آمار، ایمنی و ترافیك سازمان راهداری و حمل .6

 .سازمان پزشکی قانونی كشور  .7

 وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارائه در كمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی. .8

 . 15/4/1394ای در كشور، خبرگزاری مهر، مورخ خانی، آزاده. بررسی حوادث جاده .9

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اهمركز ژپوهش شناسنامه گزارش
 مجلس شوراي اسالمي

 15414 :مسلسلشماره 

بررسی وضعیت ایمنی خودروهای ساخت داخل یا تولید مشترك در  :گزارشعنوان 

 قراردادهای داخلی جدید 

 

 

 (صنعت)گروه  انرژی، صنعت و معدنمطالعات  :نام دفتر

 سعید شجاعی تهيه و تدوين:

 اصغر اژدریعلی مدير مطالعه:

 حسین افشین، مهدی فقیهی علمي: انناظر

 شورای اسالمیكمیسیون عمران مجلس متقاضي: 

 __________ ويراستار تخصصي:

 ___________ويراستار ادبي: 

 

 

  :هاي كليديواژه

 . سطح ایمنی1

 های تولید داخلخودرو .2

 . خودروهای تولید مشترك3

 . خودروهای وارداتی4

 

 

  24/03/1396تاريخ انتشار: 
 

 


