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پيش گفتار
سازمان هواپيمائي كشوري بر اساس تعهدات بين المللي و قوانين داخلي نظام مقدس جمهوري اسالمي
ايران عهده دار خطير نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و استانداردهاي پروازي در صنعت حمل و نقل
هوانوردي غير نظامي كشور ميباشد و در اين راستا جهت شناسائي منابع تهديدكننده ايمني و ارتقاء ضرايب ايمني
پروازها بر اساس آيين نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي غيرنظامي مصوب سال  9312ومقررات بين المللي و
دستور العمل هاي سازمان جهاني هواپيمائي كشوري ايكائو” ”Annex13وقوع سوانح وحوادث هوائي غيرنظامي
را مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار داده و پس از كشف علت اصلي و عوامل كمك كننده سانحه  ،توصيه هاي
ايمني را بمنظور رعايت و حفظ استانداردها و مقررات پروازي و ارتقاي ايمني پرواز ها جهت پيشگيري از تكرار
سوانح و حوادث جدي مشابه درآينده صادر مي نمايد.
هرآئينه  ،مندرجات انکس  ۱9سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) وآيين نامه بررسي سوانح و
حوادث هوايي مصوب هيئت محترم دولت و ساير مستندات مربوطه تأكيد دارند كه  :هدف از تجزيه و تحليل و
نتايج حاصله  ،نبايستي در راستاي مقصر قلمداد نمودن اشخاص يا نهادي مورد بهره برداري قرار گيرد  .تنها هدف
از ب ررسي سوانح  ،همانا دست يابي به علل و ريشه ها بمنظور پيشگيري از رخداد سوانح مشابه درآينده خواهد بود

“The Sole Objective of the investigation of an accident or incident shall be
the prevention of accident and incident. It is not the purpose of this activity to
”apportion blame or liability.

در خصوص سانحه مورخ 9316/99/01هواپيماي  ATR72به عالمت ثبت  EP-ATSمتعلق به شركت هواپيمايي
آسمان ،تيم بررسي سانحه ضمن هماهنگي و اطالع رساني با مبادي ذيربط ،در محل حاضر شده و اقدام به
جمعآوري اطالعات الزم نمود .بر اساس قوانين بينالمللي ،اطالعيه اين سانحه ) (Notificationبه ايكائو و
كميسيون بررسي سوانح كشور فرانسه بعنوان كشور سازنده و طراح هواپيما و همچنين كميته ايمني حمل ونقل
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كشور كانادا كشور سازنده و طراح موتور هواپيما ارسال گرديد .نماينده كشور فرانسه ضمن اعالم دريافت اطالعيه
وقوع سانحه ،اعالم نمودند كه تيمي  ۷نفره شامل سه نفر از كميسيون بررسي سوانح آن كشور و  4نفر نماينده از
كارخانه هواپيماسازي به ايران اعزام خواهند شد و هماهنگي هاي الزم براي حضور ايشان انجام پذيرفت .نماينده
كشور كانادا اعالم نمودند ،در صورتيكه سانحه در ارتباط با مشكل موتور باشد كانادا نيز آمادگي جهت حضور در
تيم بررسي سانحه را دارد.
متعاقبا  ،تيم بررسي سانحه ضمن انعقاد جلسات گوناگون درخصوص سانحه با متخصصين صنعت هوانوردي و
همچنين مصاحبه با عوامل ذيربط ،موضوع را پيرامون تعيين علل اصلي و كمكي وقوع سانحه و صدور توصيه هاي
ايمني تحت بررسيهاي كارشناسي قرار داده است.
اميد است كه دست اندركاران محترم صنعت حمل و نقل هوايي كشور بهويژه مديران اجرايي همواره با امعان نظر
ويژه نسبت به اجراي توصيه هاي ايمني منتج از بررسي سانحه  ،گامهاي موثر و مفيدي در مسير شكوفايي ،توسعه و
ارتقاء و تثبيت ايمني پروازها را در صنعت هوانوردي كشور شاهد و ناظر باشيم.
مسئول بررسي سانحه
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خالصه سانحه:

شركت هواپيمايي:

( ) SYNOPSIS

شركت خدمات هوائي كشور(آسمان)

شماره پرواز:

9714

مسير پرواز:

تهران – ياسوج

مدل هواپيما:

ATR72-212

عالمت ثبت هواپيما:

EP-ATS

تاريخ وقوع:

 ۱9۲1 /۱۱/ ۹۲برابر 18 Feb 2018

ساعت برنامه اي پرواز:

17:55

ساعت واقعي پرواز:

 18:15محلي

ساعت وقوع سانحه:

حدودا  1۲:9۹برابر 06:02 UTC

خسارات جاني:

در اين سانحه  1خدمه پروازي و  11مسافر جان باخته اند.

خسارت وارد به هواپيما:

هواپيما كامالً از بين رفته است )(Destroyed
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-۱

اطالعات جمع آوري شده :

۱-۱

تاريخچه پرواز:

) ( FACTUAL INFORMATION
) ( History Of Flight

بر طبق برنامه ريزي شركت هواپيمائي آسمان مقرر شده بود تا پرواز شماره  3۷24در تاريخ  16/99/01در ساعت
 2۷:00به وقت محلي صبح روز يكشنبه در مسير تهران -ياسوج انجام شود .اين پرواز از فرودگاه مهرآباد تهران در
ساعت 20:20به پرواز درآمده و پس از رسيدن به ارتفاع  09222پايي به سمت مقصد ادامه مسير داده است .پس از
گذشت حدود يك ساعت و  00دقيقه از آغاز پرواز  ،در مسير هوايي  W144مكالمه مابين خلبان هواپيما و برج
مراقبت فرودگاه ياسوج قطع گرديد و در حوالي  0.0مايلي شمال فرودگاه ياسوج هواپيما دچار سانحه شد.
آخرين مكالمه خلبان هواپيما ،روي فركانس راديويي در ساعت  21:32دقيقه به ثبت رسيده و پس از آن تماس،
پرواز 3۷24پاسخي به مكالمات كنترلر فرودگاه ياسوج نداده است .پس از عدم پاسخگويي پرواز به مكالمات كنترلر
فرودگاه ياسوج چارت اطالع رساني وضعيت عدم قطعيت فعال ميگردد.
۹-۱

)( Injuries To Persons

صدمات به افراد:

متاسفانه در اين سانحه كليه سرنشينان هواپيما به تعداد  66نفر جان باخته اند.
Total
66

Others
1

Passenger
60

Flight Crew
6

Injuries
Fatal

1

1

1

1

Serious

1

1

1

1

Minor

1

1

1

1

None

66

1

60

6

Total

به علت شدت برخورد هواپيما به كوه ،اجساد سرنشينان كامالّ متالشي شده و با توجه به شرايط جغرافيايي
( كوهستاني ) و جوي نا مناسب ؛ شامل برف سنگين و منطقه صعب العبور ،پيدا كردن اجساد قربانيان با تاخير مواجه
بوده است . .تاكنون تعداد زيادي از قطعات اجساد كه توسط تيم جستجو رويت و جمع آوري گرديده به پزشكي
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قانوني شهر ياسوج انتقال داده شده و پس از انجام تشريفات قانوني براي نمونه برداري  DNAو تطابق با با
آزمايشات بعمل آمده از بازماندگان به بيمارستان شيراز انتقال داده شدند .تا زمان صدور اين گزارش بنابر اظهارات
مقامات قضايي هويت  40نفر از سرنشينان تشخيص داده شده و تشريفات قانوني براي تحويل اجساد  0نفر به
بازماندگان آنهاپ صورت پذيرفته است و مراحل بعدي منوط به ادامه عمليات تجسس و نجات و تصميم گيري
هاي مسئولين قضايي ذيربط مي باشد.
9-۱

)(Damage To Aircraft

خسارات وارده به هواپيما:

هواپيما در اثر برخورد به كوه متالشي و دچار صدمات كلي ) (Destroyedگرديده است.

4-۱

)(Other Damages

ساير خسارات وارده:

در اين سانحه به جز هواپيما خساراتي به اموال عمومي و شخصي وارد نگرديده است.
5-۱

)( Personnel Information

اطالعات پرسنلي:

 ۱-5-۱خلبان
خلبان مرحوم متولد  60( 9334/0/01ساله)دارنده گواهينامه  ATPLبه شماره  9900مي باشد .ايشان داراي سابقه
پروازي ؛  9۷422ساعت پرواز و بيش از  90222ساعت پرواز با هواپيماي  ATRميباشد .ايشان همچنين معلم
خلبان شركت آسمان و سازمان بودند .ضمناّ در سه ماه گذشته با اين هواپيما دو پرواز به فرودگاه ياسوج داشته
است.
گواهينامه پزشكي نامبرده تا تاريخ  15.07.2017معتبر بوده و اعتبار  IRو  LPCنامبرده تا تاريخ
 31.10.2017مي باشد .نامبرده داراي ) English Language Proficiency level (IVتا تاريخ
 15.03.2019مي باشد.

8

گزارش مقدماتی بررسی سانحه مورخ  1921 /11/ 92پرواز تهران -یاسوج
---------------------------------------------------------------

خلبان مرحوم برابر مقررات پزشكي مندرج در فصل هاي يك و شش از انكس يك و سند  0104ايكائو و همچنين
 Part MEDمقررات پزشكي هوايي فعلي سازمان ) (AirCrewبا درج محدوديت سن باالي  62سال و
محدوديت  OMLمعتبر پزشكي كالس يك مواجه بوده است .نامبرده در سال  9300تحت عمل جراحي قلب باز
( ) CABGقرار گرفته و پس ازسپري شدن مدت نه ماه از عمل جراحي  ،منع پروازي داشته و بعد از اين مدت
برابر مقررات پزشكي هوايي وقت ارزيابيهاي تخصصي تكميلي توسط پزشك قلب معتمد سازمان به عمل آمده و با
نظريه كميسيون پزشكي هوايي وقت سازمان مورخه  9301/3/04با محدوديت هاي زير مجاز به پرواز شده است:
اعتبار گواهينامه پزشكي شش ماه باشد.
همراه يك خلبان يا كمك خلبان بدون محدوديت پزشكي و عملياتي پرواز نمايد.
در هر چك پزشكي هوايي ارزيابي تخصصي قلب و عروق نيز به عمل آيد.
محدوديت فوق الذكر تا سن  62سالگي نامبرده بوده است كه پس از رسيدن به سن  62سالگي مورد ارزيابيهاي
تخصصي چشم ؛ قلب و عروق ؛ گوش و حلق و بيني ؛ مغزو اعصاب ؛ اعصاب و روان و در نهايت پزشكي هوايي
قرار گرفت و با محدوديت همراهي پروازي با يك خلبان زير سن  62سال بدون محدوديت پزشكي و عملياتي
مجاز به پرواز شده است .ضمناّ اعتبار گواهينامه ايشان شش ماه و در هر چك پزشكي هوايي مي بايست مورد
ارزيابي پزشكي تخصصي قلبي و عروق قرار گيرد .با توجه به محتويات جامع پرونده پزشكي فرآيند معاينات
پزشكي هوايي وفق مقررات جاري سازمان انجام گرديده است .
 ۹-5-۱كمک خلبان
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كمك خلبان ؛ متولد  36( 9362/92/۷ساله) دارنده گواهينامه خلباني  CPL-IR /3582معتبر كالس يك
پزشكي مطابق با مقررات جاري سازمان هواپيمايي كشوري بوده است كه محدوديت استفاده ازعينك در آن درج
شده است  .سابقه پروازي ايشان حدود  9046ساعت پرواز و  16ساعت پرواز با هواپيماي  ATRميباشد.

)(Aircraft Information

 1 -۱اطالعات هواپيما:

نوع هواپيما :توربو پراپ  ATR 72-212بشماره سريال  319و سال ساخت  9113بعالمت ثبت EP-ATS
هواپيماي مزبور از تاريخ ( 9301/99/93مطابق )0299/0/0با درخواست شركت از فعاليت پروازي منفك و براي
تعويض دو موتور ،ملخ و انجام بازرسي هاي  OUT OF PHASEمورد تعميرات سنگين قرار گرفت و متعاقب
دو مرحله پرواز آزمايشي در تاريخ ( 9316/20/2۷مطابق  )029۷/92/01دوباره به فعاليت پروازي شركت بازگشته
است.
اين هواپيما پس از ساخته شدن با  TCDSبه شماره  EASA A.084ازآژانس ايمني هوانوردي اروپا گواهينامه
 TCاخذ نموده است .همچنين عمر خدمتي هواپيما  ۷2222سيكل پروازي مي باشد.
)(Limit of Validation LOV: 70000 Cycles

براساس آخرين اطالعات ،كاركرد هواپيما به ميزان  0000۷ساعت پروازي و 0041۷سيكل پروازي (نشست و
برخاست) از سال ساخت هواپيما بوده و هنوز عمر آن به نيمه نرسيده است.
هواپيماي ياد شده ،از تاريخ فعاليت پروازي مجدد ،در مجموع  ۷22ساعت پرواز را در كارنامه فعاليت خود دارا
ميباشد و كليه مجوزهاي الزم براي اين هواپيماي به شرح زير اخذ و داراي اعتبار الزم بوده اند :
گواهينامه ثبت اوليه هواپيما ) : (C.of.Rتاريخ صدور ( 93۷0/21/91مطابق)9113/90/92
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گواهينامه صالحيت پروازي )  (C.of.Aتا تاريخ( 1۷/0/1مطابق  )0290/92/39معتبر بوده است.
گواهينامه بازنگري صالحيت پروازهواپيما ( ) ARCتا تاريخ( 1۷/0/1مطابق  )0290/92/39معتبر بوده
است.
اعتبارگواهينامه راديويي هواپيما( )ARSLتا تاريخ( 1۷/0/1مطابق  )0290/92/39بوده است.
گواهينامه صدا (  )NOISEهواپيما تا تاريخ( 1۷/0/1مطابق  )0290/92/39معتبر بوده است.
پوشش بيمه نامه هواپيما ( شخص ثالت و خدمه پروازي و بدنه) با شركت بيمه ايران بوده و تا تاريخ
 1۷/92/32معتبر مي باشد.
هواپيما متعاقب دريافت مجوزهاي الزم از دفتر مهندسي صالحيت پروازي از تاريخ  00اكتبر  029۷در
ناوگان پروازي شركت قرار گرفته و با  ۷22ساعت و  ۷30سيكل پرواز داشته است.
اين هواپيما حداقل  02سورتي پرواز به فرودگاه ياسوج داشته است .

اطالعات موتور و ملخ هواپيما :
هواپيما به دو دستگاه موتور از نوع توربو پراپ (ملخ دار ) از نوع  PW126ساخت كشور كانادا مجهز و متعاقب
انجام تعميرات مشروحه ذيل بر روي هواپيما نصب گرديدهاند .

دو موتور هواپيما از نوع و مدل  PW127 :با شماره سريال هاي  90۷240و  90۷241بترتيب در موقعيت
شماره يك و دو هواپيما ( چپ و راست ) نصب شده بودند .
موتور شماره  9باشماره سريال  90۷240و با كاركرد  00300ساعت پروازي و  00030سيكل پروازي كه
درتاريخ  30/3/2017فرم ترخيص از تعميرات آن توسط شركت  GKN Aerospaceكشور سوئد
صادرگرديده است .اين موتور  0300سيكل تا زمان تعمير اساسي بعدي عمر دارد.
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موتور شماره  0باشماره سريال  90۷241و با كاركرد  04011ساعت پروازي و0420۷سيكل پروازي كه
درتاريخ  22/12/2016فرم ترخيص از تعميرات آن توسط شركت  Vector Aerospaceكشور فرانسه

صادرگرديده است .اين موتور  3000سيكل تا زمان تعمير اساسي بعدي عمر دارد.
ملخ هاي موتورها به شماره سريال هاي  FR930717 , FR930911با سال ساخت  9113از مقدار
 6222و  0622سيكل پروازي تا تعميرات بعدي برخوردار بودند.
آخرين چك سنگين هواپيما مطابق با  CRSشماره  EP-ATS/WO#52057ازتاريخ 1/5/2017
شروع و در تاريخ  29/10/2017درشهر شيراز به اتمام رسيده است كه در آن تاريخ هواپيما 00904
ساعت پروازي داشته است .
)(Meteorological Information

 7-۱اطالعات هواشناسي:

بنابر گزارش سازمان هواشناسي كشور  ،اطالعات و وضعيت آب و هوايي فرودگاه ياسوج در زمان هاي مختلف
به شرح ذيل مورد بررسي قرار گرفت:
QNH

DEW

TEMP

Clouds

VISIBILITY

M

Time

ٌ WIND
Speed

Direction

Local

UTC

1022

00

06

FEW040 BKN
090

9999

6KT

140D

07:30

04:00

1021

M01

10

SCT040 SCT 090

9999

6KT

080D

08: 00

04:30

1021

00

11

SCT040 OVC
090

9999

00

CALM

08:30

0500

1022

M01

14

9999

04

090 D

09:00

0530

1021

00

13

9999

4KT

130 D

09:30

06:00

FEW035 CB SCT
040 OVC 090
FEW035 CB SCT
040 OVC 090

بر اساس بررسي هاي بعمل آمده در زمان روشن كردن موتورها ،پديده هواشناسي خاصي براي ممانعت از پرواز از
فرودگاه مهرآباد وجود نداشته است .اين اطالعات از ساعت  2۷:32بوقت محلي به مدت نيم ساعت و در زمان
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روشن كردن موتورها و شروع حركت به سمت باند معتبر بوده و به هنگام رسيدن هواپيما به ابتداي باد و ساعت
 20:22بامداد گزارش هواي جديد منتشر شده كه خلبان از آن خبر ندارد.
آخرين اطالعات هواشناسي كه از طرف فرودگاه ياسوج در زمان  21:91:32به خلبانان ارائه شده است ،ميزان باد
در فرودگاه آرام و ديد فرودگاه بيش از  92كيلومتر بوده است؛ بطور پراكنده ابر در حد فاصل  3022الي 4222
پايي از نوع  CBو در  1222پايي ابر پيوسته وجود داشته و در ارتفاع پايين بتدريج به وسعت پوشش ابر ها
افزوده شده و دماي محيط نيز در بازه زماني مزبور مابين صفر الي  -0درجه بوده و فشار ايستگاهي نيز 9209
هكتوپاسكال گزارش شده است.
مطابق با نظام نامه عملياتي شركت آسمان ) (Operation Manualخلبان پرواز موظف به بررسي وضعيت
هواي فرودگاه و مسير پرواز بوده و با وضعيت هواي فوق مجاز به آغاز تقرب براي فرود نبوده است.
براساس دستورالعمل عملياتي و بخشنامه هاي داخلي شركت هواپيمايي آسمان خلبان در فرودگاه (نوع
فرودگاه  ) Cكه داراي موانع پروازي مي باشد  ،پرواز نبايد در  Overcastزير  ۱۱111پايي اقدام به فرود
نمايد.

گزارش پيش بيني ماهواره اي ارائه شده از سازمان هواشناسي براي مناطق غرب و جنوب غرب كشور در تاريخ
 ( 18 Feb, 2018روز وقوع سانحه)  ،احتمال رخداد ناپايداري همرفتي در منطقه ياسوج را تشخيص داده كه
اين ناپايداري درمنطقه با ابرهاي كمولونيمبوس ) (Isolated-Embeded CBو هشدار تالطم و يخ زدگي
) (Icing conditionبا تراز صفر در  99222پايي مي باشد.
8-۱

) ( Aids to Navigation

دستگاههاي كمک ناوبري :

اطالعات و بررسي هاي شركت نشان مي دهد كه دستگاههاي ناوبري نصب شده بر روي هواپيما قبل از پرواز
سالم و عملياتي بوده است.
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( )Communications

 ۲-۱ارتباطات :

دستگاههاي ارتباطي نصب شده بر روي هواپيما در زمان وقوع سانحه  ،سالم و عملياتي بوده است.
در ساعت  04:02:53UTCپرواز  IRC3704ضمن تماس با واحد تحويل پرواز ) (Deliveryفرودگاه
مهرآباد در خواست  FL210را مي نمايد و اعالم ميدارد آخرين اطالعات هواشناسي فرودگاه مهرآباد را بر روي
 ATISبا نام  Eو فشار  1014دريافت نموده است و در خواست روشن نمودن موتور تا حداكثر  02دقيقه بعد را
خواهد داشت .در پاسخ كنترلر نيز ضمن دريافت مكالمات ،از خلبان مي خواهد كه هنگامي كه آماده استارت شد
مجدداّ تماس حاصل نمايد.
در ساعت  04:21:26UTCپرواز  IRC3704ضمن تماس مجدد در خواست روشن نمودن موتور نموده كه
مورد موافقت كنترلر قرار ميگيرد.
در ساعت 04:22:03UTCكنترلر از خلبان مي خواهد كه مجوز مراقبت پرواز را يادداشت نمايد و كد راداري
 9043را به پرواز اختصاص مي دهد .پس از دريافت مجوز توسط خلبان و تاييد آن توسط كنترلر هواپيما تحويل
واحد گراند فرودگاه مهرآباد بر روي فركانس  121.7مي گردد.
در ساعت  04:22:49UTCخلبان پرواز  IRC3704با واحد گراند تماس گرفته و درخواست تاكسي مي نمايد
كه در ادامه كنترلر هواپيما را مجاز به حركت از طريق تاكسي وي  E8 & E9 & Aبه نقطه ايستايي باند 29R
مينمايد.
در ساعت  04:25:48UTCكنترلر گراند پرواز را تحويل واحد برج مراقبت فرودگاه مهرآباد مي دهد.
در ساعت  04:26:00UTCخلبان با واحد برج مراقبت تماس گرفته و موقعيت خود را بر روي تاكسي ويA
اعالم مي نمايد.
در ساعت  04:32:27UTCكنترلر برج هواپيما را به اول باند  29Lجهت برخاستن از باند هدايت نموده و از
خلبان مي خواهد منتظر دستورات بعدي باشد.
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در ساعت  04:33:53UTCپرواز  IRC3704مجاز به برخاستن از باند مي گردد و جهت باد نيز 060/04Kts
اعالم مي گردد و از خلبان خواسته مي شود تا طرح مهرآباد  2Aرا پس از برخاستن اجرا نمايد و با واحد رادار
تقرب مهرآباد بر روي فركانس  125.1تماس برقرار نمايد.
بر اساس نوار شاخص واحد برج مراقبت پرواز  ،هواپيما در زمان  04:55 UTCبه پرواز درآمده است.
در ساعت  04:36:14UTCخلبان با واحد رادار فرودگاه مهرآباد تماس برقرار مي نمايد و ارتفاع خود را 5600
پا اعالم مي نمايد .در اين لحظه پرواز  IRC3704مورد شناسايي راداري قرار گرفته و به  FL210مجاز مي گردد
در اين لحظه از پرواز خواسته مي شود تا ضمن گردش به چپ به نقطه ELUSIادامه مسير دهد كه خلبان نيز آن را
باز خواني نموده ادامه مسير ميدهد.
در ساعت  04:52:23UTCكنترلر رادار مهرآباد از خلبان مي خواهد تا ضمن تغيير فركانس به  125.7با واحد
مركز كنترل فضاي كشور تماس برقرار نمايد.
در ساعت  04:52:56UTCخلبان با سكتور  0مركز كنترل بر روي فركانس  125.7تماس برقرار نموده و ضمن
اعالم قطع سطح پروازي  FL185و افزايش ارتفاع به  FL210وكد راداري  9043مورد شناسايي راداري توسط
تهران سنتر قرارمي گيرد.
در ساعت  05:14:44UTCبا توجه به  FL210و نزديك شدن به  TMAاصفهان پرواز تحويل واحد تقرب
پرواز فرودگاه اصفهان بر روي فركانس  124.6مي گردد.
در ساعت  05:44:45UTCخلبان مجددا با سكتور  3شمالي مركز كنترل تماس راديويي برقرار مي نمايد كه
مجددا مورد شناسايي راداري قرار مي گيرد.
در ساعت  04:47:40UTCپرواز  IRC3704تحويل سكتور  3جنوبي مركز كنترل بر روي فركانس 128.75
مي گردد.
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در ساعت  05:49:05UTCخلبان با سكتور 3جنوبي مركز كنترل تماس برقرار نموده و مورد شناسايي راداري
قرار مي گيرد.
 تا اين لحظه پرواز  IRC3704در ارتفاع FL210ارتفاع خود را حفظ نموده و با توجه به طرح پرواز و
ارتفاع خود توسط واحدهاي مختلف مراقبت پرواز كنترل گرديده و ادامه مسير ميدهد .
درساعت  05:49:27UTCپرواز با واحد برج فرودگاه ياسوج تماس گرفته موقعيت خود را نقطه  OBTUSو
سطح پروازي خود را  FL210اعالم و درخواست اطالعات فرودگاه رامي نمايد .كنترلر نيز اطالعات مورد
درخواست شامل هواي جديد ( ساعت  21:22بامداد) را ارائه مي نمايد.
در ساعت  05:52:21UTCخلبان پرواز  IRC3704بر روي فركانس مركز كنترل فضاي كشور اعالم مي نمايد
در تماس با فرودگاه ياسوج مي باشد و آماده كاهش ارتفاع مي باشد .در پاسخ كنترلر مركز كنترل با توجه به
حداقل ارتفاع مجاز مسير پروازي ، W144خلبان را مجاز به كاهش سطح پروازي تا  FL170مينمايد.
در اين لحظه كنترلرخاتمه سرويس رادار مركز كنترل را به اطالع پرواز  IRC3704مي رساند .خلبان پرواز آسمان
مجوز صادره را دريافت مي نمايد و دريافت سطح پروازي پايين تر را منوط به هماهنگي با برج مراقبت ياسوج از
طريق خلبان مي نمايد.
در ساعت  05:52:55 UTCخلبان مجدداّ با برج فرودگاه ياسوج تماس گرفته و موقعيت خود را بر اساس سيستم
هاي موقعيت ياب  30مايلي فرودگاه در حال قطع  FL204و كاهش ارتفاع به  FL170اعالم مي نمايد و اينكه
مركز كنترل از لحاظ وجود ترافيك درگير محدوديتي براي كاهش ارتفاع ندارد.
در ساعت  05:53:24UTCكنترلرفرودگاه ياسوج طرح فرود پرواز را براي باند  CIRCLING NDB ، 39و
جهت باد را  090/04Ktsاعالم مي نماييد و اينكه هيچ ترافيكي در ارتفاع پايين تر گزارش نشده است و موقعيت
نزديك فرودگاه را گزارش نمايد.
مابين ساعت  05:53:40UTCخلبان مجوز صادر را بازخواني مي نمايد و پيگير شرايط جوي فرودگاه مي شود.
06

گزارش مقدماتی بررسی سانحه مورخ  1921 /11/ 92پرواز تهران -یاسوج
---------------------------------------------------------------

در ساعت  05:54:00UTCخلبان قصد فرود خود را اعالم و قصد كاهش ارتفاع به سطح  90222پا تا روي
فرودگاه را بيان مي دارد .ايشان كف ابر را براساس نشاندهنده هاي هواپيما  90222الي  94022پا ارزيابي مي كند.
در ساعت  05:54:52UTCمكالماتي بين خلبان و كنترلر در خصوص شرايط جوي و عملكرد دستگاه هاي
كمك ناوبري رد و بدل مي گردد.
در ساعت  05:55:33UTCخلبان موقعيت خود را  00مايلي فرودگاه اعالم مي نمايد.
در ساعت  05:56:00UTCخلبان قصد خود را جهت ادامه مسير تا روي فرودگاه براساس طرح تقرب و پرواز به
حالت  VMCاز سمت چپ باند براي فرود بيان كرده است.
در ساعت  05:59:06UTCكنترلر پرواز آسمان را صدا زده و خلبان در پاسخ ضمن دريافت فاصله از دستگاه
كمك ناوبري  DMEآن را  94مايل اعالم مي نمايد.مجدداّ كنترلر شرايط جوي غالب در اطراف فرودگاه را به
اطالع خلبان مي رساند.
در ساعت  06:00:03UTCكنترلر آخرين فشار فرودگاه را  QNH 1021Hpaاعالم نموده و خلبان آن را در
ساعت  06:00:10UTCبازخواني مي نمايد.
در ساعت  06:02:31UTCصدايي شبيه به پرس نمودن ميكروفون بر روي دستگاه ضبط مكالمات برج فرودگاه
ياسوج ثبت مي گردد .الزم به ذكر است صداي مشابهي هم بر روي فركانس مركز كنترل بالفاصله بعد از تماس
پرواز  IRC3704ثبت و ضبط گرديده است .بررسي هاي اطالعات دستگاههاي ثبت اطالعات پروازي نشان
ميدهد منشا اين صدا هواپيماي سانحه ديده نبوده است.
متعاقباّ به دفعات كنترلر ،پرواز مذكور را از ساعت  06:04:04UTCتا ساعت  06:06:34UTCصدا مي زند و
بعد از آن بر روي فركانس مركز كنترل توسط كنترلرو پرواز عبوري از آن منطقه تالش هايي براي ايجاد ارتباط
صورت مي گيرد كه متاسفانه پاسخي دريافت نمي گردد.
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همزمان يك پرواز عبوري شركت هواپيمايي كارون دريافت سيگنال دستگاه  ELTرا به مركز كنترل گزارش
نموده است.
۱1-۱

( ) Aerodrome Information

اطالعات فرودگاهي:

استان كهگيلويه و بويراحمد داراي يك فرودگاه در شهر ياسوج مي باشد .اين شهر محصور با رشته كوههاي
زاگرس بوده و شرايط جغرافيايي خاصي بر آن حاكم ميباشد.
طول باند قابل استفاده  3022متر مي باشد .عالوه بر كوههاي منطقه موانع پروازي ديگري همانند برج هاي ديدباني
اين فرودگاه را محصور كرده و شرايط خاص عملياتي براي فرودگاه بوجود آورده است.
سامانه روشنايي باند فرودگاه نصب و بهرهبرداري شده است و تجهيزات الزم جهت امكان برقراري پرواز شب در
آن فرودگاه فراهم است.
در جريان طرح بهسازي و توسعه ،سامانه جديد  DVOR/DMEفرودگاه ياسوج نصب و وارسي پروازي شده
است .مسيرهاي ورودي و خروجي و طرح تقرب مبتني بر  DVOR/DMEطراحي و وارسي پروازي شده است و
مقرر است از تاريخ  01مارس  1( 0290فروردين  )931۷مطابق با تاريخ هاي ايكائو عملياتي گردد.
فضاي فرودگاه ياسوج در دستهبندي فرودگاههاي  Gبوده و سرويس ارايه شده مطابق با مفاد انكس  99كنوانسيون
شيكاگو از نوع  Flight Information Serviceمي باشد.
بر اساس اطالعات نشريه هوانوردي ايران ) (AIPاين فرودگاه داراي طرح تقرب  NDB Circlingمي باشد.
مطابق با دستورالعمل هاي منتشر شده در كتاب هوانوردي ايران ) (AIPپروازها از مبدا تهران در مسير W144
ميبايد تا روي فرودگاه ارتفاع  9۷222پا ) (FL 170را حفظ كرده و در روي فرودگاه (دستگاه ناوبري ) NDB
ارتفاع خود را به  90222پا كاهش داده و سپس مبادرت به انجام طرح تقرب نمايد .همچنين چنانچه هواپيما دچار
وضعيت اضطراري گردد در فاصله  00مايلي فرودگاه ،ارتفاع  90022پا بعنوان حداقل ارتفاع ايمن ) (MSAاست
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كه هواپيما ميتواند در شمال فرودگاه كاهش ارتفاع داشته باشد و اين موضوع در نقشه هاي هوانوردي اعالم شده
است.
)(Flight Recorders

 ۱۱-۱دستگاه ضبط و ثبت اطالعات پروازي:

در روز چهاردهم پس از سانحه برابر با شنبه  16/90/90دستگاههاي ثبت و ضبط واطالعات پروازي (جعبه سياه) در
سايت سانحه توسط گروه تجسس يافته و در روز بعد به پايين كوه منتقل و پس از تشريفات قانوني به مسئول بررسي
سانحه تحويل داده شده و به تهران منتقل گرديد.
در ابتدا ،با حضور مقامات قضايي  ،اين دستگاهها به كارگاه اويونيك شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران
انتقال داده شد و با همكاري متخصصين شركت ياد شده و شرك هواپيمايي آسمان عمليات بازخواني آغاز گرديد.
نظر به برخو رد شديد هواپيما با كوه و رطوبت وارد شده به دستگاهها و مطابق با مفاد دستورالعمل  4193سازمان،
ضرورت داشت تا حافظه اين دستگاهها بر روي دستگاههاي جديد نصب شده و سپس بازخواني اطالعات انجام
شود .اين فرايند با امكانات موجود در كشور انجام پذيرفت ليكن دادههاي دريافت شده فاقد اطالعات قابل
بهرهبرداري مشاهده گرديد .با توجه به مشورتهاي انجام شده با كارخانه سازنده ،و با هدف پرهيز از آسيب رسيدن
به اطالعات و درخواست نهاد بررسي سانحه كشور سازنده هواپيما ) (BEAدستگاههاي مذكور جهت بازخواني و
تخليه اطالعات تحت نظارت مسئول بررسي سانحه و هيئت همراه متشكل از مراجع قضايي و حفاظتي به كشور
فرانسه منتقل شدند.
در البراتوار كارخانه سازنده ابتدا مطابق با توصيه كارخانه سازنده دستگاه ( )Fairchildآزمايش دقيق قطعات
الكترونيكي با هدف تعيين ميزان آسيب انجام شد و سپس نسبت به بازسازي حافظه ،بازخواني و تخليه اطالعات
دستگاهها اقدام گرديد .نتايج دريافت شده جهت تحليل و بهرهبرداري به كشور منتقل شد.
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دستگاه ضبط صداي كابين خلبان )(CVR
اين دستگاه از نوع  SSCVRبا  P/N ; FA2100-1020-02ميباشد .چهار كانال صوتي نيم ساعته و دو كانال
صوتي دو ساعته بر روي اين دستگاه قابل ضبط است .كانالهاي صوتي بازخواني و فيلترينگ كانالها انجام شد.
فايل هاي صوتي مشتمل بر مكالمات درون كاكپيت كل زمان پرواز از زمان پارك در پاركينگ فرودگاه مهرآباد تا
زمان وقوع سانحه ميباشد.
دستگاه ضبط اطالعات پروازي )(SSFDR
اين دستگاه با مشخصه ساخت  P/N: S800-2000-00با حافظه نوار مغناطيسي ميباشد .در اين دستگاه بيش از
 9۷2پارامتر پروازي به مدت  90ساعت از آخرين پروازها ضبط ميشود .آخرين ارزيابي اطالعات و پايش پروازها
بر اساس اطالعات دستگاه ) (FDMدر روز قبل از وقوع سانحه انجام شده و كيفيت اطالعات مطلوب گزارش شده
است.
فرايندي مشابه بازخواني دستگاه  CVRبراي دريافت اطالعات  FDRانجام و دستگاه و اطالعات حاصله جهت
تحليل و بهرهبرداري به كشور منتقل شد..
 ۱۹-۱اطالعات مربوط به محل برخورد و الشه هواپيما :
() Wreckage and Impact Information
بنا بر گزارشات واصله محل سقوط هواپيما ،در ساعت  92 : 32دقيقه مورخ  16/90/9مشخص گرديد .الشه
هواپيماي مذكور در مسير تهران ـ ياسوج در حدود فاصله  0.0ناتيكال مايلي فرودگاه ياسوج نزديك روستاي
«نُقُل» و دامنه كوه «نِوِل» در منطقه «پادنا» (ارتفاع  4222متري) قرار دارد .هواپيما با برخورد با كوه كامالّ متالشي
شده و بر روي ديواره كوه پخش شده است .باتوجه به پوشش كوه از برف ،بعد از برخورد مقداري برف روي
قطعات را پوشانده و با تداوم شرايط بارش برف  ،بطور كامل روي الشه و قطعات هواپيما از برف پوشيده شده و
يافتن و انتقال قطعات به آساني ميسر نيست.
21

گزارش مقدماتی بررسی سانحه مورخ  1921 /11/ 92پرواز تهران -یاسوج
---------------------------------------------------------------

در محل وقوع سانحه  ،جريانات گردابي كوهستان و بادهاي محلي به ميزان زياد حس شده كه پرواز در نزديكي
ارتفاعات و دامنه كوهستان را با مخاطره مواجه كرده است.
 ۱9-۱اطالعات پزشکي و پاتولوژي :

( (Medical And Pathological Information

با برخورد شديد هواپيما به كوه ،كليه سرنشسنان فوت نموده و كليه اجساد آنان در قطعات كوچك متالشي شده
است .براي تشخيص هويت بقاياي اجساد حتماّ آزمايش  DNAالزم بوده لذا نمونه برداري از خون خانواده هاي
قربانيان سانحه در شهرهاي متفاوت شروع گرديدو نمونه  DNAهاي مشابه فوت شدگان تعيين و در يك سامانه
اطالعاتي جمع آوري شده و به دانشگاه علوم پزشكي شيراز ارسال گرديد .بطور همزمان از سوي اداره پزشكي
قانوني شهر ياسوج مقرر گرديد تا كليه باقيمانده ها از اجساد قربانيان در ابتدا به ياسوج منتقل شده و پس از انجام
تشريفات قانوني به شيراز براي تشخيص هويت ارسال گردد.
)(Fire & Fire fighting

 ۱4-۱آتش سوزي و اطفائ حريق:

مستندات الشه هواپيما و بررسي اجساد حاكي از عدم وقوع آتش سوزي در پرواز مي باشد.
( ) Survival Aspects

 ۱5-۱اقدامات حياتي :

مطابق دستورالعمل هاي شرايط اضطراري ،همزمان با اطالع رساني به كليه مراجع و مبادي ذيربط ،كميته تجسس و
نجات در مركز كنترل فضاي كشور و مركز مديريت بحران در سازمان هواپيمايي كشوري ،ستاد مديريت بحران در
استانهاي تهران -فارس -اصفهان و كهگيلويه و بويراحمد تشكيل شد و تيم هماهنگي تجسس و نجات به منطقه
اعزام گرديد.
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ضمن هماهنگي هاي الزم به منظور اعزام ارگانهاي كشوري و لشگري مورد لزوم به منطقه ،اعزام هواپيماي
شناسايي ،بالگرد و پهپاد نيز بمنظور تصوير برداري و جستجوي نقطه اي منطقه عملياتي سانحه  ،تشكيل تيم
تخصصي ويژه بمنظور بررسي و پايش اطالعات ماهواره اي و تصاوير منطقه از ديگر اقدامات در اين مرحله بود.
گام مهم بعدي ،تعيين نقاط احتمالي سقوط هواپيما بود كه با تشكيل جلسه  RCCو مديريت بحران هوايي و
مصاحبه با شاهدان عيني ،افراد محلي آشنا به ارتفاعات منطقه و نيروهاي انتظامي محل و تكنيكهاي فني و
تخصصي ،سه موقعيت تقريبي محل برخورد هواپيما در ساعت  20:32دقيقه بامداد دوشنبه مشخص و اعالم شد.
بالگردهاي موجود در محل بر اساس موقعيت هاي سه گانه پيش بيني شده به جستجو در محل پرداختند .نقطه نهايي
در ساعت  91:22روز دوشنبه با استفاده از تصاوير دريافت شده از پهپادها ،گرافهاي مخابراتي ايرانسل و استماع رويه
هاي پروازي خلبان و تقليل سه موقعيت به يك موقعيت ،تعيين(پالت) شد و نقشه هاي مربوط به موقعيت نهايي چاپ
و خلبانان وسائل پرنده در خصوص نقطه نهايي تخمين زده شده توجيه شدند .دو فروند هواپيماي نيروي هوايي با
قابليت مانور در ارتفاع پايين و تصويربرداري به پرواز درآمدند و در نهايت در حدود ساعت  92صبح محل سقوط
هواپيما شناسايي و تائيد شده و عمليات هلي برن نيروهاي تخصصي امداد و نجات و تكاوران ارتش در ساعت
 94:22روز سه شنبه پس از توجيه ايشان در خصوص نحوه جمع آوري اجساد و در اختيار قرار دادن تصاوير جعبه
سياه توسط كارشناسان سازمان هواپيمايي كشور به محل سانحه آغاز گرديد.
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اقدامات تجسس و نجات:
 .9در اجراي دستورالعمل و مقررات سوانح هوايي ،پس از عدم امكان برقراري تماس با پرواز شماره ،3۷24
بالفاصله كميته تجسس و نجات در مركز كنترل فضاي كشور تشكيل و اطالع رساني هاي الزم به مسئولين
ذيربط انجام گرديد.
 .0دفتر بررسي سوانح و حوادث سازمان هواپيمايي كشوري بعنوان واحد معين ،به كميته بحران وزارت راه و
شهرسازي وكميته شريان هاي حياتي و بحران كشور ،اطالع رساني الزم را انجام داد.
 .3بطور همزمان مديريت بحران در استانهاي تهران -فارس -اصفهان و كهگيلويه و بويراحمد تشكيل گرديد.
 .4مطابق با شرح وظايف و رويه و مقررات ،سازمان هواپيمايي كشوري و منطبق با موضوع پيوست 90
كنوانسيون شيكاگو ،به محض دريافت خبر مفقود شدن پرواز شماره  3۷24شركت هواپيمايي آسمان
اقدامات الزم بمنظور تشكيل «كميته جستجو و نجات» و آغاز عمليات «مركز مديريت بحران» در سازمان
هواپيمايي كشوري انجام گرديد.
 .0در ابتدا با دو فروند بالگرد اعزامي از استان هاي فارس و لرستان عمليات جستجو آغازگرديد؛ ليكن بدليل
پوشش پايين ابر و پديده هاي جوي منطقه  ،شناسايي محل سقوط هواپيما ميسر نگرديد و بالگردهاي
اعزامي به فرودگاه ياسوج بازگشتند.
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 .6همزمان هماهنگي هاي الزم بمنظور اعزام ارگانهاي كشوري و لشگري مورد لزوم به منطقه انجام گرفت و
از كليه ظرفيت هاي كشور براي كشف محل سقوط استفاده گرديد.
 .۷با اعالم خلبان يكي از پروازهاي عبوري مبني بر دريافت سيگنال

(Emergency Locator

 Transmitter) ELTدر موقعيت جنوب شرق ياسوج ،مركز كنترل فضاي كشور ضمن هماهنگي با
ساير پروازهاي عبوري آن منطقه ،موضوع مورد پايش قرار گرفت ،لكن اين اقدام موفقيت آميز نبود.
 .0از طرفي درخواست هايي به ماهواره  COSPAS SARSATفرانسه ،ارائه دهنده سرويس «مكان ياب
ماهواره اي دريافت سيگنالهاي  » ELTانجام پذيرفت ،امّا سيگنالي توسط ماهوارهها دريافت نشد.
 .1يك تيم تخصصي متشكل از خلبان،كنترلر مراقبت پرواز ،كارشناس هواشناسي و كارشناس زمين شناسي با
استفاده از تصاوير راداري منطقه و مسيرهاي پروازي ،موقعيت احتمالي سقوط را مشخص نمودند و براين
اساس محدوده محل سايت بروز سانحه بطور تقريبي مشخص گرديد.
 .92اعزام تيم هاي تجسس اعم از بالگرد و پهپاد انجام پذيرفت؛ لكن بدليل پوشش پايين ابر و بدي شرايط
جوي در مورخه  16/99/32عمليات تجسس ناموفق بود.
 .99در عصر همان روز تيمهاي تجسس پروازي از عمليات نيروي هوايي سپاه پاسداران و «شركت هليكوپتري
ياس» به منطقه اعزام گرديدند و تيم بررسي سانحه با اعالم مسير و اطالعات پرواز هواپيما ،محدوده
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تجسس را براي اين گروه مشخص نمود ،لكن به لحاظ تاريكي هوا و شرايط نامناسب جوي تيم هاي
تجسس مجبور به بازگشت شدند.
 .02در روز سه شنبه مورخه  16/90/29با هماهنگي با نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي  0فروند هواپيماي
نظامي  F14و  RF4بر فراز منطقه پرواز نمودند و با دوربين هاي شناسايي كل منطقه را عكس برداري
نمودند كه موقعيت دقيق الشه هواپيما و محل برخورد را مشخص نمايند؛ همزمان با عمليات جت هاي
نيروي هوايي در حدود ساعت  92صبح محل وقوع سانحه توسط يك فروند بالگرد « MIL171شركت
هليكوپتري ياس» به صورت بصري شناسايي شد و اين موضوع درعكس هاي گرفته شده توسط جت هاي
نيروي هوايي از منطقه نيز تأييد شد.
( ) Test And Research

 ۱1-۱آزمايش و تحقيق :

سوابق سوانح هواپيماي  ATR72در جهان مورد بررسي قرار گرفت و اطالعات ذيل حاصل گرديد :
 -9اين هواپيما توسط دو كشور فرانسه و ايتاليا توليد شده و خط اصلي توليد آن در شهر تولوز كشور فرانسه
مي باشد .اولين پرواز اين نوع هواپيما در سال  9100ثبت شده است.
 -0بيشترين وزن برخاستن اين هواپيما حدود  00تن در شريط استاندارد بوده و حداكثر توانايي حمل  ۷4مسافر
را دارد.
 -3تاكنون  00سانحه هوائي براي اين نوع هواپيما در دنيا ثبت شده كه مورد بررسي دقيق قرار گرفت.
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 -4شرايط آب و هوايي اولين سانحه اين نوع هواپيما در كشور آمريكا در سال  9114ميالدي مورد مداقه قرار
گرفت .اين سانحه در منطقه  Roselawnبوقوع پيوسته و علت آن عدم كارآيي سطوح كنترل پرواز بر اثر
ورود هواپيما به شرايط و محيط يخ زدگي سطوح كنترل ) (Icing conditionاعالم گرديده است .با
اعالم پيشنهادات ايمني كميته ايمني حمل ونقل كشور آمريكا ) ، (NTSBموضوع اصالح سيستم هاي
هشدار دهنده شرايط يخ زدگي به خلبان مورد بررسي كارخانه سازنده و اتحاديه ايمني هوايي اروپا
) (EASAقرار گرفت و با صدور گزارشات متعدد در شركت هاي بهره بردار چندين امريه فني بر روي
اين نوع هواپما صادر شده است .در سال  0221نيز امريه فني شماره  AD No;2009-0170براي بهره
برداران اين نوع هواپيما صادر گرديد تا نسبت به نصب سيستم اخطار دهنده شرايط يخ زدگي سطوح كنترل
و اصالح دستورالعمل هاي عملياتي و آموزشي مرتبط اقدام نمايند.
 ۱7-۱اطالعات سازماني و مديريتي:

)(Organizational and Management Information

هواپيما متعلق به شركت خدمات هوايي كشور (آسمان)مي باشد .اطالعات مختصري از ساختار شركت ارائه
ميگردد:
الف) شركت هواپيمايي آسمان وابسته به صندوق بازنشستگي كشوري ميباشد .
ب) شركت آسمان داراي مجوز بهره برداري معتبر از سازمان هواپيمايي كشوري ( ( )AOCتاريخ  16/99/99الي
 )1۷/99/99ميباشد.
ج) اين شركت داراي مجوزهاي معتبر الزم درخصوص مديريت صالحيت پروازي و تعميرات ناوگان از سازمان
ميباشد.
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د) شركت هواپيمايي آسمان پروازهاي خود را با ناوگان بوئينگ  ، B727,B737ايرباس  ، A320,A340فوكر
 F100و  ATR72انجام مي دهد.
ذ) مركز تعميرات سنگين ناوگان هوايي اين شركت در فرودگاههاي تهران  ،مشهد و شيراز ميباشد.
ر) براي نگهداري و تعميرات هواپيماي  ATRاز آشيانه شركت در فرودگاه شيراز استفاده ميگردد.
ز)كادر مديريت فني و مهندسي شركت با برخورداري از مجوز مركز تعمير و نگهداري تحت  Part -145و
مديريت استمرار قابليت پروازي  CAMO-Part-Mانجام وظيفه مينمايد.مديريت  CAMO-Part-Mمسئوليت
اطمينان از استمرار قابليت پرواز وسايل پرنده تحت االختيار شركت را عهده دار مي باشد.
ه) مديريت و مسئوليت مركز تعمير نگهداري در رده  Base Maintenanceتوسط شركت هواپيمايي آسمان و
با مجوز مربوطه انجام مي پذيرد.
)(Other Information

 ۱-۱8اطالعات تکميلي:

بر اساس مستندات آخرين درخواست شركت هواپيمايي آسمان براي دريافت گواهينامه صالحيت پرواز ،كليه
اصالحيه هاي فني الزم ) (SBو آرايش هاي فني اجباري ) (ADمطابق با قوانين موضوعه سازمان هواپيمايي كشوري
انجام گرفته و مورد تاييد مدير صالحيت پرواز شركت قرار گرفته است و لذا هواپيما موفق به دريافت مجوزهاي
الزم براي پرواز هاي خود از سازمان هواپيمايي كشوري شده است.
پس از وقوع اين سانحه وضعيت انجام آرايش فني  AD No; 2009-0170مورد بررسي قرار گرفت و مشخص
گرديد كه در سال  0290كه آخرين فرصت انجام آن بوده است  ،شركت هواپيمايي آسمان نسبت به شروع اقدام
براي انجام آن كرده ليكن به دليل عدم پشتيباني كارخانه سازنده قطعات ملزوم ( آمريكايي) ،شركت نتوانسته
قطعات الزم را تهيه نمايد .بر اين اساس كارخانه سازنده هواپيما  ،يك راه حل مقطعي Acceptable Means of
) Compliance (AMOCشامل آموزش هاي خاص و اصالحات در مدارك هواپيما به شركت آسمان ارائه
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كرده بوده كه ميبايست به تائيد سازمان هواپيمايي كشوري ايران ميرسيد .اين راه حل جايگزين به سازمان
هواپيمايي كشوري پيشنهاد داده نشده و در زمان وقوع سانحه ،اجراي امريه فني فوق بالتكليف بوده است.
اين اصالحيه براي هواپيماهاي جديد و توليد شده پس از سال  0221در كارخانه سانده هواپيما ) (ATRانجام شده و
به بهره برداران تحويل شده است.
 ۱۲-۱استفاده از روشهاي خاص بررسي سانحه:
)(Useful or Effective Investigation Technique

اين سانحه بر اساس  DOC 9756 PART IVمورد بررسي قرار ميگيرد و گزارش نهايي بررسي سانحه نيز
براساس  ANNEX 13پيمان شيكاگو تهيه خواهد شد.
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 -۹تجزيه و تحليل :

)(ANALYSIS

براي تحليل اين سانحه  ،اطالعات جمع آوري شده اين سانحه و تحقيقات گروههاي تخصصي سانحه يازده گانه
ضروري مي باشد.
در فاصله يك روز پس از دريافت اطالعات دستگاههاي ثبت و ضبط اطالعات پروازي ،برخي از يافتههاي اوليه به
شرح زير قابل بيان است:
 اطالعات جعبههاي سياه شامل ضيط صداي كاكپيت ) (CVRو ضبط اطالعات پروازي ) (FDRبا موفقيتاستخراج شده است .اطالعات تا زمان برخورد هواپيما به كوه در دستگاهها ثبت شدهاند.
 هواپيما در زمان عبور ازنقطه  OBTUXدر حال پرواز برمسير  W144و ارتفاع  09هزار پا قرار داشته وخلبان خودكار نيز فعال بوده است .پرواز براي نزول به ارتفاع  9۷هزار پا توسط مركز كنترل تهران مجاز شده
و تحويل واحد اطالعات مراقبت پرواز ياسوج ميشود .خلبانان پرواز ،با انتخاب ارتفاع 90هزار پا ،تنزل از
ارتفاع  9۷هزار پا را آغاز ميكنند .در هنگام كاهش ارتفاع و در زمان گذر از ارتفاع  90622پا ،سيستم يخ
زدايي هواپيما توسط عوامل پروازي براي  0دقيقه و  06ثانيه روشن و پس از آن خاموش ميشود.
 پس از رسيدن به ارتفاع  90هزار پا ،ارتفاع سنج هواپيما با فشار  9209هكتو پاسگال تنظيم ميشود .هواپيما درارتفاع 90هزار پا تثبيت ميشود .تا زمان يك دقيقه ،در حالي كه اهرم موتور بسته مي شود (تُرك موتور در
حدود  ) %92سرعت هوپيما در حدود  022نات و وضعيت گردش طول محور افقي ( )pitchمنفي و بيشتر در
حدود  -0درجه قرار دارد .بعد از يك دقيقه  ،سرعت هواپيما شروع به كاهش و زاويه حمله شروع به افزايش
مي كند .اهرم هاي موتور به تدريج به پيش برده شده و تُرك موتور افزايش مي يابد.
 در زمان  21:32:44يعني  00ثانيه پس از تنظيم اهرم موتور ،سرعت هواپيما به  901نات ميرسد (در شرايطعادي ،كمترين سرعت مناسب مانور و گردش مختصر هواپيما با اين وزن  930نات است) ،وضعيت گردش
حول محور افقي ( )pitchدر حدود  +90درجه بوده و تُرك هر دو موتور  %6۷بوده است .سپس هواپيما آغاز
به تنزل به ارتفاع تنظيم شده  94هزار پا و با نرخ نزول  -622پا در دقيقه مينمايد.
 در زمان  ،21:39:94سرعت هواپيما به مقدار حداقلي  99۷نات ميرسد .يك ثانيه بعد از دريافت اخطارواماندگي ( )Stallخلبان خودكار توسط عوامل پرواز غير فعال شده و هواپيما آغاز به پيچش به چپ در
حدود 02درجه كرده و زاويه حمله به  -1درجه كاهش مييابد.
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 در زمان  21:39:03در ارتفاع  94022پا و سرعت  93۷نات ،خلبان خودكار مجددا فعال ميشود .زاويه حمله -0درجه افزايش يافته و هواپيما به زاويه  90درجه راست پيچش ميكند.
 در زمان  21:39:04هشدار  EGPWSآغاز ميشود (!.)Terrain Ahead!, Pull Up در زمان  21:39:33خلبان خودكار غير فعال ميشود و هشدار  EGPWSتا زمان انتهاي ثبت اطالعات كه 90ثانيه ديگر است ادامه مييابد و هواپيما با كوه برخورد مينمايد.
 هواپيما تا آخرين لحظه در اختيار خلبانان بوده و مكانيزمهاي مختلف آن مطابق اقدامات و هدايت گروهپروازي عمل ميكردهاند .سيستمهاي هواپيما نيز اطالعات صحيح را در اختيار خلبان قرار ميدادهاند .لذا نقص
فني هواپيما تا كنون منتفي است .الزم به ذكر است موتورهاي هواپيما نيز مطابق با خواست خلبان عمل
نمودهاند.
 خلبانان تا ثانيهاي قبل از برخورد به دليل پوشش ابر متوجه وجود كوه در روبرو نشدهاند و در لحظه آخر بامشاهده كوه ،سعي در انجام مانور شديد گردش به چپ جهت پرهيز از برخورد داشتند كه بينتيجه بوده است.
 خلبانان تنزل به ارتفاع  9۷222پا را مطابق با طرح تعريف شده پروازي انجام دادهاند ،ليكن تنظيم ارتفاع 90222پا و بعد از آن  94222پا بر روي سيستم خلبان خودكار مغاير با ضوابط پروازي مجاز بوده است.
 تركيب خدمه پروازي (خلبان و كمك خلبان) براي اين پرواز در مغايرت با محدوديتهاي تعيين شده توسطسازمان بوده است .خلبانان پرواز داراي صالحيت الزم براي پرواز با هواپيما بودهاند ليكن به دليل وجود
محدوديت پزشكي براي خلبان ،ايشان مجاز به پرواز همزمان با يك كمك خلبان نبوده و موضوع مي بايست
مورد دقت ايشان و واحد عمليات شركت قرار ميگرفت.

 سيستم هاي ضد يخ در بال و بدنه هواپيما مطابق با استانداردهاي طراحي در اروپا بوده و چنانچه خلبان درزمانالزم نسبت به فعال نمودن سيستم ضد يخ ) (Anti-Iceدر بال و بدنه اقدام نمايد توانايي كنترل هواپيما محتمل
ميباشد ،ليكن عدم انجام آرايش فني براي استقرار سيستم هشدار به خلبان قابل قبول نبوده و بايد در آخرين
تعميرات كلي ( )C-checkدر آبان  9316انجام ميگرفت .عدم ارائه آموزش موثر و اصالح دستورالعملها
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براي طراحي ،دريافت تائيديه و اجراي راه حل جايگزين امريه فني توسط شركت بهرهبردار قابل چشمپوشي
نميباشد.
 براساس گزارش هواشناسي تحويلي به خلبان در واحد ديسپچ  ،ايشان مجاز به پرواز بوده ليكن باتوجه به پبشبيني هواشناسي و دريافت اطالعات جديد هواشناسي از برج فرودگاه ياسوج مطابق با دستورالعمل عملياتي
شركت ايشان مجاز به كاهش ارتفاع به زير  9۷222پا و فرود در فرودگاه ياسوج نبوده است .خلبانان
ميبايست ضمن حفظ ارتفاع حداقل  9۷222پا تا روي فرودگاه پرواز نموده و با كسب اطالع از آخرين
وضعيت هوا ،تصميم براي فرود يا رفتن به فرودگاههاي جايگزين اصفهان يا شيراز را ميگرفتند.
-

مكالمات خلبان  ،وجود اليه هاي ابر را تا  90222پا تاييد ميكند يعني اطالعات هواشناسي تقريباّ دقيق بوده
است .اگرچه ميزان ديد فرودگاه بيش از  92كيلومتر بوده و احتماالّ خلبان با اعتماد به اين موضوع  ،از شرايط
بصري منطقه ) (VMCصحبت كرده است.

موارد فوق ،تنها بيان يافته هاي اوليه بوده و لزوماًبه عنوان دليل اصلي بروز سانحه تلقي نميگردد وممكن است در
ادامه روند رسيدگي ،اطالعات ديگري از طريق تحليل دادهها به دست آيد.
))CONCLUSIONS

 -9نتيجه گيري :

هم اكنون تيم بررسي سانحه نمي تواند نتيجه گيري قطعي خود از سانحه را اعالم نمايد و نتيجه گيري نهايي اين
سانحه منوط به بررسي هاي دقيق و مضاعف كارشناسان گروههاي تخصصي بررسي سانحه خواهد بود.
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 -4توصيه هاي ايمني :

)(SAFETY RECOMMENDATIONS

با توجه به يافته هاي اين سانحه و با درنظر گرفتن ساير سوانح و حوادث مشابه در كشور پيشنهادهاي ايمني زير
بمنظور پيشگيري از رويدادهاي مشابه  ،قبل از انتشار گزارش نهايي ارائه مي گردد و سازمان هواپيمايي كشوري و
فرودگاهها و شركت هاي هواپيمايي مي بايست موضوع را مدنظر قرار داده ومشروح اقدامات خود را به دفتر بررسي
سوانح و حوادث اعالم نمايند.
.I

ادامه پرواز ناوگان  ATR72شركت هواپيمايي آسمان بدليل عدم انجام آرايش فني 2009-0170
متوقف شده و در صورت عدم انجام آن  ،حصول اطمينان از رعايت حداقل تطابق آموزشي و عملياتي
) (AMOCمورد تاييد سازمان هواپيمايي كشوري محقق گردد.

.II

سازمان هواپيمايي كشوري درخصوص اعمال محدوديت براي تغيير حالت پرواز از شرايط  IFRبه حالت
هاي بصري ) (VFR, V Appبا هدف ارتقاء ايمني پروازها بررسي و تصميمات الزم را اتخاذ نمايد.

.III

كليه خلبانان موظف به رعايت محدوديت هاي عنوان شده در گواهينامه خود و اعالم به واحد هاي عمليات
شركت بوده و محدوديت هاي خلبانان مي بايست در برنامه ريزي عمليات شركت مورد پايش قرار گيرد.

.IV

فرآيند توجيه الزم مابين ديسپچرها و خلبانان درخصوص وضعيت آب و هوا ،تحويل مدارك پرواز به
خلبانان در واحد ديسپچ و بررسي گزارشات هواشناسي فرودگاههاي مبدا و جايگزين و همچنين پيش بيني
آن بايد مورد بازنگري قرار گيرد تا از اجراي اثربخش توجيه قبل از پرواز اطمينان الزم حاصل گردد.

.V

سازمان هواپيمايي كشوري با بهرهگيري از نيروهاي متخصص در صنعت هوانوردي و تفويض اختيارات
الزم ،سيستم اطمينان از اجراي امريههاي فني اجباري را در شركتهاي هواپيمايي تعيين و اجرايي نمايد.
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