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 (Synopsis)                             خالصه سانحه:       

 

 B727-286بوئينگ  مدل     نوع هواپيما:

 EP-IRP    عالمت ثبت:

 ايران هواپيمايي جمهوری اسالمي شرکت   مالک وشرکت بهره بردار:

 (Jan,2011 19)  91/91/91    تاريخ وقوع:

 (UTC 16:01:49)محلي  91:99:91    : ساعت وقوع

 اروميهفرودگاه  واليح    محل وقوع:

 (Destroyed)هواپيما بطور کلي صدمه ديده است    : خسارات وارده

 نفر 910   :  تعداد مسافرين

 نفر  1   : تعداد کروی پروازی

 نفر 89   : تعداد نفرات کشته شده

 نفر 98   تعداد نفرات زخمي شده:

 دفتر ايمني و بررسي سوانح    مسئوليت بررسي سانحه :

 شرايط نامتعارف جوی برهواپيما و عملکرد نامناسب  کروی تبعات حه:علت سان

 کاکپيت هواپيما در مقابله با آن
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 (FACTUAL INFORMATION)                               اطالعات جمع آوری شده:  -1

 ( History of  the Flight)                                          : تاريخچه پرواز       1-1

 

هواپيمای بوئينگ  91/91/9991مورخه شنبه روز يک  (15:03:25UTC)به وقت محلي 99:99:90 ساعتدر

نفر سرنشين از فرودگاه  910با تعداد   IRA.277 شرکت هواپيمائي جمهوری اسالمي با شماره پرواز 898

به مقصد اروميه  G781و  UL125( و از طريق مسير  Take off)  به پرواز درآمده 29Lمهرآباد از باند 

پس از هماهنگ با مرکز کنترل تهران و به منظور تقرب در  153700UTCو در ساعت  ادامه مسير داده

(  TWRبا برج مراقبت پرواز )   15:42:00UTCفرودگاه اروميه اقدام به کاهش ارتفاع نموده و در ساعت

و طرح تقرب  TUBAR2Aورودی  فرودگاه اروميه تماس حاصل مي نمايد و مجاز به اجرای طرح

VOR/DME/ILSI .15:55:39در ساعت  گرديده استUTC خلبان طي تماس با برج مراقبت پرواز 

نموده و اعالم مي دارد که به تهران بر مي گردد که پس از چند دقيقه در ساعت  .Miss APP درخواست 

16:01:08UTC  درجه از  901در راديالVOR  در حوالي روستای از فرودگاه  تریکيلوم 91و به فاصله ،

 گردد.دچار سانحه مي مشک آباد عليا و روستای حسنلو

 شرح پرواز : 1-1-1

مراقبت  Deliveryاولين تماس خود را در فرودگاه مهرآباد با واحد  14:11:28UTCدر ساعت  -

 پرواز برقرار مي نمايد.

 را مي نمايد.درخواست روشن نمودن موتورهای هواپيما  14:32:34UTCدر ساعت  -

 ( درخواست خزش مي نمايد. GNDخلبان از واحد گراند )  14:52:00UTCدر ساعت  -

فرودگاه مهرآباد پس از افزايش قدرت موتورها به  29Lاز باند  15:03:25UTCخلبان در ساعت  -

وع شر99/9برابر  9و موتور شماره  99/9برابر 9و موتور شماره  11/9برابر  9موتور شماره   EPRميزان 

 به خزش بر روی باند پروازی مي نمايد.

 در ساعت از زمين جدا مي شود. KT 4 13با سرعت  UTC 15:03:25هواپيما در ساعت -

سرعت هواپيما را   UTC 15:06:38تا زمان  UTC 15:06:03خلبان در زمان اوج گيری از زمان  -

 در ساعت انتخاب مي نمايد. KT 270تا 254KTبين

در  KT 312    رسيده که خلبان با سرعت FT  30086هواپيما به ارتفاع UTC 15:36:39در ساعت -

 درجه با حفظ ارتفاع فوق اقدام مي نمايد.980ساعت به سمت
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خلبان پس از دريافت مجوز از مرکز کنترل فضای کشور با سرعت   UTC 15:37:00در ساعت -

314KT 30000در ساعت اقدام به کم کردن ارتفاع  از FT   14000به FT .مي نمايد 

ضمن تماس با برج فرودگاه اروميه و دريافت اطالعات  IRA277پرواز  UTC 15:40:53در ساعت  -

و  99باند  A TUBAR  ILS1 VOR/DME 2برای طرح تقرب ATISهواشناسي و فرودگاهي از 

پائي مجاز مي گردد. در ادامه آن وضعيت باند فرودگاه اروميه از نظر برف وعمل  99111ارتفاع 

 زگيری به پرواز مربوطه اطالع داده مي شود.ترم

پائي به ارتفاع  99611ارتفاع  گزارش عبور ازIRA277پرواز  UTC 15:44:25در ساعت  -

را از پرواز TUBARپائي را گزارش مي نمايد و متعاقباً کنترل برج درخواست گزارش موقعيت 99111

IRA277 .مي نمايد 

پائي گزارش و 99111را در ارتفاع  TUBARقعيت مو IRA277پرواز  UTC 15:47:53در ساعت  -

 مي نمايد. IAFتوسط کنترلر برای طرح تقرب مجاز و درخواست گزارش موقعيت 

را گزارش و متعاقباً قرار گرفتن بر  IAFترك موقعيت  IRA277پرواز  15:50:11UTCدر ساعت  -

 توسط کنترلر درخواست مي گردد. 99باند  ILSروی 

بار درخواست و سپس پرواز  9را IRA277 کنترلر برج موقعيت پرواز  UTC 15:54:49در ساعت  -

مايلي گزارش مي نمايد. در ادامه کنترلر برج فرودگاه اروميه تأئيد  0مذکور موقعيت خود را در 

 را سئوال مي نمايد و پرواز مربوطه جواب منفي گزارش مي نمايد. ILSبرقراری بر روی 

ئيد ادامه پرواز برای نشستن را از پرواز مذکور جويا مي شود . در پاسخ کنترلر برج فرودگاه اروميه تأ -

مي نمايد. سپس  Missed APPاظهار مي نمايد که از تقرب منصرف گرديده و  IRA277پرواز 

مي  تأئيدآن را   IRA277را گزارش و در جواب پرواز  99باند  IAFکنترلر درخواست ملحق شدن به 

 نمايد.

را جويا مي شود و درجواب پرواز  IRA277کنترلر برج موقعيت پرواز  16:00:53UTCدر ساعت  -

)                          را اعالم مي نمايد و در ادامه کنترلر برج قصد پرواز Standbyفوق عبارت

Intention  را جويا شده و در پاسخ انصراف از تقرب را اعالم مي کند که با توجه به قطع و وصل )

 IRA 277اط راديوئي کنترلر برج تقاضای تکرار آخرين مکالمه را مي نمايد.سپس پرواز بودن ارتب

 اعالم مي کند که به تهران مي رويم.

اعالم مي کند که ارتفاع شما به نظر مي  IRA277کنترلر برج به پرواز  UTC 16:01:46در ساعت  -

 رسد پايين تر از حداقل مجاز مي باشد.

بار پرواز مربوطه را صدا نموده  9کنترلر برج  UTC 16:05:16تا UTC 16:02:27در فاصله زماني 

 .و هيچگونه جوابي دريافت نمي گردد
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 (Injuries to Persons)                                            :    جاني صدمات  2-1

نفر  98ز دست داده و ا نفر از سرنشينان جان خود را 89صدمات وارده تعداد وقوع اين سانحه و در اثر 

 گرديدند.  مصدوم

 

Total 

 كل

Others 

 غيره

Passengers 

 مسافر

crew 

 كروي پروازي

Injuries 

78 0 70 8 Fatal کشته 

27 0 26 1 Serious  صدمه

 جدی

0 0 0 0 Minorصدمه جزئي 

0 0 0 0 None سالم 

105 0 96 9 Total کل 

 

 (Damages to  Aircraft)                    :   خسارات وارده به هواپيما  3-1

 

  .تلقي مي شود (Destroyed) کلي بر اثر سانحه هواپيما بطور کامل متالشي شده وخسارات وارده

 (Other Damages)                            :              ساير خسارات  4-1

 روستائيان وارد شده است .و باغهای ميوه ه مزارع خساراتي نيز ب ،هواپيما و سرنشينان آن عالوه بردر اين سانحه 
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 (Personnel Information)       اطالعات پرسنلي:             5-1

 (  Pilot   in  Command)                              : خلبان  1-5-1

بدو کار مهندس پرواز ايشان  در ميباشد . ATPL NO: 1753 به شماره گواهينامهو  ساله بوده  01خلبان يکم 

 898و بوئينگ  898و بوئينگ   100بوده و سپس به صورت کمک خلبان هواپيماهای فوکر  B-727هواپيمای 

 .پرواز نموده اند 898انجام وظيفه نموده و در نهايت به صورت خلبان يکم هواپيمای بوئينگ 

بروز رار گرفته اند که اعتبار چک پزشکي تا مورد تائيد ق و شدهانجام  ايشانمعاينات پزشکي  96/9/91در تاريخ 

 بوده است. سانحه معتبر

و در زمان   سانحه نموده و مورد تائيد قرار گرفته  ميالدی در سيموالتور شرکت  15/09/2010در تاريخوی 

 داشته اند:به شرح ذيل ساعت پرواز  8989بيش از

 (CPL- INSساعت پرواز به عنوان دانشجو ) 918:90به مقدار  -

 ساعت به عنوان مهندس پرواز9990:90به مدت  727با هواپيمای بوئينگ  -

 ساعت به عنوان کمک خلبان  991:91به مدت  911با هواپيمای فوکر   -

 ساعت به عنوان کمک خلبان9908:91به مدت  747با هواپيمای بوئينگ  -

 ساعت به عنوان خلبان يکم9198:91به مدت  727با هواپيمای بوئينگ  -

 

 ( Co-pilot)                       :    ك خلبان كم 2-5-1

ايشان در بدو خدمت در واحد مي باشد.  CPL/IR NO :2807 به شماره گواهينامه ساله و  91کمک خلبان 

 90/99/99فني و مهندسي شرکت  مشغول به کار بوده و سپس وارد بخش عمليات شرکت شده و در تاريخ 

 99/8/91ت کمک خلباني اين هواپيما دريافت نموده است . در تاريخ جه 898ريتينگ هواپيمای بوئينگ 

 داشته است. در روز بروز سانحه اعتبارومعاينات پزشکي خود را انجام داده و مورد تاييد قرار گرفته اند 

ميالدی در سيموالتور شرکت نموده و مورد تائيد واقع شده است و تاکنون قريب  16/06/2010در تاريخ 

 مي باشد .به شرح ذيل ت پرواز بااحتساب دوره آموزشهای خلباني پايه ساع 611

 ( CPL-INS)  دقيقه  90ساعت و  919مدت پرواز به عنوان دانشجوی خلباني -

 دقيقه  90ساعت و  916به عنوان کمک خلبان B-727پرواز با هواپيما  -
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 ( Flight Engineer)                           :      مهندس پرواز  3-5-1

گواهينامه مهندسي  9989ايشان در سال مي باشد.  FE NO;363 به شماره گواهينامهساله و  00مهندس پرواز  -

معاينات پزشکي  99/6/91دريافت نموده و با اين عنوان نيز پرواز نمودند. در تاريخ  898پرواز را روی بوئينگ 

 اعتبار داشته است. 99/6/11تاريخ تاده و مورد تاييد قرار گرفته اند و خود را انجام دا

 داشته است. 898ساعت پرواز به صورت مهندس پرواز هواپيمای بوئينگ  9999زمان بروز سانحه ايشان تا 

 (Cabin Crew Histories):                    سوابق كابين كرو 4-5-1

رای کابين کرو) طي بررسيهای بعمل آمده مشخص گرديد که  متاسفانه پرونده آموزشي مشخصي ب

مهمانداران (در شرکت هواپيمايي جمهوری اسالمي ايران تشکيل نميشده است, لذا  مواردذيل بصورت جمع 

آوری اطالعات از نامه های ارسالي و موجود در واحد اداری و....از سوی واحد آموزش مهمانداری تهيه و 

ذا سوابق باز آموزی برخي لتحويل شده است. پس از ارائه به  دفتر عمليات آنشرکت  به تيم بررسي سانحه 

 دوره ها مشخص است ولي دوره های اوليه نامعين ميباشد.

 

) خلبان ,  کرو * طي بررسيهای بعمل آمده مشخص گرديد که پرونده آموزشي و عملياتي برای کاکپيت

پروازی اين   Log Bookکمک خلبان و مهندس پرواز ( ناقص بوده و سوابق دقيق و کپي صفحات مهر شد

 . نمي باشد افراد در پرونده های آنان موجود

 کرو پروازی اين سانحه و برخي موارد ديگر Log Bookالزم به ذکر است که با بررسي بعمل آمده روی 

درج ننموده بطور مثال   Log Bookمشخص گرديد که کرو پروازی اطالعات صحيح و تکميل را در 

 Crossننوشته و يا پروازهای  Dual Receivedا در بخش ر Under Super Visionپروازهای 

Country  ساعات و محل ،Simulator تعداد ،Landing  ها ،ساعات|Actual Instrument  ..... و

 درج نشده است .

 (Airport Traffic Controller)                  :   كنترلر مراقبت پرواز فرودگاه    5-5-1

                              بوده و تا تاريخ 191به شماره   ( OITR )ای گواهينامه برج فرودگاه اروميه  کنترلر فرودگاه ، دار

17 SEP 2014   مي باشد. 18/19/81معتبر و تاريخ دريافت گواهينامه برج فرودگاه اروميه نامبرده 
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 (ATC Assistant)كمك كنترلر مراقبت پرواز فرودگاه :              6-5-1

بوده و تا  9999به شماره   ( OITR )کمک کنترلر فروگاه، دارای گواهينامه برج فرودگاه اروميه 

 18/16/99معتبر و تاريخ دريافت گواهينامه برج فرودگاه اروميه نامبرده   AUG 2014 03                   تاريخ

  مي باشد.

 

 (Aircraft Information)                               :    هواپيما اطالعات       6-1

   (B727-286)  898-996بوئينگ    نوع هواپيما :

 Co, Boeing کارخانه سازنده :    

 ايران جمهوری اسالمي مالک هواپيما:    شرکت هواپيمائي

               ايران جمهوری اسالمي هواپيمائيشرکت  شرکت بهره بردار :

 JUN. 1974  تاريخ ساخت :   

    20945 شماره سريال هواپيما:

  01891شماره گواهينامه ثبت هواپيما :   
   9199دسامبر  99  - 01891قابليت پرواز و تاريخ اعتبار آن:     شماره گواهينامه

 -  91/11111/1968/1199/9نااام شاارکت بيمااه کننااده، شااماره بيمااه نامااه و تاااريخ اعتبااار آن:  بيمااه ايااران      

91/99/91 

 ساعت      09019عات پروازی بدنه هواپيما:     مجموع سا

   91909هواپيما:    ( Landingسيکل )نشست و برخاست يا  مجموع

 

 

 (Meteorological  information)          :  اطالعات  هواشناسي 7-1 

 :مقصد اطالعات هواشناسي فرودگاه -9-8-9

گزارش سازمان هواشناسي کشور مورخ  ( فرودگاه اروميه بر اساس METARوضعيت هوای حاضر ) 

 به شرح جدول ذيل بوده است. 91/91/91
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 فشار
نقطه 

 شبنم

درجه 

 حرارت
 ميزان ارتفاع ابر

پديده 

 غالب
 ديد افقي

سرعت 

 باد

جهت 

 باد

ساعت 
UTC 

1015 01 01 

 SCTپا  1500

 SCTپا  2000

 OVCپا 6000

 Meter برف سنگين
800 

Knots 
04 250 11:50 

1015 00 01 

 SCTپا  1500

 SCTپا  2000

 OVCپا 6000

 12:50 000 000 700 برف

1015 00 00 

 SCTپا  1500

 SCTپا  2000

 OVCپا 6000

 13:50 290 04 800 برف سنگين

1015 00 00 

 SCTپا  1500

 SCTپا  2000

 OVCپا 6000

 14:50 240 06 800 برف سنگين

1016 00 00 

 SCTپا  1500

 SCTپا  2000

 OVCپا 6000

 15:50 260 04 800 فبر

1016 00 00 

 SCTپا  1500

 SCTپا  2000

 OVCپا 6000

 16:50 330 04 600 برف سنگين

1016 00 00 

 SCTپا  1500

 SCTپا  2000

 OVCپا 6000

 00 :18 290 04 500 برف سنگين

 

ای صادر گرديده است و دار UTC 6:20( که در ساعت  TAFهمچنين در پيش بيني جوی فرودگاه تبريز ) 

مي باشد شرايط ذيل برای فرودگاه اروميه  پيش UTC 24:00صبح تا ساعت  UTC 09:00اعتباری ازساعت 

 بيني شده است :

متر به همراه مه رقيق و ميزان ابر به صورت  1500متر بر ثانيه ديد افقي  4درجه و با سرعت  200جهت باد 

BKN  پا و  2000با ارتفاعOVC  تا  09:00شرايط به صورت ذيل دربازه زماني  پا که اين 9000با ارتفاع

 800متر بر ثانيه ديد افقي به سبب بارش برف و مه به 6درجه  270گاهاً تغيير خواهد يافت جهت باد  24:00

 متر کاهش خواهد يافت. 
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متر  800آخرين وضعيت هوای فرودگاه اروميه دارای ديد  UTC 16:00با توجه به وقوع سانحه در ساعت 

بوده است. همچنين هوای  /DME/ ILS I VORبا عنوان  21ست که برابر با حداقل ديد طرح تقرب باند بوده ا

 فرودگاه در ساعت مذکور برفي گزارش گرديده و با توجه به درجه حرارت شرايط يخبندان مهيا بوده است.

 

 (  Aids to Navigation)       :  تجهيزات كمك ناوبری   8-1 

 
 گاه بين المللي مهرآباد تهران  دارای دستگاههای کمک ناوبری به شرح ذيل ميباشد:فرود     9-9-9

 

NDB   380 KHZ                              
DVOR/DME  115.300 MHZ 
LLZ   109.900MHZ 
ILSGP   333.800MHZ 
ILS/DME   CH36X  

 وطه  عملکرد عادی داشته اند. براساس مدارك موجود در زمان وقوع سانحه، دستگاههای مرب         
 

 به شرح ذيل مي باشد :فرودگاه اروميه دستگاههای ناوبری     9-9-9

NDB   370 KHZ                          
DVOR/DME  113.500 MHZ 
LLZ   108.900MHZ 
ILSGP   329.300MHZ 
ILS/DME  CH26X 

 
در  Jan.2011.10در مورخه  Flight Checkچک وارسي دستگاههای فوق الذکر توسط هواپيمای 

 فرودگاه انجام شده است .

 

 (Communication)                           راديويي:  مكالمات 9-1
 

 اطالعات دستگاههای ارتباطي فرودگاه اروميه بشرح ذيل است:

TWR:   127.2 MHZ 
APP:    128.5 MHZ 

اههای ارتباطي اين دگاههای کشور تمامي دستگشرکت فرو برطبق گزارش رسمي اداره کل مراقبت پرواز

  نرمال فعال بوده و هيچگونه گزارش خرابي دستگاه در زمان وقوع سانحه گزارش نشده است. فرودگاه بطور
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از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه اروميه پرواز تا محدوده فرودگاه اروميه بدون هيچگونه مشکل  IRA 277پرواز 

فرودگاه  ILSادامه داده و در نزديکي فرودگاه مقصد با توجه به اينکه در راستای دستگاه  ارتباطي  به پرواز خود

ف از تقرب ت مشکلي  نداشته است ، اعالم انصرابر اساس مستندا ILSاروميه قرار نگرفته عليرغم اينکه دستگاه 

هار مي نمايد که از تقرب مي نمايد و بعد از پيگيری های کنترلر برج فرودگاه اروميه از قصد خلبان وی اظ

اعالم بازگشت به تهران را مي نمايد و حدود  VORناتيکال مايلي از دستگاه 99صرفنظر نموده و نهايتا در حدود 

 مايلي فرودگاه از صفحه رادار )مرکز کنترل( محو مي گردد . 91

 

    (Emergency &Abnormal) مبني بر وجود البته اين هواپيما در طول پرواز خود هيچگونه گزارشي

 اشکال فني يا پروازی واحدهای مراقبت پرواز ارسال ننموده است.

 

 (Aerodrome Information)                     اطالعات فرودگاهي :  10-1

از شهر  کيلومتری( 99)حدود 7NMدر  N37:40:17-E0:4:50:409فرودگاه اروميه در مختصات جغرافيايي   

 4آن برابر  MAG-VARاز سطح دريا بوده و ميزان  FT 4343اين فرودگاه دارای ارتفاع .است  اروميه واقع شده

Deg E  مي باشند در اين فرودگاه پروازهایIFR/VFR .مجاز مي باشد 

 ميباشد . CAT:7و اطفاء حريق  آتش نشاني اين فرودگاه دارای سرويس

 

 (Flight Recorders)                   : یثبت اطالعات پروازو  ضبط دستگاههای  11-1

گيلوگرم مي بايست به دستگاههای ثبت و  0811پيمان شيکاگو هواپيماهای با وزن باالتر از  9بر اساس انکس 

،  اين هواپيما نيز  898تني هواپيمای بوئينگ  01مجهز باشند. با توجه به وزن  (FDR-CVR)ضبط اطالعات پرواز

 است. CVRو يک  DFDRمجهز به يک 

 Flight Data Recorder  (FDR)        ثبت پارامترهاي پروازي:  دستگاه 9-99-9

 

 :   FDR دستگاه مشخصات
Make: Allied Signal                                         Type: 4120 SSFDR 
Type Number: 980-4120-GQUS               Serial number: 20298 
This type of FDR has a magnetic tape with a recording time of 26.6 hours.  
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 Cockpit Voice Recorder(CVR):     دستگاه ضبط صداي كابين پرواز  2-99-9

 : CVR دستگاه مشخصات
Make:                   Fairchild                            Type:     CVR 
Part Number:      A.100                                 Serial Number:  3185 
The type of CVR has a magnetic tape with a recording about 30 minutes.  

 

 : است شده ضبط ليذ شرح به Tracks 5ی رو CVR اطالعات

Track 1: ATC communications                         0.5 hour            16 KHZ 
Track 2: Public address                                     0.5 hour             8 KHZ  
Track 3: Cockpit Area Microphone (CAM)     0.5 hour             8 KHZ  
 Track 4:   ATIS                                                     0.5 hour            8 KHZ 

 

  

هواپيما ،  Empennage اصلي گاه در قسمت عقب هواپيما بوده و بدليل سالم ماندن سازهموقعيت هردو دست

اين دو دستگاه در بدنه عقب بدون صدمه يافت شده و با استفاده از قيچي هيدروليک نيروی هالل احمر 

 اتصاالت آن بريده شده و هر دودستگاه بطور سالم تحويل تيم بررسي سانحه گرديد. 

 : صحنه سانحهالشه هواپيماو ت مربوط به اطالعا  12-1

 (Wreckage and Accident Site information) 

درجه واقع و در طول  901مايلي جنوب شرقي فرودگاه اروميه روی راديال   1/99محل سانحه در فاصله 

شمالي در نزديکي روستاهای قره  E0:45:09.937شرقي و عرض جغرافيايي  N37:33.170جغرافيايي

 لو و مشک آباد عليا قرار دارد .حسن

هواپيما با زمين های کشاورزی روستای فوق برخورد نموده که بر اثر اين برخورد بدنه هواپيما به چهار قسمت 

از نکات مهم و قابل تامل در سايت  تقسيم شده و قطعات هواپيما در زمين های کشاورزی پخش شده است .

 رد:سانحه مي توان به موارد ذيل اشاره ک

 تقسيم شده است.  اصلي الشه اصلي هواپيما به چهار بخش

موتور  Exhaustبا زمين برخورد کرده و اولين محل تماس آن با زمين  Nose Upهواپيما بصورت  -

 شماره دو بوده است.

به تنه درختي برخورد کرده و   Left Horizontal Stabilizerپس از برخورد دم هواپيما با زمين  -

 ديد سرعت هواپيما و جدا شده آن گرديده است.باعث کاهش ش
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 9و9موتورهای شماره  Compressorهر سه موتور هواپيما از بدنه جدا شده بودند. در قسمت  -

های آن که نشان از حرکت  Compressor Bladeخاك و گل مشهود بود ليکن خرد شدگي 

 Bladeو صدمه کامل به اين خردشدگي  9دوراني شديد آن باشد مشاهده نشد ولي در موتور شماره 

 ها نمايان بود.

- Engine Anti-ice valve  بازدر حالت  9و9های هر دو موتورشماره (Open)  مشاهده شد که

 مي باشد.نمايانگر استفاده از سيستم يخ زدايي هواپيما 

د قرار داشته که نشان از عدم تصميم به فرو (Gear Up)هر سه ارابه فرود هواپيما در حالت جمع  -

 دارد.

قرار داشت واهرم مربوطه در کاکپيت هم درحالت  Full Nose Upدر حالت  Stab Trimزاويه  -

 مشابه قرار دارد که نشان از جوابگويي سيستم های اتصالي کنترل فرامين است.

 به زمين برخورد کرده است. Flap=0 Degبال هواپيما با حالت  -

 مانده است. 9ه اهرم تامين برق هواپيما در حالت موتور شمار -

کاکپيت در حالت استفاده از اين سيستم برای يخ زدايي موتور و بال هواپيما  Anti-Iceدگمه های  -

 است.

 

 (Medical and pathological information)             اطالعات پزشكي و پاتولوژی: 13-1

 

نتقال يافته و با هماهنگي نيروهای اجساد به مرکز پزشکي قانوني شهر اروميه اپس از عمليات تجسس و نجات 

در پاسخ به فرودگاه ، مصدومين به بيمارستانهای مشخص شده اين شهر انتقال يافتند. ERPامدادی بر اساس 

 ي قانوني به شرح ذيل اعالم گرديد:جوابيه پزشکدرخواست تيم بررسي سانحه 

 

  تنه و اندامها  –احي سر و صورت نفر فوت نموده اند که صدمات وارده متعدد بوده و درنو 89تعداد  

 مي باشد. 

  .علت فوت اکثر قربانيان وجود صدمات مذکور بوده و عوارض ناشي از آن تعيين گرديده است 

  و نکته ديگرداعالم نتيجه بررسيهای کالبدشکافي و سم شناسي خلبان و کمک خلبان و مهندس پرواز

 نگرديد. پزشکي خاصي که در بروز سانحه موثر باشد، مشاهده
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   (Survival Aspects )                                     :     جنبه های حياتي  14-1

شرکت هواپيمائي  988پرواز شماره  وضعيتمراقبت پرواز فرودگاه اروميه از دريافت تماس با توجه به عدم 

آماده باش توسط کنترلر بصدا در  آژير خطر وراديوئي پرواز مذکور  مکالماتجمهوری اسالمي ايران و قطع 

 91:99مسئول ايمني زميني فرودگاه از طريق تلفن همراه يکي از اهالي روستای مشک آباد در ساعت مي آيد. 

دقيقه محلي از وقوع سانحه پرواز مذکور و محل آن مطلع مي گردد که بالفاصله باتفاق مدير کل فرودگاه و با 

نفر پرسنل ايمني زميني به محل سانحه عزيمت و در جهت جلوگيری از  9همراهي يکدستگاه ماشين کفساز و 

آتش سوزی احتمالي اقدامات الزم را معمول و سپس با کمک اهالي روستا و عوامل هالل احمر و اورژانس و 

ه در محل حضور يافته بودند نسبت به تخليه سرنشينان زنده و انتقال جان باختگان ب "نيروهای انتظامي که قبال

 بيرون از هواپيما و به بيمارستان شهراروميه اقدام مينمايند.

نفر مجروح گشته که در بيمارستان های  98نفر جان باخته و  89سرنشينان هواپيما ،  910در اين سانحه از مجموع 

ارتش ، شهيد مطهری ، سيدالشهدا )ع( صولت و  099امام خميني ) ره( ، امام رضا)ره( شهيد عارفيان ، 

 ربايجان بستری مي گردد.آذ

دستگاه آمبوالنس و وسايل نقليه  90بيش از  "در جريان انتقال مجروحين و جان باختگان از محل سانحه مجموعا

امدادی و بالغ بر يکصد نفر از امدادگران هالل احمر و اورژانس با همکاری نيروهای نظامي و انتظامي و 

 کمکهای مردمي دخالت داشته اند.

 

 (Witness Statements)                                                      :     اهد عينيوش    15-1
 

بالفاصله پس از بروز سانحه و تشکيل گروههای بررسي سانحه, گروه شواحد عيني نيز تشکيل شده و با اعزام به 

ساحبه با پنج تن از شاهدين سانحه محل سانحه, فعاليت های مربوطه شروع شد. اقدامات انجام شده از جمله م

                      بوده است که مخاطبين شامل گارد پرواز, مهماندارد, مسافرين و اهالي اطراف محل بروز سانحه مي باشد. 

خالصه اظهارات شاهدين مبني بر نامساعد بودن شرايط جوی در زمان سانحه,قرار داشتن هواپيما در وضعيت 

MISSED APPROACH  و اقدام مجدد برای فرود, قطع و وصل شدن برق کابين و تکانهای شديد هواپيما

 بوده است.

 آمده است.اين گزارش  فصل دوم درگروه شواهد عيني  تحليلمشروح مطالب فوق در 
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 (Fire)                                آتش سوزی :             16-1

ديد. در هنگام برخورد هواپيما به زمين بال سمت راست هواپيما که در سايت سانحه آتش سوزی مشاهده نگر

حاوی تانک بنزين ميباشد از بدنه جدا شده و بنزين های داخل آن به سطح روی زمين سرايت کرده بود. قسمت 

تحتاني بال سمت چپ نيز به علت برخورد با زمين دچار صدمه شده و بر اثر آن ديواره زير تانک سوخت آن نيز 

 ،بدليل اقدام بموقع نيروهای آتش نشاني درشستن محلکافته شده و بنزين آن به بيرون ريخته شده است. ش

حل وقوع سانحه حادث نشده و از واپيما ، خوشبختانه آتش سوزی در مسرايت بنزين و خنک کردن الشه ه

برف نيز به اين صدمات ناشي از آن جلوگيری بعمل آمده است. شايان ذکر است که سردی هوا و بارش 

 موضوع کمک کرده است.

 

  (Tests and Research)                   :  تحقيقاتآزمايش و  17-1

تحت بررسي دقيقي پيگيری نموده آزمايش را  سهتيم بررسي سانحه برای رسيدن به نتيجه گيری بررسي سانحه 

 :است

 اد سوخت رساني شده بودند، نمونه از سوخت های هواپيماهايي که بطور همزمان در فرودگاه مهراب

برداری شده و آزمايشات الزم درخصوص سنجش آلودگي و ميزان آب موجود در سوخت انجام 

 پذيرفت که نتايج حاصل نرمال اعالم گرديد.

 

  اين هواپيما به تهران انتقال يافته تا تيم بررسي سانحه بتواند با انجام آزمايشات  9و9موتورهای شماره

به تحليلي برای خاموش شدن اين دو موتور در زمان سانحه  JT8Dاکز معتبر تعميراتي موتور الزم در مر

. لذا مسئول بررسي سانحه ضمن هماهنگي با مقامات ذيربط ،از نماينده قانوني کشور سازنده دست يابد.

راکزی که ايشان نيز مرا نمود  مينهزدرخواست معرفي مراکز معتبر دراين  (NTSB ACCREP)هواپيما 

معرفي نمود که فقط کشور آفريقای جنوبي به را در کشورهای اتيوپي،آفريقای جنوبي، اسلوني و... 

. رفتتور به اين کشور مورد بررسي قرار ارسال مولذا ، بررسي سانحه جواب مثبت داد  درخواست تيم

کشور بوده و  پس از بررسي های تکميلي نيز مشخص گرديد که امکانات اين کشور نيز همانند داخل

انجام  (Pratt& Whitney)درخواستي به کارخانه سازنده موتور  سپستوان انجام اين کار را ندارند. 

، کارخانه سازنده موتور نيز کمکي به تيم بررسي مربوطه گرفت که بدليل تحريم اعمال شده از کشور 

داخلي تکيه کند با توجه به  ال جرم تيم بررسي سانحه تصميم گرفت بر توانايي مراکز سانحه ننمود.

مکاتبات بعمل آمده, تجهيزات و امکانات اين مراکز مورد بررسي قرار گرفت و موتورهای هواپيمای 
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مذکور به صنايع هواپيمايي ايران که دارای شرايط مناسب تری بوده ارسال گرديد. اين مرکز نسبت به 

شکالي که باعث خاموش شدن موتور در يا اباز کردن موتور اقدام و تا زمان تهيه گزارش, به عيب 

پرواز باشد دست نيافتند. ليکن باز کردن قطعات داخلي موتور و... نياز به ابزار مخصوص داشته که 

صنايع هواپيمايي در حال ساخت اين ابزار ميباشد که پس از انجام پروسه ساخت ، نسبت به بازکردن 

آناليز قطعات داخلي مبادرت ورزيده تا از وجود  يا عدم ررسي و قطعات داخلي موتور و... ، همچنين ب

 اطمينان حاصل نمايد. 9و9وجود اشکال فني منتج به خاموش شدن موتورهای 

 

  برای شبيه سازی اين پرواز تيم بررسي سانحه چندين بار به تجهيزات شبيه ساز شرکت هواپيمايي

يه حاالت اين پرواز به تحليل جامعي از و ضمن شبيه سازی کلجمهوری اسالمي ايران مراجعه نموده 

هواپيمابه همراه کارشناسان  FDR,CVRحاالت مستحدثه پرواز دست يافت. عالوه بر اين اطالعات 

مربوطه به مرکز آناليز اطالعات پرواز شرکت خدمات هوايي کشور )آسمان(انتقال يافته و با استفاده از 

بهمراه صداگذاری از  را  ازی مراحل انتهای پروازاين شرکت شبيه س "Flight Scape"نرم افزار 

CVR را انجام دادهواپيما. 

 

 

 : اطالعات سازماني و مديريت  18-1
 (Organization and management information) 

 

 9990 است که در سال  کشورمادر و اصلي  شرکت هواپيمايي بعنوان ايران جمهوری اسالمييي پيماهوارکت ش

هم اکنون با حمايت دولت جمهوری اسالمي فعال کيل يافت. اين شرکت تش ميالدی( 1946)هجری شمسي 

خدمات -هاتکو -زيرمجموعه خود از قبيل هماتک بوده و در زيربخش های تخصصي نيز از شرکتهای

 ارباسو  898 و 898بوئينگ فروندهواپيما  شامل   09اين شرکت دارای و... بهره مي برد. مهمانداری

 مي باشد. 911فوکر و 991و991و911

برای پروازهای داخلي و برد کوتاه استفاده از هواپيماهای ،  هواپيمايي جمهوری اسالمي ايرانشرکت 

دفتر امور اصلي شرکت در را در دستور کار خود قرار دادند. دور برد برای پروازهای خارجي ی هواپيماها

. مقاصد اداره ميشود ساير امور شرکت در ايستگاههای داخلي و خارجيو  پذيرفتهانجام مرکزی در تهران 

 باشد. مي در قاره آسيا و اروپا "اکثراخارجي اين شرکت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%DB%B7%DB%B2%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF_%DB%B7%DB%B2%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%DB%8C_%D8%A2%D8%B1_%DB%B7%DB%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B0%DB%B0&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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بعنوان معاون وزير راه وشهرسازی اداره ميشود که پس از وقوع سانحه ايشان  مديرعاملاين شرکت توسط     

به اروميه سفر داشته تا ضمن تسکين مصدومين و خانواده های قربانيان  "وزير وقت راه وترابری سريعا  بهمراه 

  ته باشد.داشو ساير اقدامات نيروهای امداد را عمليات تجسس و نجات حسن سانحه ، نظارت به 

 

 ( Additional information)                       :تكميلي اطالعات    19-1
 

اه اروميه در شمال غرب کشور قرار دارد.منطقه شمال غرب از نظر طبقه بندی از مناطق سرد کشور بحساب گفرود

ب برخاسته از سطح اين ،درياچه اروميه قرار دارد و بخار آ مي آيد. درنزديکي اين فرودگاه و در مسير تقرب به آن 

 رطوبت موجود درهوا ، باعث رطوبت شديد هوای اطراف درياچه ميشود. و ورود توده هوای مديترانه ای ،  درياچه

زدگي سطوح کنترل فرامين هواپيماها رامحتمل مي  يخ بهمراه سردی هوای اين منطقه تشکيل مه و ايجاد شرايط

خلبانان هواپيماهاو شرکتهای هواپيمايي نسبت به وجود اين وشياری مضاعف و هسازد که نيازمند درايت و توجه 

برای نيز الزم بذکر است که سانحه ای  بوده و مي بايست برنامه ريزی و پيش بيني خاصي مدنظر قرار گيرد. پديده

سته است بوقوع پيو ) سانحه سردار شهيد کاظمي( نيروی هوايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 91هواپيمای فالکن 

   .دارد ضرورت اها شگيری های الزم برای تمامي هواپيمبه يافته های اين دو سانحه و انجام پيتوجه  که

 

 (ANALYSIS)                                                     :       تجزيه و تحليل -2

 
ان درحوالي شهر اروميه دفتر ايمني و شرکت هواپيمايي جمهوری اسالمي اير B727پس از وقوع سانحه هواپيمای 

کشوری اقدامات الزم نسبت به بررسي اين سانحه را شروع نموده و مسئول بررسي بررسي سوانح سازمان هواپيمايي 

گروه  99و با توجه به وسعت کار و عمق زياد تحقيقات بعمل آمده ،  ين دفترا CAD.4713سانحه بر اساس 

و وسعت  انتخاب کرده است. باتوجه به پراکندگي جهت بررسي اين سانحهکارشناسي با رسته های متفاوت 

 ، به ترتيب گزارش و تجزيه و تحليل هرگروه ارائه ميشود: گزارش هرگروه

 

                                 (Operation Group)گزارش گروه عمليات :    1-2

عزام شدند و بررسي های اوليه آغاز شد و شروع به گروه عمليات بررسي سانحه در همان شب به سايت سانحه ا

فرامين پروازی و موتورها ، جمع آوری اطالعات و بررسي کليه مدارك مربوطه و  پانلها ,آالت دقيق پروازی 

 و.....نمودند.
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روی صندلي چپ و کمک  PNF ( Pilot None Flying)در اين پروازابتدا خلبان فريدون دادرس بصورت 

روی صندلي راست  قرارداشته است . آقای  PF  ( Pilot Flying) آقای محمد رضا قره تپه خلبان پرواز 

 روی صندلي مهندسي پرواز  قرار گرفته است . FE(flight   engineer)مرتضي رستگار بعنوان 

 :مختصات جغرافيايي قطعات پس از بروز سانحه

دارای سه موتور بوده ،  EP-IRPان به عالمت ثبتهواپيمايي جمهوری اسالمي ايرمتعلق به  B. 727هواپيمای 

 که محل هوای ورودی آن 9در طرفين دم و موتورشماره  9و 9 شماره که در انتهای بدنه نصب شده است موتور

(DUCT) . نيز با دو موتور ديگر متفاوت است در باالتر از آنها واقع شده است 

 

بشرح ذيل مختصات يابي   GPSپراکندگي آنان با دستگاه  قطعات اصلي هواپيما پس از بروز سانحه بر اساس

 ميباشد. FT/MSL 4307گرديد.ارتفاع تقريبي منطقه 

الزم به ذکر است بدنه به چندين بخش تقسيم و در کنار هم قرار داشت به ترتيب از جلو به عقب و سپس  

 موتورها و قطعات ديگر وجودداشتند: 

 

  N 37 33.173    - E 045 09.935                ( کاکپيااااات :               9

                  N 37 33.173 - E 045 09.9( بخش بعد از کاکپيااات :   9

            N 37 33.170   - E 045 09.937  (بخش دوم بعداز کاکپيت:  9

               N37 33.168 -E 045 09.939  (بخش سوم بعدازکاکپيات:9 
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 ی ذيل در تصوير باال مشخص ميباشد.بخشها

متری از  9موتور شماره دو روی آن واقع شده و در فاصله  INTAKE( بخش انتهايي در پشت بالهاکه 0

 N 37 33.165  - E 045 09.948 الشه اصلي قرار داشات:

 

 
 درتصوير باال مشخص ميباشد.     0بخش شماره 

 N 37 33.160   - E045 09.957             :     9موتور شماره  (6

 N 37 33.155   - E 045 09.955             :     9موتور شماره  (8
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 N 37 33.153 - E 045 09.960                :   9موتور شماره  (9

1)   Right Elevator : N 37 33.146- E 045 09.968          

& Tail Cone ل مشهود است که در اين شک"که بصورت واژگون قرار گرفته بودندو ضمنا

Stabilizer دومروی درجه ای خط (Nose Up Order) :است قرار گرفته است 

 
 

91) LEFT ELEVATOR  :N 37 33.140   - E 045 09.976          

 اين بخش در نزديکي اولين محل برخورد هواپيما قرار داشت .

 قرارداشت:محل اولين برخوردهواپيما به درختي در اطراف زميني که الشه هواپيما  (99

   N 37 33.137- E 045 09.982         

 پايي از سطح دريا ميباشد.  9911الزم به ذکر است که ارتفاع سايت سانحه حدود 

 

 بررسيهاي عملياتي :

 Operation Manualبررسي كتاب 

 Boeing 727 هواپيمایOperation Manual (OM)شامل کتابهای عملياتي  لوح فشرده  بر اساس

Model 727- 286  در بخااااااشRevision Date : 03 Feb 1992  باRevision No : 15   و در

 درج گرديده است .Bulletin No : 2با  Bulletin Date : 20 Nov 1991بخش
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 QRH (Quick Referenceهاااای منااااادرج در کتاااب  Check Listالزم به ذکر اساات که 

Handbook)   که ازOM ه است مطابق با تاريخهای فوق الذکر ميباشد.استخراج شااااد 

لذا بعلت وجود تحريم اقتصادی شرکت هواپيمايي جمهوری اسالمي ايران قادر به دريافت اطالعات و 

 .ندتغييرات جديد در خصوص کتب عملياتي نبوده ا

Load Sheet: 

نفر 9نفر بزرگسال,  19فر )نفرمسا 19نفر کابين کرو, و  6نفر کاکپيت کرو,  9پرواز  Load Sheetبراساس 

 نفر گارد آنان امنيت پرواز  بوده وجود داشته است. 9نفر نوزاد( که  9کودك و 

 Take Off Fuelبوده وميزان   57069kg (Lbs 125215)آن برابر Zero Fuel Weightميزان واقعي 

برابر  Cgو   Kg (150110 Lbs) 68089بوده است. اين هواپيما باوزن  11020 Kg (24295Lbs)آن برابر 

 از زمين برخاسته است. 25.67

 

مي باشد .بنابراين  Kg (150110 Lbs)84960برابر  Take Offماکزيمم وزن مجاز اين هواپيمانيز جهت 

 هواپيما در حين برخاستن از باند در محدوده مجاااز بوده است . Cgوزن و 

بوده و وزن واقعي آن جهت نشستن برابر  Kg 72576اين هواپيما برابر   Landingحداکثر وزن مجاز جهت 

(141270lbs) 64079 Kg . محاسبه شده است. لذا اين وزن در حد مجاز بوده است  
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 : ATC   Flight Planبررسي 

و   Scheduleبصورت پرواز  B.727با مدل هواپيمای  IRA -277جهت پرواز شماره  Flight Planاين 

IFR    . تنظيم شده استWake Turbulence  آن بصورتMedium  تعيين شده و تجهيزات ناوبری آن

(Standard COM/NAV/Approach AID Equipment– DME- HF RTF – RNP Type 

Certification –Transponder. Mode S) SDHRW/S  است. مبداء پرواز فرودگاه مهر آباد تهران و

 مهرآباد تهران و تبريز مشخص شده است . (Alternate)فرودگاه اضطراری  9مقصد آن فرودگاه اروميه و 

پا در نظر گرفته شده است و مسير  91111نات و با ارتفاع پروازی  966دقيقه با سرعت  06زمان تخميني پرواز 

 پرواز بشرح ذيل تعريف شده است :

PAROT 3A PAROT UL 125 ZAJ G781 TUBAR TUBAR 2A 

( آن برابر  سه ساعت و پنج دقيقه Enduranceان پروازی آن )بر اساس سوخت هواپيما حداکثر مدت زم

 تعيين شده است .
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تعيين گرديده که بعلت عدم اجرای به موقع اين  پرواز بصورت   Flight Plan  12:30 UTC زمان شروع اين

 14:45دقيقه بازمان شروع  08ديگری با مشخصات فوق االشاره و زمان تخميني پرواز   Plan Flight مشابه

UTC تهيه ميگردد. "مجددا 

هواپيما و هوای نامساعد فرودگاه اروميه بوده است.البته قبل از پرواز هواپيما    GPSعلت اين تاخير اشکال در 

 با تعويض قطعه توسط پرسنل فني حل شده و با تاييد مجدد آماده پرواز ميگردد. GPSمشکل 

 . در صفحه بعد درج شده است  OP1تصوير اين برگه 
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 :Computed Flight Planبررسي 

-B727جهت  JAN.2011.19تهيه شده است اين پرواز در تاريخ  SITAکه از   Flight Planبر اساس اين 

ارائه گرديده و مبداء آن فرودگاه مهرآباد تهران و مقصد آن فرودگاه اروميه  EP- IRPبه عالمت ثبت  200

 د: بوده و مسير اين پروازبشرح ذيل ميباش

OIII PARO 3A PAROT UL 125 ZAJ G781 TUBAR TUBA 2A OITR 

 56تعيين شده است . مدت زمان اين پرواز  utc 12:30آن ساعت    estimated time departureزمان 

 دقيقه تخمين زده شده است .

 25000و ميزان کل سوخت آن برابر LBS 8846اين پرواز برابر   (TRIP FUEL )ميزان سوخت مصرفي 

LBS  12016و حداقل سوخت برای رسيدن به  اولين فرودگاه اضطراری )مهرآباد( برابر LBS  محاسبه شده

 است .

بترتيب سه فرودگاه مهرآباد و تبريز و سپس اصفهان جهت فرودگاههای اضطراری آن در نظر گرفته شده است  

 ر بوده است .ساعت( معتب 6همانروز ) برای  UTC 18:30تا ساعت  Flight Plan.اين 

 صحيح ميباشد.  Flight Planاطالعات مندرج در اين  

 درصفحه بعد نشان داده شده است .Flight Planتصويراين 
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 بررسي برگه سوختگيري:

بوده که مبداء پرواز تهران و مقصد آن اروميه درج  91/91/91مورخه  3017590بشماره  برگه سوختگيری 

ليتر اين پروازجهت پرواز از تهران به  6000بوده و ميزان   420001کد با   JET A- 1شده است نوع آن

   سوختگيری نموده است .  15:15اروميه در زمان 

در اين بررسي محرز گرديد که شرکت  هواپيمايي جمهوری اسالمي ايران  نسخه ای از برگه سوختگيری که 

 هد .ميگرددرا تحويل خلبانان نميد ميزان و نوع سوخت در آن درج

 صادر گرديد.  99/99/91مورخه   AIG359لذا در اينخصوص بخشنامه ايمني شماره  
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:(Authomatic Terminal Information Service) ATIS 

Information B Time 130400:  

RWY 21 for arrival RWY 03 for departure, expect VOR/DME/ILS approach21 , 
Transition Level 110, wind calm , Visibility 700 meters, Weather snow, SCT 
cloud 1500ft , SCT cloud 2000ft OVC cloud 6000ft Temp 01 , Dew point 00 , 
QNH 1015 . First contact tower approach notify receive B. 

Informatiomn C Time 140200: 

 RWY 21 for arrival RWY 03 for departure, expect VOR/DME/ILS approach21 , 
Transition Level 110, wind 290 deg 4 knot , Visibility 800 meters , Weather 
heavy  snow, SCT cloud 1500ft , SCT cloud 2000ft OVC cloud 6000ft Temp 00 , 
Dew point 00 , QNH 1015 . First contact tower approach notify receive C. 

 

 شنيده ميشودبشرح ذيل ميباشد: CVRقبل از سانحه روی  ATISآخرين اطالعاتي که در 

 

پياده شده است وضعيت  :UTC 15:38 42در زمان  CVRالزم به ذکر است که در اطالعات فوق که از نکته :

هنوز تغيير  ATISمشخص نميباشد و عليرغم اينکه برف سنگين بوده ولي   Braking Actionباند و ميزان 

ميباشد ولي اين   UTC 00 :15:25 "اين موضوع اصالح شده ولي زمان آن مجددا  ATIS :Fنکرده است . در 

 Latest“کنترلر برج اروميه به پرواز اعالم ميکند  UTC 15:41:17زمان صحيح نبوده . در زمان 

Information F”  15:41:47را مينمايد . کنترلر برج مراقبت پرواز شرايط سطح باندرا در زمان UTC  برای

 خلبان ميخواند. الزم به ذکر است که اين خطا تاثيری در سانحه نداشته است .

بر اساس  ميباشد. لذا Overcast 6000 FTترين اليه به ميزان  پايين در ATIS Dسقف ابر بر اساس  نکته :

 تر از اين ارتفاع  در مسير صحيح پروازمينمود خلبانان قادر به ديدن باند مي اين اطالعات هواپيما اگر پايين

 گرديدند.

 

: RWY 21 for arrival RWY 03 for departure , 0nformation d time 15250I
expect VOR / DME/ ILS approach 21 ,  Transition Level 110 , Wind 240 deg 6 
knot , Visibility 800 meters , Weather heavy snow , SCT cloud 1500 ft , SCT 
cloud 2000 ft OVC cloud 6000 ft QNH 1015 .First contact tower  approach 

notify receive D                                                                              



32 
 

Information F Time 152500:  

RWY 21 for arrival Braking action Medium Splush RWY 03 for departure 
Braking action Medium Splush, expect VOR/DME/ILS approach21 , Transition 
Level 110, wind 240 deg 6 knot  , Visibility 800 meters , Weather heavy snow, 
SCT cloud 1500ft , SCT cloud 2000ft OVC cloud 6000ft Temp 00 , Dew point 00 , 
QNH 1015 . First contact tower approach notify receive F. 

Information G Time 183100: 

 RWY 21 for arrival Braking action Medium splush RWY 03 for departure 
Braking action Medium splush, expect VOR/DME/ILS approach21 , Transition 
Level 110, wind 290 deg 4 knot  , Visibility 500 meters , Weather heavy snow, 
SCT cloud 1500ft , OVC cloud 6000ft Temp 00 , Dew point 00 , QNH 1016 . First 
contact tower approach notify receive G. 

 

 :گزارشات هواشناسيفايل بررسي 

 

  METAR ،خ داده استر UTC 16:01:08بر اساس گزارش هواشناسي با نظر به اينکه سانحه در ساعت 

 به شرح ذيل ميباشد:  UTC , 16:50:00 UTC 15:50:00ساعتهای 

 

15:50:00 UTC 
WIND: 260DEG 4 KT VIS: 800 METER   HEAVY SNOW  
CLOUD: SCATTER 1500 FT SCT2000 FT OVC 6000 FT   QNH: 1018 HP 
 
16:50:00 UTC 
WIND: 330 DEG 4 KT VIS: 600 METER   HEAVY SNOW  
CLOUD: SCATTER 1500 FT SCT2000 FT OVC 6000 FT QNH: 1018 HP 

 

تا ساعت  UTC 13:05) هشدارهای هواشناسي در هوانوردی(  که از ساعت  AIRMET 12"ضمنا

14:30UTC معتبر بوده  و AIRMET  13   14:30که از ساعتUTC    17:30تا ساعت UTC  معتبر بوده

متر  0300متر تا    0800بب برف و مه آلود بودن هوا با ميزان ديدی برابر است حاکي ازکاهش ديد افقي به س

مجاز به برخاستن از فرودگاه شده است . اين  UTC 15:02:02بوده است . با توجه به اينکه اين هواپيما ساعت 

 پيش بيني جهت شروع پروازميبايست مد نظر عمليات پرواز قرار ميگرفته است .

گروه هواشناسي ,بررسي گزارشات هوای فرودگاه اروميه و گزارش سازمان يه اول بر اساس گزارش 

هواشناسي کشور حاکي از شرايط يخبندان در شمال غرب کشور مي باشد. ولااااااي در گزارشات 
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بر اساس گزارش اخير   وجود نداشتاااه است . Freezing  rain or Freezing drizzleهواشناسااااي 

احتماالً در    (Icing)ميزان شدت يخ زدگي، وجه به نوع ابرهای موجود و بارش برف گروه هواشناسي بات

 بوده است . moderate  تا حداکثر متوسط   lightحد ماليم 

 

 :رب و انصراف از تقرباز و انجام طرحهاي ورودي , تقبررسي مربوط به نحوه پرو

(Star, Approach &Missed Approach Charts( 

 
پرواز، بر اساااس اطالعات ارائه شده  استانداردها در انجام بررسي های بعمل آمده درارتباط با رعايتبا توجه به 

 Aerounatical Informationو   Airway Manualاز واحد هواشناسي و اطالعات مندرج در کتااااب 

Publication  ه صحت عملکااااااااارد متر بوده و با توجه ب 800و با نظر به ميزان ديد فرودگاه اروميه که

دستگاههای ناوبری ، خلبان  يکم پرواز مجاز به انجام اين طرح تقرب  با رعايت محدوديتهای درج شده در اين 

 کتاب بوده است.

 کمک خلبان پرواز، هدايت هواپيما را تحت نظارت خلبان يکم به عهده داشته و CVRبر اساس مکالمات  نکته :

Pilot Flying مايلي فرودگاه (به بعد خلبان يکم هدايت هواپيما را  0/6)حدود  15:54:53مااان بوده واز ز

 .فرامين پرواز را بعهده گرفته استشده و   Pilot Flyingخودبه عهده گرفته و 

ثانيه ميباشد و زمان پرواز از زمان برخاستن هواپيما تا  98دقيقه و  99برابر   CVRبا توجه به اينکه کل زمان اين 

را گرفته است تا شروع  FL: 300ثانيه است و از زماني که هواپيمااااااا  90دقيقه و  99برابر  CVRع نوار شرو

دقيقاااه  9ثانيه است  وکاکپيت کرو نيز اطالعات مربوط به فرودگاااااااهي را     99دقيقه و  99برابر    CVRنوار 

   CVRثانيه پاس از شاروع نااوار  91و 

دريافت مينمايند ولي صدايي   ATIS  (Automatic Terminal Information Service)توساااااط 

در کاکپيت جهت انجام طرح ورودی وطرح تقرب , مينيممهای مربوطه ,  Briefingکه حاکي از  CVRروی 

 :وضعيت  هواو.... شنيده نميشودتنها مطالب موجود که خلبان يکم بيان ميکند درزمان ذيل ميباشد

ON Course    هستيم .حضور شما عرض کنمILS   919,1  باندمان ,

,عرض کنم اينم بشه هفتاد بزاريم ...هفتاد ...هفتاد بعدش اونم  911

دويست و چهل تاس آرکمون يازده . ببين از اينجا که ليدراديال اين 

راديال رد کردی نميخوای به  پيچي با همون هدينگ اگه ادامه بدی اينجا 

 در ميای ........

PIC 07:11 153724 
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-15:36:48 UTCخلبان يکم بر اساس اطالعات مندرج درCVR&FDR    ناتيکال  10تصميم ميگياااارد تا در

 نمايد.   Descendمايلي از فرودگاه اروميه شروع به 

10 PIC 06:35 153648 

 PIC 06:37 153650 برويم يواش يواش پايين .   موافقي؟

ناتيکال مايلي از  10منظور "ريم )احتماالتا رو بگي  10   بله آقا

 بنمايند(  DESCENDفرودگاه اروميه درخواست 
FO 06:38 153651 

 

ميباشد و با نظر به اينکه ميبايست در زمان ترك   FL 130برابر  TUBARبا توجه به اينکه مينيمم ارتفاع در نقطه 

FL300 عد هوا, سمت و سرعت باد را مد نظر قرار مواردی همچون کم کردن ارتفاع , سرعت , شرايط نامسا

 ناتيکال مايلي که درخواست کم کردن ارتفاع را نموده اند, صحيح عمااال کرده اند. 10ميدادند لذا در 

ميباشد.لذا خلبان موظف ميباشد که ايااااااان حداقل ارتفاع  FL : 130برابر  G781حداقل ارتفاع مسير پروازی 

اين فرودگاه است ,حفظ نمايد . اطالعات صفحه  TMAناتيکال مايلي روی  91که در  TUBARرا تا نقطه 

پا  13000است ارتفاع  G781 ناتيکال مايلي روی مسيااااار پروازی 96که در  ROVONرادارهواپيما در نقطه 

 پايي ترك نموده است .12839را با ارتفاع   TUBARداشته نقطه 

15:37:15 UTC - رکز کنترل مذاقبت پروازاين پرواز توسط واحد م (ACC)  مجاز به کم کردن ارتفاع از

سه موتور را کم کرده و شروع به کاهش ارتفاع  PFپا ميشود  در اين مرحله  14000پايي به ارتفاع   30000

بر اساس دستور خلبان يکم  – UTC 15:47:28را  کم مينمايد. )در زمان مينمايدو آرام آرام قدرت موتورها

 (.مينمايد  Descend-Approach Check Listز شاااروع به خواندن مهندس پروا

و ميزان شتاب  O DEG PITCH UP.1ميزان  KT 312و سرعت برابر  FT 30086در اين زمان ارتفاع برابر

  EPRو  DEG 274سمت هواپيما DEG 0و ميزان گردش  0.99برابر  Vertical Acceleration)عمودی)

 Longitudinal)و ميزان شتاب طولي   1.86,1.86 ,1.85ترتيب برابر به  1,2,3های موتور های 

Acceleration)   0.11برابر DEG  . بوده است 

15:37:59 UTC -  و قصد ايشان بر اين بوده تا با همين    ”اصال همون هدينگو ادامه بدی“خلبان يکم ميگويد

 شود. ARC 11 DMEسمت وارد 

 PIC 07:44 153757 من صبر ميکنم ... نکنم ...نکنم 
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 PIC 07:46 153759 اصال همون هدينگو ادامه بدی

 PIC 07:50 153803 ادامه بدم خودش يازده تا ميشه

15:38:42 UTC –  در اين زمان خلبانان از طريق فرکانسATIS  فرودگاه اطالعا ت فرودگاه اروميه را بشرح

 ذيل دريافت نمودند.

Information D Time 152500:  

RWY 21 for  arrival RWY 03  for  departure , expect 
VOR / DME/ ILS approach 21 , Transition Level 110 
, Wind 240 deg 6 knot , Visibility 800 meters , 
Weather heavy snow , SCT cloud 1500 ft , SCT 
cloud 2000 ft OVC cloud 6000 ft QNH 1015 .First 
contact tower  approach notify receive D     

ATIS 08:30 153842 

15:38:50 UTC  -29980در اين زمان ارتفاع برابر FT  314و سرعت برابر KT  0.3-ميزان DEG Pitch 

Down و ميزان شتاب عمودی(Vertical Acceleration)  0و ميزان گردش  0.97برابر DEG  سمت

و ميزان شتاب   1.84,1.82 ,1.78به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های   EPRو  DEG 275هواپيما

بوده است .از اين لحظه به بعد موتور ها را کم   Deg 0.10برابر   (Longitudinal Acceleration)طولي

 ميبرند. Idle Powerکم به سمت 

15:39:46 UTC  -26377در اين زمان ارتفاع برابر FT  313و سرعت برابر KT  1.7-ميزان Deg Pitch 

Down  و ميزان شتاب عمودی(Vertical Acceleration) 1-و ميزان گردش  0.99برابر Deg   به چپ

و ميزان   1.19,1.20 ,1.14به ترتيب برابااااار  1,2,3های موتااااااور های   EPRو  Deg 276سمت هواپيما

 بوده است .  Deg 0.06برابر   (Longitudinal Acceleration)شتاب طولي

15:40:52 UTC  -25967در اين زمان ارتفاع برابر FT  312و سرعت برابر KT  2.1-ميزان Deg Pitch 

Down و ميزان شتاب عمودی(Vertical Acceleration)  1و ميزان گردش  1.01برابر Deg  سمت

و ميزان شتاب   1.12,1.07 ,1.06به ترتيب برابر 1,2,3های موتور های   EPRو  Deg 273هواپيما

 بوده است .  Deg 0.06برابر  (Longitudinal Acceleration)طولي

15:40:56 UTC  -25800در اين زمان ارتفاع برابر FT  312و سرعت برابر KT  2.1-ميزان Deg Pitch 

Down و ميزان شتاب عمودی(Vertical Acceleration) 1و ميزان گردش 0.99برابر Deg  سمت

و ميزان شتاب   1.08,1.06 ,1.06به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های   EPRو  Deg 273هواپيما
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 Idle Powerبوده است . در اين زمان موتورها  Deg 0.06برابر  (Longitudinal Acceleration)طولي

 و يا کمي بيشترميباشند.

- 15:41:05 UTC مايلي از فرودگاه قرار دارند 63خلبان يکم با برج اروميه تماس گرفته و اعالم ميکند که در

ميگويد که از سوی مرکز کنترل  "شند و اشتباهادر حال ترك ميبا  FL: 140را جهت  FL: 250و ارتااااافاع 

اين امر  UTC 15:44:11نشده است و در زمان  Releasedشده است حال آنکه هنوز  Releasedتهران 

 صورت ميگيرد.

و ميزان شتاب  Deg Pitch Down 2.2-ميزان  Kt 313و سرعت برابر  Ft 25440در اين زمان ارتفاع برابر

  EPRو  Deg 273سمت هواپيما Deg  0و ميزان گردش 0.99برابر  Vertical Acceleration)عمودی)

 Longitudinal)و ميزان شتاب طولي   1.06,1.06 ,1.06به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های 

Acceleration)   0.05برابر Deg   -بوده است . در اين زمان موتورها نزديک بهIdle Power.ميباشند 

Released by Tehran  Sir ,63 DME , Out  Of 250 
Descending 140 Released By Tehran , B , 10 ………. 
15 IRA 277. 

PIC 10:52 154105 

- 15:44:10 UTC در اين زمان خلبان يکم دستور ميدهد تاSpeed Brake  , هاکه تاکنون باز بوده است

 جمع شوند.

Speed Brake  را بخوا بونش                                             PIC 14:24 154410 

 سريعتر ارتفاع و سرعت استفاده شده است.(  ها جهت کاهشSpeed Brake )از

- 15:44:19 UTCدر اين زمان واحد مرکز کنترل مراقبت پرواز(ACC)   اين پرواز را تحويل واحد برج

 ميدهد. .118 25مراقبت پرواز اروميه روی فرکانس

 

IRA 277 radar service terminated continue with 
Uromiyeh frequency 118.25 happy landing  good  
bye 

ACC 13:58 154419 

نمايش  En – Rout Chartفرودگاه اروميه  روی    CTRرا  به سمت    G781نقشه صفحه بعد مسير پروازی  

 ميدهد.
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- 15:45:13 UTC 13409ارتفاع برابر Ft  291و سرعت برابر Kt  1.2-ميزان Deg Pitch Down  و

 297سمت هواپيما Deg 0و ميزان گردش  0.99برابر  Vertical Acceleration)ميزان شتاب عمودی)

Deg  و EPR   و ميزان شتاب طولي   1.06,1.05 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های
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(Longitudinal Acceleration)  0.06رابر Deg   +ان موتورها نزديک به بوده است .همچنIdle 

Power  .ميباشد 

مهناااادس پرواز نيز سوئيچها را Anti- Ice: Open   دستااااور ميدهااااد   (PIC)  در اين زمان خلبان يکم  

On  و اين امر در بياناااااااات استخراجي در,و صحت عملکرد اين سيستم را چک مينمايدCVR   بشرح ذيل

  :مشهود است

Anti-ice Open PLEASE PIC 15:00 154513 

تق  –ضعيفتر  تق –تق ضعيف  –تق  –تق  –تق  –تاتاق   

 ضعيفتر ) صدای زدن کليد ها(

 

                               

-                                                                          
15:02 154515 

Anti-ice On FE 15:06 154519 

 FE 15:11 154524 ميباشد( N1نگه دارم براتون؟) منظور ميزان درصد 00

We do have  بله عزيزم PIC 15:14 154527 

 

که دارای   را  Continous Ignition Switchهفت صدا در اين بخش موجود است که به احتمال قوی 

Guard  اوليه است . سپس سه سوئيچ  "تتق "است  صدایEngine Anti Ice  راOn   نموده که سه صدای" 

مربوطه که دارای سه Ice Valve  Selectorآنها توسط  ميباشد و سپس چک عملکرد  "تق ،تق ، تق

Position نيز با اين امر مرتبط ميباشد . الزم به  "تق ضعيفتر  –تق ضعيف ، تق ضعيفتر  "است انجام و صداهای

قبل از روشن کردن اين سوئيچها مهندس پرواز   Flight Manualبراساس دستور العمل کتابذکر است که 

نمايد پس از سانحه, روی   Onرا Ignition) (Continues بايد سوئيچ جرقه بخش احتراق موتورها

Overhead Panel   اين سوئيچOff   ميباشد ولي به جهت اينکه حالت فنری داشته و با بسته شدن گارد روی

  شده باشد. Offوصف صدا های فوق در اثر بروز ضربه در سانحه ميشود. لذا ممکن است  با  Offآن 
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-Supplementary Procedures- Adverse Weatherدر بخش  Flight Manualدر کتاب 

است ميبايست اين دستور العمل را    9Engine Anti Iceآمده است که وقتي  در پرواز نياز به 04.17.01

 اجرا کرد:

Continuous Ignition: ON 

Anti – Ice Valve Position Selector: L 

Check anti – ice valve switches: OPEN 

Check that all left anti- ice valve position lights extinguish and re- illuminate. 

Anti – Ice Valve position selector: COWL THEN   R 

Continuous Ignition: OFF 

When engine operation is stabilized and other flight conditions permitting, 
position continuous ignition OFF. 

 

 -Supplementary Procedures-  Adverse Weatherدر بخش  Flight Manualدر کتاب 

شتاب موتور ها  "نيز آمده است که ,بايد به ميزان مناسب جهت افزايش حاشيه ضريب ايمني گاها 04.25.15

در  Lower Thrust Rangeرا وقتيکه به مدت طوالني در  Thrust Settingرا افزايش داده و ميزان  

پرواز ميکنيم باالتر برده تا گرمای کافي برای مدت کوتاهي نيز    Moderate & Severe icingرايط ش

 تامين گردد.  Engine Anti Icingشده جهت 

 

                                                           
 :  DE – ICEو ANTI -ICEفرق سيستم  1

 ANTI –ICE.سيستمي که از تشکيل شدن و بوجود آمدن يخ در قسمتهاااااای مربوطااااااه پيشگيری ميکند  : 

DE – ICE  .سيستمي که پس از تشکيل يخ در قسمتهای مربوطه يخ را برطااارف ميکناااااااد : 
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را پس از بروز سانحه نشان  Engine Start Switchesو   ,  Continuous Ignitionشکل فوق وضعيت 

 ميدهد .

را در   ها Circuit breakerنمودن   POP OUTي سانحه  علت ونحوه بررستيم سيستمهای بررسي گروه  

 :ها  را مشخص   مي نمايد CBگزارش خود شرح داده اند. که شکل ذيل نيزاين 

 

ميباشد و البته در اين زمان و بعد از آن   %55برابر N1نکته حائز اهميت ديگر در مکالمات فوق ، نگاهداشتن 

 ميباشند. Idle Powerموتاااورها همچنان در حالت  FDRشده در گراف نشان داده  EPRنيز بر حسب 
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 EPRاست ولي هنوز ميزان  N1ميزان  %55اين موضوع جای سئوال است  عليرغم اينکه چرا مهندس ميگويد 

است آيا ايشان بيدقتاي نموده و يا موتور نيزجوابدهي مناسب نداشته است و ايشان هم توجه  Idle Powerبرابر 

 ,و يا اندکي بيشتر 1.06حدود 9و9و9موتورشماره   EPRميزان  UTC 50 :40 :15وده است . از زمان ننم

ثابت بوده و تغييری نيافته است . آيا دور موتورها در اين مدت UTC 15:47:00ميباشدکه اين ميزان تا زمان

 ميباشد!!  %55کمتر از 

وتوردرخواست پرواز بااين هواپيما را نمودند . شرکت لذا به منظور دستيابي به واقعيت گروههای عمليات و م

ميسر نمود . در اين پرواز  موارد بسياری بررسي و ارزيابي واقع  9/8/11هواپيمايي مذکوراين پرواز را در تاريخ 

به علت  Missed Approachشد , که هر مورد در جای خود بحث خواهد شد.البته امکان بررسي شرايط 

 واز مهيا نگرديد.وجود مسافر در پر

ها کاهش مييابد و وقتي   EPRموتورها کم ميباشد مياازان  N1در اين بررسي مشخص شد, در زماني که دور 

 Idle Powerو يا %55برابر  N1ميشود در حالتي که موتور ها دارای 1.08) کوچک ) حدود   EPRاعداد

اين شرايط درخواست شد تا کاپيتان پرواز ديده نميشود . در   EPRميشوند تغيير محسوسي روی نشاندهنده 

Engine Anti Ice را روشن نمايند  باز هم تغيير محسوسي روی نشاندهندهEPR   مالحظه نشد . همزمان با

 "را روشن نمايند و نهايتا  Wing Anti Iceدرخواست شد تا کاپيتان پرواز   Engine Anti Iceروشن بودن 

 خ نداد.ر EPRتغييرديگری روی نشاندهنده 

که  EPRمربوطه داشته است ولي در ميزان  N1را روی   %55 "واقعاپرواز نکته :لذا نتيجه گرفتيم که مهندس  

FDR  ثبت کرده تغييری مالحظه نشده است .در اين هواپيما افزايش يا کاهش اوليه موتور هاباPilot Flying 

ق وزن، دما ، ارتفاع و ديگر شرايط پرواز به عهده ميباشد و مانيتور کردن و تنظيم دقيق قدرت موتورها بر طب

 نيز کمک ميگيرد. Pilot Non Flyingمهندس پرواز بوده و از 

  استفاده شده است.  Anti – Iceو بالها از  سيستم  الزم به ذکر است که در اين هواپيما جهت موتور ها

و  Deg Pitch Up 2.8-ميزان  Kt 226و سرعت برابر  Ft 12819ارتفاع برابر - UTC 15:47:01از زمان 

 297سمت هواپيما Deg 0و ميزان گردش  0.95رابر  Vertical Acceleration)ميزان شتاب عمودی)

Deg  وEPR   و ميزان شتاب طولي   1.26,1.26 ,1.22به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های

Longitudinal)  (Acceleration  0.15برابر Deg   +. بوده است 

 زياد شده است . UTC 18 :15:48تا زمان  EPRر اين زمان اندکي قدرت موتور ها بر اساس د 
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-Supplementary Procedures Page 04-17در بخش   Operations Manualبر اساس  نکته :

وقتااااي شرايط آب و هوايي به گونه ای است که يخ زدگي و يا امکان يخ زدگي   مطرح شده است که 01

باشد مگر در   Onميبايست  Anti – Iceد در تمام طول حرکت روی زمين و يا در پرواز سيستم مهيا باش

Climb& Cruise وقتي که درجه حرارت کمتر از(Saturated Air Temperature) -40 DEG C 

SATباشد.) زيرا در دمای کمتر ازSAT -40 DEG C در اثر سرمای شديد يخ به بدنه يا قسمتهای ديگرهواپيما  

 .چسبد( نمي

را نگاهداريم و اگر  N1 RPMميزان  %55وقتي در شرايط يخ زدگي در پرواز وارد ميشويم بايد حداقل نکته : 

 DEG. C. TAT (  (True Air 6.5-يخ زدگي بطور متوسط و يا شديد در کمتر از دماااااای 

Temperature ,وجود داشته باشاااد, بجز برای نشستن هواپيما N1 RPM نبايد    %70ورها از موت

 کمترشود.

از سيستم ضد يخ   DEG C TAT 10در همين صفحه قيد شده است که بايد احتياط کرد و در دمای باالتر 

 استفاده نگردد.

اين هواپيما نيز ذکر Flight  Manual کتاب  Limitation- Ice & Rain Protectionنکته : در بخش  

نبايد  Moderate To Severe Icing در  55%وتور ها کمتر از م  N1نبايد  Light Icingشده که در 

N1   شود وقتي  %  70موتور ها کمتر ازTAT  درجه سانتي گراد باشد 6.5-زير. 

ممکن است نشاندهنده وجود N1 RPMدرمقايسه با ميزان  Erratic EPR or Abnormal EPRدر ضمن 

ENGINE    ICING  .باشد 

  نکته :

  9و 9وقتي در موتور -  Ice & Rain Protection-Page20بخش   FLIGHT Manualبر اساس کتاب 

باز ميشوند.دريچه های    Anti- ice Valveشود سه   Openآنان است  Anti-Iceهر سوئيچي که مربوط به 

تامين ميکنند .اگر هر دريچه باز  Inlet Guide Vanes & Nose domeراست و چپ هوای گرم را برای 

 Cowlنيز هوای گرم را به  Cowl Valve "زان کافي هوا گرم جهت موارد فوق ارسال ميشود. ضمناشود به مي

Lip  .ميرساند 

 اين هواپيما را نمايش ميدهد:  engine =Anti  iceتصوير بعدی سيستم  
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 – Wing Antiجهت  Ice & Rain Protection-Page24بخش  Flight Manualبر اساس کتاب   (9

Ice   وای گرم هBleed Air  استفاده ميشود  و اين هوای گرم  9و9موتور های شمارهBleed Air   که توسط

  Manifold موتور مربوطه به سمت يک  Shut Off   Valve  & High Stage Valveدو دريچه 
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ه ميزان فرستاده ميشود.لذا در صورتيک VHFبالها و باالی آنتن   Leading Edgeمشترك جريان يافته و بسوی 

قدرت موتورها در هوايي که احتمال يخ زدن وجود دارد بيش از حد کم شود ،اين امر سبب خواهد شد, 

کافي به دهانه موتور و ديگر  Bleed Air عليرغم اينکه سيستمهای ضد يخ روشن شده اند ولي هوای گرم

 قسمتهای ضروری آن و بالها نرسيده و احتمال تشکيل يخ افزايش مييابد.

 نيز بسته ميشود.  Engine Wing Shut Off Valve 9و9های موتور   Fire Switchضمن باکشيدن در 

 اين هواپيما را نشان ميدهد:Wing Anti – Iceتصوير بعدی سيستم  

 

. 
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 تصوير بعدی نيز سوئيچهای فوق الذکر را پس ازبروز سانحه نشان ميدهد:
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و  Deg Pitch Up 3.2-ميزان  Kt 228و سرعت برابر  Ft 12819ابرارتفاع بر UTC 15:47:28 -در زمان

 297سمت هواپيما Deg 0و ميزان گردش  0.98برابر  Vertical Acceleration)ميزان شتاب عمودی) 
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Deg  وEPR   و ميزان شتاب طولي   1.40,1.35 ,1.38به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های

(Longitudinal Acceleration)  0.18ابر بر Deg   +. بوده است 

 مينمايد.  Descend-Approach Check Listبر اساس دستور خلبان يکم مهندس پرواز شروع به خواندن   

Descend & APP Check list PIC 17:15 154728 

 

 CVRتوسط هر سه نفر در اين مقطع بر اساس  "مجددا   Anti- Iceالزم به ذکر است که عملکرد سيستم  

   :و تاييد ميشودچک 

Anti-ice FE 17:17 154730 

Open FO  17:19 154732 

Landing Light FE 17:20 154733 

On FO 17:21 154734 

 

 هواپيما اتخاذ شده است :  QRHچک ليست مربوطه بشرح از 
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ی را رو Ignition Switchمهندس پرواز  Top Of    Desecentطبق روش معمول در شرکت مذکور در 

Continous  قرار ميدهد ولي اين دستورالعمل در چک ليست موجود نبوده و درCVRنيز هيچگونهCall 

Outدر اينخصوص وجود ندارد!لذاطي بخشنامه شمارهAIG363 تاکيد گرديد تا هرگونه    99/99/91مورخ

 گردد. Call Outي ااااااااها ميبايست Ignition Switchتغييری در

15:48:02 UTC – 12839اع برابرارتف Ft  231و سرعت برابر Kt  3.6ميزان Deg Pitch Up  و ميزان

و  Deg 298سمت هواپيما Deg 0و ميزان گردش  0.98 برابر (Vertical Acceleration)شتاب عمودی 

EPR و ميزان شتاب طولي   1.39,1.35 ,1.39به ترتيب برابر  1,2,3موتور های  های(Longitudinal   

Acceleration)   0.17برابر Deg   +. بوده است 
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که مجاااز  TUBAR 2Aايشان جهت  انجام طرح ورودی  STAR 10-2Aدر اين زمان بر طبق   

 .ميباشد(  TUBAR  :      N 37 30.3  E 045 26.2گرديده,شاروع مينمايد ) مختصاات جغرافيايي نقطاااه 

Position TUBAR 130 descending  IRA 277   PIC 17:45 154802 

 

 

سيستمهای ديگر نيز از جمله سيستم هيدروليک از جهت مقدار و فشار ,سيستم تنظيم فشار و مقدار  "ضمنا

 چک شده است .  CVRها نيز در اين بخش بر اساس   Circuit Breakerسوخت برای نشستن و 
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15:48:19UTC- 12509ارتفاع برابر Ft  243و سرعت برابر Kt  0.3-ميزان Deg Pitch Down  و ميزان

 Deg 298سمت هواپيما Deg 0و ميزان گردش  0.98برابر  (Vertical Acceleration)شتاب عمودی     

    Longitudinal)و ميزان شتاب طولي   1.10,1.13 ,1.12به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های  EPRو 

 Acceleration  ) 0.12برابر Deg   +. بوده است 

  IDLEدر حالت نزديک به"قدرت هر سه موتور مجددا UTC 15:53:32تا زمان  15:48:19UTCاز زمان 

 .قرار دارندEPRبر اساس 

15:48:29UTC- اين دو سوئيچ که در زير بيان شده است ميبايست مرتبط به روشن   "تق  –تق  "صدای

 ها باشد:  Wing Anti Iceنمودن 

 154829 18:16 -- تق ) صدای تغيير وضعيت دو سوئيچ( –تق 

 

- 15:49:30 UTC 10456ارتفاع برابر Ft 255و سرعت برابر Kt  0.3-ميزان Deg Pitch Down  و

 337سمت هواپيما Deg 0و ميزان گردش  0.99برابر  (Vertical Acceleration)ميزان شتاب عمودی 

Deg  وEPR   نزديک به   1.05,1.06 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های (Idle Power   يا

 بوده است .+   Deg 0.09برابر   Longitudinal (Accelerationکمي باالتر ( ميزان شتاب طولي )

  .در اين زمان خلبان يکم جهت ثابت نگاهداشتن ارتفاع به کمک خلبان تکيه ميکند

اشد اين يبفرودگاه اروميه م Transition Levelهپايي ک 11000.) الزم به ذکر است که در زير ارتفاع 

 در نظر گرفته ميشود.( Mean Sea Levelاز  QNHارتفاعات بر اسااااس 

ALTITUDE  فقط را HOLD ON  کن  PIC 19:17 154930 

 

15:49:52 UTC – خلبان يکم در اين لحظه ميخواهد باHeading ثانيه بعد 15پرواز کند و کمک خلبان 

  GPSدهد.  البته در اين هواپيما وقتي با دستگاه ناوبری رفته تا ادامه ناوبری  NAVبه  GPSکمک خلبان از 

با  "حال آنکه خلبان يکم ميگويد فعال NAVپرواز مينمايند ميگويند   Headingپرواز نمي نمايند و با 

Heading   ادامه دهد بعد رویNAV يکي است ! "برود ولي هردو مفهوم عمال 

 PIC 19:39 154952 اگر نياز شد ادامه ميدهيم که  "با هدينگ. بعدا "رضا فعال



52 
 

OVERRIDE به  بکنيNAV اگر خواستيOVERRIDE .کني 

GPS-NAV FO 19:54 155007 

 

- 15:50:13 UTC در اين زمان بايد هواپيماinitial Approach Fix   (IAF)  مختصااااااات جغرافياااااايي

 Radial:095 Deg (Course: 275 Deg)ميباشااد( را با قطع  IAF  :N 37 39.2 E 045 21.2نقطه 

فرودگاه اروميه شود. در حاليکه   VORبر اساس دستگاه ناوبری  DME ARC 11ترك نمايدو سپس وارد 

تهيه شده پس از   Flight Pathميشوند.و با توجه به  IAFراترك مينمايد وارد  TUBARهواپيمابا سمتي که 

 APPROACHبه شرايط باد موجودمسير مستقيم را تا با توجه  "تقريبا ARC 11 DMEبجای انجام  IAFترك 

Final  طي نموده اند  و اقدام به ساختنARC 11 DME .ننموده و اين امر خالف مقررات ميباشد 

و ميزان شتاب  Deg Pitch Up 4.1ميزان  KT 224و سرعت برابر  FT 10168در اين زمان ارتفاع برابر

  EPRو  DEG 298سمت هواپيما Deg 0و ميزان گردش  0.97برابر  (Vertical Acceleration)عمودی 

 Idle Powerيا   Idle Power) کمي باالتر از  1.06,1.06 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های 

 بوده است .+   Deg 0.12برابر   (Longitudinal Acceleration)( و ميزان شتاب طولي 
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- 15:50:22 UTC  در اين زمان خلبانFlap 5 deg  را گرفته است.بر اساسFDR  سرعت هواپيما در اين

 بوده است. KT 224لحظه 

و ميزان شتاب  Deg Pitch Up 4.6ميزان  215ktو سرعت برابر  Ft 10177در اين زمان ارتفاع برابر

  EPRو Deg 334سمت هواپيما Deg 1و ميزان گردش  0.99برابر  (Vertical Acceleration)عمودی 

( Idle Powerيا   Idle Power) کمي باالتر از  1.06,1.06 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3وتور های های م

 بوده است . +  Deg 0.10برابر  (Longitudinal Acceleration)و ميزان شتاب طولي

 

FLAPS MOVING 5 PIC 20:19 155022 

 

و با نظر  P-7 Flap retraction /Maneuvering Speedصفحه  QRHبر طبق جدول مندرج در کتاب 

محاسبه شده است مينيمم سرعتهای  64079Kg(141270lbs)به وزن واقعي هواپيما جهت نشستن که برابر

 بشرح ذيل است: Flap Setting 5 Degمربو ط به 
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Gross Weight 154500 Lbs and Below 

Flap Position  :      15 Deg = 150 Kt     5 Deg = 160 Kt    2 Deg=190 Kt 0deg  =200 
Kt 

 در محدوده KT 224سرعت Landing Weight  15000 LBSو   Deg :Flap Setting 5لذا به اين 

Manuver Speed 160و باالتر از   و مجاز بوده Kt . است 

- 15:51:03 UTC   در اين زمان تصميم ميگيرند تا فرکانسILS , Inbound Course  فرودگاه اروميه را

SET د.نماين 

و ميزان شتاب عمودی  Deg Pitch Up 1.0ميزان  183ktو سرعت برابر  Ft 9626در اين زمان ارتفاع برابر

(Vertical Acceleration)  0و ميزان گردش  0.94برابر Deg 333سمت هواپيما Deg  وEPR   های

( و  Idle Powerا ي  Idle Power) کمي باالتر از  1.06,1.06 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3موتور های 

 بوده است .+   DEG 0.12برابر  Longitudinal  Acceleration) (ميزان شتاب طولي

با    Inbound Courseرا هم ميگذارم که شما   ILSمن برای شما 

 مال من بگذار 

 ) صدای تغيير سوئيچ جهت بستن فرکانس جديد(108.9

PIC 20:50 155103 

- 15:51:09 UTC 9451تفاع برابردر اين زمان ار Ft  183و سرعت برابرkt  1.0ميزان Deg Pitch Up  و

به چپ, سمت Deg 1-و ميزان گردش 1.0برابر  Vertical Acceleration)ميزان شتاب عمودی) 

 Idle) کمي باالتر از   1.06,1.06 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های   EPRو  Deg 334هواپيما

Power   ياIdle Power  و ميزان شتاب طولي )(Longitudinal  Acceleration )  0.13برابر Deg   

 بوده است .+

 RMIروی دستگاه ADFمنظور نشاندهنده   (  NDBخلبان يکم به کمک خلبان ميگويد برود روی 

نا ضم ميباشد (. RMIروی  VORمنظور نشاندهنده  (هم کاری ندارند  VOR ميباشد(وبيان ميکند که با دستگاه 

اين هواپيما فقط اطالعات يکي از اين دو دستگاه را در يکزمان ميتواند نشان دهد.اين   RMIهرعقربه نشاندهنده 

و  VORهواپيما دارای دو سوئيچ با دو موقعيت بوده وقتي به سمت باال داده ميشوند عقربه ها اطالعات را از آنتن 

 .رت بستن فرکانس مربوطه  دريافت مينمايندرا در صو NDBوقتي  پايين داده شوند اطالعات آنتن 

 را هواپيما قطع نکرده  است . Deg Lead Radial 045::الزم به ذکر است که در اين زمان هنوز: نکته
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 PIC 20:56 155109 بيت NDBآره شما هم برو روی 

 PIC 21:03 155116 که کاری نداريم.  VORآره ديگه با 

شرکت هواپيمايي  898هواپيمای بوئينگ  SOP (Standard Operating Procedures)در کتاب 

 مطلب ذيل قيد شده اساات: 89جمهوری اسالمي ايران در صفحه 

Prior to approach insure navigation system which used for type of approach 
(ILS, VOR, DME, ADF) are checked with a station and to be accurate. 

  

لذا تا .فرودگاه اروميه بوده است  RWY 21 VOR/DME/ILS1-رايي که  اين پرواز مجاز ميشودطرح اج

 DME 11زماني کرو پروازی باالخص کمک خلبان که در حال حاضرپرواز بوده مجاز به اين امر نبوده است و 

ARC  به نسبت آنتن(UMH) VOR  7ميباشد ضمن اينکه فواصل اين طرح تاDME  از آنتن  بر اساس فاصله

(UMH)VOR  ومنبعد  از آنتن(IUMH ) ILS ILS   . ميباشد 

 

 بصورت ذيل ميباشد: RMIشکل اين نشاندهنده 
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58 
 

 

  - 15:51:31 UTC 8878در اين زمان ارتفاع برابر Ft  189و سرعت برابرkt  1.0ميزان Deg Pitch Up 

به چپ, سمت Deg 1-ميزان گردش و 1.0(برابر   Vertical Acceleration (و ميزان شتاب عمودی

 Idle) کمي باالتر از   1.06,1.06 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های   Eprو  Deg 335هواپيما
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Power   ياIdle Power  ميزان شتاب طولي  )(Longitudinal  Acceleration)   0.11برابر Deg   

 بوده است .+

آگاهي داشته    Icing Condition  از وضعيت هوا در خصوص جمله ذيل نشان ميدهد که کاکپيت کرو 

 Windshieldجلوی  Bolt "ها يخ زدگي ديده شده است و احتماال Wiperروی  "اند.) در اين شرايط حتما

 هم يخ زده است.(

Power  زده خي که نيا با..... منتها ميکن کمترش گهيد کم کي 

 .مينداری ا گهيد زيچ اما مانده....
FE 21:18 155131 

 

- 15:51:39 Utc 8673در اين زمان ارتفاع برابر Ft  190و سرعت برابرkt  1.0ميزان Deg Pitch Up  و

به چپ, سمت Deg 1-زان گردش اااااااو مي0.98برابر  Vertical Acceleration)ميزان شتاب عمودی) 

 Idle) کمي باالتر از  1.06,1.06 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های   EPRو  Deg 335هواپيما

Power   ياIdle Power  و ميزان شتاب طولي )(Longitudinal  Acceleration )  0.11برابر Deg   

 بوده است . +

 ادامه ميدهند. Headingبا NAVبا شاسي مربوطه به  خارج و با   GPSدر اين زمان ادامه پرواز را از  

 21:26 155139 -- (heading select SW)د صدای زدن کلي

 

- 15:52:10 UTC 7963در اين زمان ارتفاع برابر Ft  183و سرعت برابرkt  4.1ميزان Deg Pitch Up  و

 335, سمت هواپيما Deg 0و ميزان گردش 0.96برابر  Vertical Acceleration)ميزان شتاب عمودی) 

Deg  وEPR   کمي باالتر از  1.06,1.06 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های (Idle Power   يا

Idle Power  و ميزان شتاب طولي  )(Longitudinal  Acceleration )  0.12برابر Deg   + . بوده است 

- 15:52:55 UTC 7137در اين زمان ارتفاع برابرft  171و سرعت برابرkt  4.6ميزان Deg Pitch Up  و

 302, سمت هواپيما Deg 1.9و ميزان گردش 1.04برابر  Vertical Acceleration)ميزان شتاب عمودی) 

Deg  وEPR   کمي باالتر از   1.06,1.06 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های (Idle Power   يا

Idle Power  و ميزان شتاب طولي )(Longitudinal  Acceleration )  0.17برابر Deg   + . بوده است 

 جهت کاهش ارتفاع استفاده نموده اند.  Speed Brakeتا حدود اين زمان  از 
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 FO 22:42 155255 که خوابوندم آخه  SPEED BRAKE  من

 

- 15:53:03 UTC  7064در اين زمان ارتفاع برابر Ft  166و سرعت برابرkt  9.9ميزان Deg Pitch Up 

, سمت  Deg 1.08و ميزان گردش 1.08برابر  Vertical Acceleration)و ميزان شتاب عمودی) 

 Idle) کمي باالتر از   1.06,1.06 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های   EPRو  Deg 321هواپيما

Power   ياIdle Power  و ميزان شتاب طولي )(Longitudinal  Acceleration )  0.21برابر Deg   

 را ميگيرد.  Flap : 15 Degبوده است . در اين زمان خلبان +

Flap Setting FIFTEEN(15) PIC 22:50 155303 

 

 P-7 (Flap retraction /Maneuveringصفحه  QRHبر طبق جااااااادول مناااااادرج در کتااااااب 

Speed و با نظر به وزن واقعي هواپيما جهت نشستن که برابر )(141270lbs)64079 Kg    محاسبه شده

 بشرح ذيل است: Flap Position 15 Degسرعتهای مربوط به  Manuvering Speedاست 

Gross Weight 154500 Lbs And Below 

Flap Position:      15 Deg = 150 Kt     5 Deg = 160 Kt    2 Deg=190kt  

0 Deg =200 Kt 

که در  Kt 130  سرعت 15000lbsکمتر از   Landing Weightو   Flap Settin:15 Degلذا به اين 

FDR  محدوده مشخص ميباشددرManuvering Speed  .نبوده است 

- 15:53:17 UTC    7032در اين زمان ارتفاع برابر Ft  140و سرعت برابرkt  11.6ميزان Deg Pitch 

Up  (و ميزان شتاب عمودی(Vertical Acceleration  14-  و ميزان گردش 1.03برابر Deg   , به چپ

کمي باالتر از   1.06,1.06 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های   EPRو  Deg 312سمت هواپيما

Idle Power   ياIdle Power  و ميزان شتاب طولي  )(Longitudinal  Acceleration )  0.23برابر 

Deg   +  . بوده است 

اشتباه نموده و بر اساس مکالماات   Lead radialدر اين زمان خلبان پرواز بعلااات آنکه در محاسبه  

CVR070:ازانمي Deg Lead radial Course : ) 250 Deg (را  باه جای Lead radial:045 Deg ( 

Course : 225 Deg)  روی پنلSet   درجه اختالف ايجاد مينمايند. 30مربوطه نموده است که اين اشتباه 
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بان فقط به اين موضوع در هوای نامناسب و ديد کم بسيار حائز اهميت ميباشد زيرا در اين شرايط تکيه خل

صورت پذيرد. نشاندهنده ها نيز اشتباه نشان  Settingنشاندهنده های هواپيما ميباشد و اگر اشتباهااااي در 

 ميدهند.

Radial  ه؟يچ ت Lead Radial گميم من 901 شوديم 

 ی.دار نگه را Heading  901که
PIC 23:04 155317 

 

 LEAD RADIALرا قطع نموده تصور مينمايند که اين   Radial  070لذا ايشان اشتباه نموده و پس از اينکه 

 نموده است . FINALبرای  Intercept headingاست و شروع به گردش جهت 

) خلبان  Intercept headingميبايست به سمت   LEAD RADIALزيرا  بر طبق دستور العمل پس از قطع 

در  Deg 250-245مت راست قريب به س Intercep Headingيک  Deg 210ميبايست برای سمت باند

  Flight Pathو  CVR&FDRحرکت نمود ولي ايشان بر اساس  ILSدستگاه  LOCنظر بگيرد.(جهت دريافت 

هواپيما پرواز مينمود شروع به   Heading:312 Degدر اين زمان که به     Animationطرح شده در 

را دريافت نمينمايند  Localizerونرا ميگيرد. وچ Heading:250 Degگردش به سمت چپ کرده و  

ميشوند!! حال آنکه  Undershoot ادامه ميدهد   Heading:170 Degهمچنان گردش به چپ را تا سمت 

 Heading 250 Degرا قطع مينمود ميبايست به سمت Radial :045 ( Course : 225 Deg )اگر ايشان 

  Heading:203 Degسمت Missed Approachگردش کرده  وتا قبل از   "گردش  مينمود.  وی مجددا

به منظور دريافت  ILSهواپيما در مخروط  ادامه ميدهد ولي با توجه به اينکه به جهت اشتباهات انجام شده را 

نميباشد.الزم به ذکر است که باد نيز  Localizerقرار نميگيرد ، قادر به دريافت  Glide slopو  Localصحيح 

 LOCبوده است و اين امر نيز هواپيما را  کمي بيشتر به سمت چپ  DEG 6 KT 240برابر   ATISبر اساس 

 هدايت مينمود.

 Intercept HDGو پس از گردش به سمت  ARC 11 DME  UMHبر اساس طرح تقرب مربوط  "ضمنا

 بوده است . FT 7032است حال آنکه ايشان  FT 7300مينيمم ارتفاع برابر 

15:53:24UTC–7048اع برابردر اين زمان ارتف Ft  130و سرعت برابرkt  11.6ميزان Deg Pitch Up  و

 296, سمت هواپيما Deg 9-و ميزان گردش 0.92برابر  Vertical Acceleration)ميزان شتاب عمودی) 

Deg  وEPR   کمي باالتر از   1.06,1.06 ,1.05به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های (Idle Power   يا

Idle Power  ) و ميزان شتاب طولي(Longitudinal  Acceleration )  0.22برابر DEG   +. بوده است 
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يعني سرعت هواپيما با   . ميشود Stick Shakerفرامين دچار  FDR & CVRدر اين زمان بر اساس اطالعات 

  KT 150ميبايساات   Flapکاهش يافته زيرا کمترين سرعت با اين درجه  DEG   FLAP: 15توجه به ميزان

لذا خلبان دستور  (است.  در بدنه هواپيما بوده , و اين سرعت نزديک به سرعت واماندگي  Kt 130باشد ولي 

 ادامه يافته است.( UTC 15:54:50تا زمان  Stick Shakerافزايش قدرت موتورها را داده و 

- 15:53:31 UTC    7007در اين زمان ارتفاع برابر Ft  120و سرعت برابرkt 16.2زان مي Deg Pitch 

Up  (و ميزان شتاب عمودی(Vertical Acceleration 11-و ميزان گردش 0.94رابرdeg   , به سمت چپ

 9و9)  موتور   1.10,1.07 ,1.06به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های   Eprو  Deg 288 سمت هواپيما

 ( Longitudinal  Acceleration)ي ( و ميزان شتاب طول Idle Powerيا   Idle Powerکمي باالتر از 

در اين زمان دستور افزايش قدرت موتور ها داده است و با توجه به  بوده است . خلبان+   Deg 0.29برابر 

پا  کاهاااااش 7007نيز در ارتفاع   kt 116اينکه زمااااان ميخواهد تا موتورها  شتاب الزمه را بگيرندسرعت تا 

 مي يابد.

- 15:53:43 UTC 6652ر اين زمان ارتفاع برابرد Ft  154و سرعت برابرkt 15ميزان Deg Pitch Up 

به چپ , سمت  6deg-و ميزان گردش 1.43برابر  Vertical Acceleration)عمودی) وميزان شتاب

و ميزان شتاب طولي   2.13,2.17 ,2.14به ترتيب برابر  1,2,3های موتور های   EPRو  Deg 269هواپيما

(Longitudinal  Acceleration )  0.60برابر Deg   + بوده است . در اين زمان دستگاهEnhance 

Ground Proximately Warning Systemبوده شروع بهFt/Min 2500  .اعالن مينمايد 

Twenty   FIVE  HUNDRED 
EGPWS

 155343 23:30 دستگاه

 

- 15:53:45 UTC 6644در اين زمان ارتفاع برابر Ft ) ان حداقل ارتفاع پروازی بر اساس در اين زم

 عمودی وميزان شتاب Deg Pitch Up 13.7ميزان 152ktاست (و سرعت برابر  Ft 7300چارت 

(Vertical (Acceleration  9-و ميزان گردش 1.06برابرdeg 269به چپ , سمت هواپيما Deg  و

EPR   طولي  و ميزان شتاب  2.18,2.19 ,2.17به ترتيب برابر  1,2,3موتور های(Longitudinal  

Acceleration )  0.42برابر Deg   + بوده است .) قدرت موتور ها به منظور جبرانStick Shaker  تا

 افزايش يافته است ولي هواپيما در حال گردش اشتباه است .( Go Around Powerمرز 

  - 15:54:05 UTC  6999در اين زمان ارتفاع برابر Ft  154و سرعت برابرkt (  سرعت افزايش يافته و

 Vertical Acceleration) وميزان شتاب عمودیDeg Pitch Up 9.9جبران شده است.( ميزان
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به  1,2,3های موتور های   EPRو  Deg 216به چپ , سمت هواپيما 26deg-و ميزان گردش 1.04برابر(

 1.81برابر  ( Longitudinal  Acceleration)و ميزان شتاب طولي   1.75,1.75 ,1.75ترتيب برابر 

Deg   +زمان خلبان يکم به کمک خلبان که هنوز کنترل فرامين را به عهده داشته است  بوده است . در اين

 ميگويد با هدينگ من شما ادامه بدهيد.) همچنان هواپيما در حال گردش اشتباه ميباشد(

 PIC 23:52 155405 شما بده ادامه من نگيهد با شما نييپا برو

 

- 15:54:12 UTC  دستگاه  108.9کمک خلبان ميخواهد روی فرکانس   زمان در اينILS   برود. موقعيت

 ميباشد. KT 156پا با سرعتي قريب   7064و ارتفاع آن  DEG 199هواپيما به گونه ای است که سمت آن  

ILS FREQUENCY    فرکانسی رو پرسنديم شانيا) کنم؟ ILS 

 (بروند
FO 23:59 155412 

 

- 15:54: 21 UTC کمک خلبان ميخواهدکه خلبان خودکار را که برخي از  در اينزمانMode  های آنرا تا

 نمايد. )قطع( نمايد.ولي خلبان يکم موافقت نمي Disarmحال استفاده مينموده, 

Auto Pilot Disarmکنم؟ FO 24:08 155421 

- 15:54: 30 UTC  ید که منظور وی اينست که هواپيما روکمک خلبان جمله زير را ميگوي  زمان در اين 

(ارتفاع کم نميکند و Instrument Landing  System)  ILSناشي از آنتن  (Glide Slop)شيب فرود 

 پايين نميرود.

 FO 24:16 155430 نييپا رهينم"اصال

15:54: 44 UTC- زمان کمک خلبان که در حال پرواز بوده اسات اعالم ميکند که  در اينGlide Slope 

قرار   ILSرا نگيريم يعني هنوز در مخروط عرضي Localizerرا گرفته است .الزم به ذکر است که اگر ما 

  Glide Slopeنميباشيم حتي اگر   Final Approach Fixد از نگرفتيم و مجاااز به کام کردن ارتفاع از بعا

 را گرفته باشيم.

 FO 24:31 155444 .گرفتم Glide Slope االن
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- 15:54:45 UTC 210سمت هواپيما شروع به افزايش مينمايدو در اين زمان به  "مجددا DEG  در ارتفاع

 پايي ميرسد.  7195

- 15:54:47 UTC  خلبان يکم به کمک خلبان جمله زير را ميگويد که منظور وی اينست که کمک خلبان

گرفته است.ولي اينگونه  ILSا از آنتن ر (Localizer) اشتباه مينمايدو هواپيما فاصله عرضي از شيب فرود را

 قرار نگرفته بودند.  ILSنبوده است زيرا همچنان در در مخروط عرضي 

 PIC 24:34 155447 ؟يگرفت رو Localizer ,نه, Glide Slope نه

 

- 15:54: 50 UTC  227در اين زمان که هواپيما با سمت DEG  179پايي با سرعتي برابر  6983و ارتفاع 

KT است ارابه های فرود را پايين ميآورند. هبود 

15:54: 50 UTC -  182در اين زمان که هواپيما دارای سرعتي برابر KT  پا ميباشد  6910با ارتفاعي برابر

به ترتيب برابر  1,2,3موتور های EPRاست.) Idle Powerکمي باالتر از 9و9موتورها  "مجددا

 ميباشند.( 1.07,1.08.1.10

بوده است ، ضمن آنکه در گزارشات هواشناسي  سنگينکر است که در اين زمان بارش برف نکته:الزم به ذ

هواپيما روی سرعت  (Wipers)بارش برف گزارش شده است ,نحوه قرار گرفتن برف پاك کن های

 بوده است . سنگين Approach) (نشان ميدهد که بارش برف در زمان تقرب (High)باال

 را پس از سانحه نشان ميدهد: (Wipers: High )پاك کن هاشکل زير وضعيت سوئيج برف 
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برای سرعت   Airspeed Indicatorنارنجي رنگ را روی  Bugشکل بعدی نيز نشان ميدهد که خلبان  

128 Kt  جهتVref  به منظورLanding   با محاسبات مهندس پرواز قرار داده است و اين  نشااااااان ميدهدکه

 به شده است:اين سرعت صحيح محاس
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15:54:51UTC – از اين زمان به بعد خلبان يکم که تاکنون بصورتPNF   (Pilot Non Flying بوده )

 ميشود. PF (Pilot Flying) حال فرامين را از کمااااک خلبان گرفته و خود

I   Do   All (ادامه جمله نيا با را پرواز خود لحظه نيا در کمي خلبان 

 (شوديم PILOT FLYING دهدويم
PIC 24:38 155451 

کمي 9و9بوده ) موتور  1.07,1.08,1.10های  EPRبترتيب دارای  هواپيما1,2,3در زمان فوق موتورهای  

 پا ميباشد. 6910و ارتفاع  KT 182( و سرعت آن برابر   Idle Powerباالتر از 

15:55: 00UTC –  5پاااااارواز در فاصله  موقعيتثانيه  1بعد از OR 6 DME بوده است  از فرودگااااااه. 

 DME  FO 24:47 155500 پنج و شش

 

بوده) کمي 1.05,1.06 1.06,هااااای  EPRهواپيما به ترتيااب دارای  1,2,3در زمان فوق موتااورهای  

 244پا و سمت  6741و ارتفاع KT 170(  و سرعت آن برابر  Idle Powerيا   Idle Powerباالتر از 

Deg 10.3اپيما و دماغه هو Deg Pitch Up  .ميباشد 

15:55:10 UTC – مهندس پرواز متذکر ميشوديعني سرعت هواپيما  "در اين زمان سرعت کاهش يافته و مرتبا

باشادولي در   KT 150ميبايساات   Flapکاهش يافته زيرا  با اين درجه   DEG   FLAP: 15با توجه به ميزان

هواپيما به  1,2,3نيز کاهش ميابد.ضمن اينکه موتااورهای  KT 139 رسيده و تاKT 143اين لحظه سرعت به 

(  از  Idle Powerيا   Idle Powerبوده) کمي باالتر از 1.06,1.06 1.06,هااااای  EPRترتيااب دارای 

 قرارداشته است . UTC 15:55:15تا زمان  UTC 15:54:53زمان 

 

SPEED,SPEED FE 24:57 155510 

SPEED,SPEED FO 25:00 155513 

 PIC 25:01 155514  ستيني اتفاق خوبه ش SPEED بده اجازه نه

 

15:55:14UTC – موتورها همچنان  کمي باالتر ازIdle Power   ياIdle Power  139بوده و سرعت Kt 

 نموده است .  (Roll)به سمت چپ گردش  Deg 21-و  Deg Pitch Up 4.6پا و   6902و ارتفاع 
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15:55:17UTC – هواپيما به ترتيب دارای  1,2,3اين زمان موتورهای درEPR  1.23,های 

-و دماغه هواپيما  Deg 214پا و سمت  6813و ارتفاع KT 141و سرعت آن برابر  بوده1.10,1.20

3.1Deg Pitch Down   12-و  (درجااااه به چااپ گردشRoll.نموده است ) 

15:55:21UTC –  در اين زمان دستگاهEnhance Ground Proximately Warning System   

موتورهای         ( است.  Sink Rate, Sink rateرا اعالم ميکند. و اعالم ميکند )  FT/MIN 2500مقدار 

 6580و ارتفاع KT 155و سرعت آن برابر  بوده 1.44,1.40,1.42های EPRهواپيما به ترتيب دارای  1,2,3

گردش داشتاه   Deg 0و به مياازان  7.5DEG PITCH DOWN-بوده است و دارای   Deg 213پا و سمت 

 Longitudinal) و ميزان شتاب طولي 7.5-به   (Vertical Acceleration)است . ميزان شتاب عمودی 

Acceleration)  است . 0.18به                            

   Twenty Five Hundred   EGPWS155521 25:08 دستگاه 

Sink Rate, Sink rate                                      EGPWS155526 25:13 دستگاه 

 

15:55:31UTC –  اعالم انصراف از نشستن را مينمايد. ،کمک خلبان در اين زمان با پرسش برج مراقبت پرواز

 وKT 182و سرعت آن برابر  بوده1.44,1.52, 1.53های  EPRب دارای هواپيما به ترتي 1,2,3موتورهای 

گردش به Deg 2-و به مياازان  7.1deg Pitch Upبوده است و دارای   Deg 217پا و سمت  5953ارتفاع 

افزايش يافته و ميزان شتاب  1.37به   (Vertical Acceleration)ه است . ميزان شتاب عمودی داشت  چپ

 است . 0.28به  (Longitudinal Acceleration)طولي

Roger IRA 277 confirm continue for landing? TWR 25:14 155527 

 Negative IRA 277 FO 25:18 155531 (پرواز مراقبت برج به )

 

متر  بوده است و پايين ترين  800برابر 15:50:00الزم به ذکر است که با توجه به اينکه ميزان ديد در گزارش 

  MSL 4343FT/ع فرودگاه اروميه کهپا باالی سطح زمين قرار داشته است .با توجه به ارتفا 1500سقف ابر 

البته بر  ازابر خارج ميشده است . "در زمان تقرب کامالFT/MSL 5843است بنابر اين هواپيما حدود ارتفاع 

  5938FT/MSLبرابر Final  Approachکمترين ارتفاعي که هواپيما داشته است در مقطع FDRاساس 

 قرار نگرفته است خلبان ILS Coneه چون هواپيما در بوده است ) البت  UTC 15:55:32بوده در زمان 
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دستور افزايش  UTC 15:55:39ثانيه بعد يعني در زمان   7نميبايست ارتفاع کم مينموده است( و خلبان يکم

 ميدهد.  Missed APPقدرت موتور ها را به منظور 

15:55:39UTC – راف از نشستن باال ببرند.خلبان درخواست ميکند تا برای وی قدرت موتور هارا جهت انص 

ديده ميشود.(  FDRثانيه در  99پس از  UTC 15:56:07)عکس العمل افزايش قدرت موتورها را در زمان 

و KT 171و سرعت آن برابر  بوده1.53,1.44,1.52های  EPRهواپيما به ترتيب دارای  1,2,3موتورهای 

 2-و به مياازان  10.7DEG  PITCH UPبوده است و دارای   Deg 217پا و سمت  6024ارتفاع 

Degداشته است . ميزان شتاب عمودی   گردش به چپ(Vertical Acceleration)   و ميزان شتاب  1.37به

 است . 0.28به  (Longitudinal Acceleration)طولي

  Made miss Approachبزن PIC 25:26 155539 

 

دستور العمل  Normal Procedure –Page 03.20.40بخش   Operations Manualبر اساس کتاب 

Go Around  بشرح ذيل ميباشدکه با تفکيک وظايف سه نفرCockpit Crew  در کتابSOP   اين

 نيز مشخص شده است : 82هواپيما صفحه 
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 After Take Offبر اساس دستور العملي که در باال قيد شده است مهندس پرواز در اين زمان ميبايستي  

Check List  ا بخواند:ر 
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15:55:46UTC –کنترلر از خلبان ميخواهد تا زماني که جهت تقرب مجدد وقتي هواپيما به نقطه Initial 

Approach Fix  ملحق شد به وی گزارش نمايد و خلبان نيز ميپذيرد.) اين نقطه در صفحهApproach 

chart   ب دارای هواپيما به ترتي 1,2,3ابتدای گزارش مشخص ميباشد.( موتورهایEPR  های 
بوده است و   Deg 223پا و سمت  6190و ارتفاع KT 153و سرعت آن برابر  بوده 1.26,1.23,1.21

داشته است . ميزان شتاب عمودی   گردش به چپDeg 2-و به ميزان  13.3DEG PITCH UPدارای 

(Vertical Acceleration)   ياااو ميزان شتاب طول 0.96به) Longitudinal     Acceleration (  به

 است . 0.18

Roger  report  joining  Initial Approach Fix TWR 25:32 155546 

 

15:55:57UTC-  جهت انصراف از تقرب تصميم ميگيرد که براساس بخشي از دستورالعملMissed 

APCH  رویCourse 150 Deg   از دستگاهVOR .15:56:59  پرواز نمايندUTC)  فرکانس دستگاه

VOR  راSET ).مينمايند 

 Course 150 PIC 25:44 155557 درجه 150 بريم

 خلبان جهت انصراف از تقرب بر طبق دستورالعمل ميبايست بشرح ذيل اقدام مينمود:

Missed Apch: Turn left to intercept R -150 Deg UMH climbing to 7000ft then 
turn left to rejoin holding at 9000 ft . 

15:56:07UTC-  بر اساسFDR  ثانيه ديده  99عکس العمل افزايش قدرت موتور ها در اين زمان يعني پس از

رسيده است !!  1.63,1.70 1.74,های  EPRهواپيما به ترتيب به  1,2,3ميشود. در اين زمان موتورهای 

 17-و  5.9Deg Pitch UPو دماغه هواپيما  Deg 203پا و سمت  6277و ارتفاع KT 134سرعت آن برابر 

 15:56:02ضمن اينکه سرعت در برخي موارد ازجمله در زمان  .( نموده استRollدرجااااه به چااپ گردش)

UTC  128سرعت حتي به KT  هم رسيده است يعني اگر خلبان ميخواسته نسبت بهFlap Setting   مربوطه

Over Speed ثانيه زمان نميبرد ضمن اينکه سرعت بااليي  99 "نشود و آرام آرام موتورها را افزايش داده، اوال

    هم نداشته تا بخواهد مالحظه اين امر را بنمايد.

)  .بوده است DGE C 0بوده, دمای فرودگاه اروميه    پا 6277زماني که  هواپيما در ارتفاع  FDRبا توجه به 

 2.00ر سه موتور  تاکنون زير ه  EPRپا ميباشد( و اينکه مقدار  4343ارتفاع فرودگاه از سطح دريا برابر
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  Engine & Wing های مربوطه زماني که correctionميباشد .حال آنکه با نظر به جداول ذيل  وبا اعمال 

Anti _ Ice  on   باشند و اين نشاندهنده عدم قدرت کافي هر سه موتور در تا  2.00است ميبايست باالتر از

 اين زمان ميباشد.

 Operations Manual – Pageدر کتاااب  GO AROUND EPRبه بر اسا س جداول مربوط

 9و موتور  9و9جهت موتور  EPRپاو به باالباشد 3900باالتار از Pressure Altitudeچنانچه  23.10.55

 بشرح  جداول ذيل ميباشد: 

 

38 27 18 10 F OAT 

3 -3 -8 -13 C 

5 0 -5 -10 TAT-C 

2.17 2.20 2.23 2.26 ENG 1&3 

2.19 2.22 2.25 2.28  ENG 2   

 

  Engine Anti- Ice & Wing Anti -Iceدر اين شرايط و باوجود اينکه  Lbs 140,000با وزن قريب 

 Goبرای  Flap : 30 Degبوده و درجه حرارت صفر درجه در فرودگاه اروميه چنانچه از   Openها 

Around   استفاده مينمودند ميزانEPR   و سرعت  2.28,2.09 ,2.09رتيب برابر به ت 1,2,3موتور های

در زمان   Flap: 15 Degميگرديد ولي با توجه به اينکه اين هواپيما با همين شرايط ولي  KT 139آن نيز 

Go Around  داشته است لذا ميزانEPR   که جهت  2.21,2.18 ,2.18به ترتيب برابر  1,2,3موتور های

بر اساس جدول زير  Engine &Wing Anti Ice Onفاده از ميبايست ميزان است 9و موتور   9و9موتور 

 ميشود. 2.15,2.09 ,2.09ها ی موتور هااااااای   EPRکاهش مي ياباااااد يعني به ترتيااااااااب 

 

 

 

 نيز در جدول ذيل مشخص ميباشد: EPR Bleed Correctionsميزان  "ضمنا

ENG 2 ENG1&3 EPR BLEED CORRECTIONS 

ON 

-.04 

OFF 

+.04 

AIR CONDITIONING 
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-.03 

-.06* 

- 

-.03* 

ENGINE ANTI ICE ON 

-.03 

-.06* 

       -.09 

      -.12* 

 

2 ENG 
BLEED 

ENGINE & WING  ANTI ICE ON 

-.03 

-.06* 

       -.10 

      -.13* 

 

1 ENG 
BLEED 

 

-.05 

-.03 

 

 

- 

- 

 

6 TH STAGE BLEED ON ( IF INSTALLED) 

10 DEG  C(50 DEG F) OAT OR TAT AND WARMER 

IN SHADED AREA , COLDER THAN 18 DEG C(0 DEG F) 
OAT OR TAT WITH A/I OFF  

-.01 - MOD “A” INLET NOT INSTALLED                                      

*Use in Shaded Area, Colder Than -18 Deg C TAT 
 

 15:56:10UTC-  خلبان در اين لحظه دستور جمع کردن چرخهای هواپيما را داده و چرخهانيز جمع

 142و سرعت آن برابر  بوده1.91,1.98, 2.00های  EPRاب دارای هواپيما به ترتي 1,2,3ميشود.موتورهای 

KT 196پا و سمت  6182ارتفاع و Deg   3.2بوده است و دارایDEG PITCH UP  21-و به مياازان 

Degه است . ميزان شتاب عمودی داشتا  ش به چپگرد(Vertical Acceleration)   افزايش يافته  0.96به

است .در اين  زمان ميبينيم که هنوز  0.35به ( Longitudinal Acceleration (و ميزان شتاب طولي

 موتورها به قدرت الزمه نرسيده است .

Landing Gears up Please   PIC 25:57 155610 

 
15:56:14UTC- اب دارایهواپيما به ترتي 1,2,3. موتورهای EPR  و سرعت  بوده 2.09,2.10 2.06های

و به   3.2deg Pitch Upبوده است و دارای   Deg 186پا و سمت  6024و ارتفاع KT 155آن برابر 

 1.14به   (Vertical Acceleration)اه است . ميزان شتاب عمودی داشتا  گردش به چپDeg 22-مياازان

 است . 0.38به  Longitudinal Acceleration) (  افزايش يافته و ميزان شتاب طولي
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15:56:19UTC –  در اين زمان بر حسبFDR  1,2,3با افزايش دور موتورها در زمان باال, موتورهای 

يده رس  Go Around EPRان به ي در اين زمبوده يعن2.10,2.13 2.12,های  EPRهواپيما به ترتيب دارای 

بيشتر است و نشان ميدهد که موتورها  9و  9ميزان نيز  حتي قدری از عدد محاسبه شده در موتور است و اين

پا و  5914و ارتفاع KT 174شتاب خوبي گرفته ولي در زمان دير ترانجام شده است. سرعت هواپيما برابر 

 : FLAPدارای   Approachدر بوده است.الزم به ذکر است که هواپيما تا آخرين لحظه   Deg 174سمت 

15 DEG . بوده است 

15:56:24UTC –  خلبان به جهت انصراف از تقرب در اين لحظه تصميم ميگيرد تاFLAP   را جمع کرده و به

5 DEG  ااب دارایهواپيما به ترتي 1,2,3بياورد . موتورهای EPR  و سرعت آن  بوده2.11,2.13, 2.11های

و به   3.7DEG PITCH UPبوده است  و دارای   165Degپا و سمت  5844و ارتفاع KT 187برابر 

 1.09به   (Vertical Acceleration)ه است . ميزان شتاب عمودی داشت  گردش به چپDeg 27-مياازان

 است . 0.32( به longitudinal acceleration (افزايش يافته و ميزان شتاب طولي

 

Flap 5 please PIC 26:11 155624 

 

15:56:30UTC- بر اساس توضيح داده شده تصميم به ارتفاع گيری به ميزاني که در طرح بيان شده) ابتدا

7000 FT  سپس جهتIAF  9000ارتفاع FT ب دارای ما به ترتياپيهوا 1,2,3د. موتورهای ( مينمايناEPR  

بوده است و   Deg 147پا و سمت  5836و ارتفاع KT 191و سرعت آن برابر  بوده1.47,1.48 ,1.52 های

ميزان شتاب عمودی .اه استاشتد  گردش به چپDeg 22-و به مياازان 5.5deg Pitch Upدارای 

(Vertical Acceleration)   افزايش يافته و ميزان شتاب طولي  1.03به(Longitudinal 

Acceleration)  است . 0.22به 

 FE 26:14 155627 ميبر ديبا راي ارتفاع چه

 PIC 26:17 155630 ميپابر 1111 بعد  پا 8111 برای بريم

 

15:57:07UTC از آنجاييکه تاکنون فرکانس :VOR  روی پنلSET  نشده است در اين زمان فرکانس مربوطه

  EPRب دارای هواپيما به ترتي 1,2,3موتورهای  .ميشود Setروی پنل  Missed Approachجهت
بوده است و   Deg 162پا و سمت  6572ارتفاع و KT 169و سرعت آن برابر  بوده1.53,1.47,1.48های
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ه است . ميزان شتاب عمودی داشت  گردش به راستDeg 12+و به مياازان  10.3DEG PITCH UPدارای 

(Vertical Acceleration)   افزايش يافته و ميزان شتاب طولي 1.01به) (Longitudinal 

Acceleration  است . 0.26به 

 PIC 26:43 155656 ؟ چنده ش VOR چنده صدو

113.5 FO 26:46 155659 

 PIC 26:48 155701 بذار رو113.5

 FO 26:54 155707 ..... درست Identity اينم 113.5

 

فرودگاه اروميه  VORخلبان ميبايست هواپيما رابسمت آنتن Missed Approachبر اساس دستور العمل 

 Out –Boundدرجاااااه را بصاااااورت  901هدايت مينمود سپس به سمت چپ گردش کرده و رديال 

 8111درجه بايد آنرا بگيرد .( سپس به ارتفاع  901مينمود) يعني از سمت راست رديال  Interceptگرفته و 

پايي صعود نمايد.اين  1111در ارتفاع   Holdingپايي صعود نموده و سپس به سمت چپ رفته و به 

 ص شده است. مشخ  Approach Chartدستورالعمل در باالی

 VOR, اين هواپيما به سمت   FDRبر اساس شکل حرکت هواپيما روی صفحه رادار مراقبت پرواز و بر اساس 

مايلي از فرودگاه به سمت چپ گردش نموده و رديالهای متعددی از جمله  0حرکت ننموده و از حدود 

080,090, 100, 110 , 12O,130, 140,…Deg. 150ديال ر "را قطع نموده و نهايتا Deg  را

Intercept   8111درجه آنرا گرفته است .(و در اين حين به ارتفاع   901مينمايد.) يعني از سمت چپ رديال 

پا مينمايد.لذا ايشان  دستور العمل انصراف از  1111پايي صعود نموده وسپس شروع به افزايش ارتفاع برای 

 تقرب را اشتباه اجرا نموده است .

15:59:13UTC-  بر اساس FDR  هواپيما به ترتيب دارای  1,2,3موتورهایEPR  1.51,های 

 150روی رديال  ")تقريباDeg 151پا و سمت  8451و ارتفاع KT 208و سرعت آن برابر   بوده1.46,1.46

Deg  5.5بوده است ( و دماغه هواپيماDeg Pitch Up  8.1ودر ثانيه های قبلي برابرDeg Pitch Up  بوده

 بوده است .-Deg 29ان کجي به سمت چپ برابراست و ميز

15:59:27UTC-   بر اساسFDR  150و صفحه رادار در اين زمان هواپيما روی رديال Deg  است و خلبان

 IAF (Initial approach Fix )يکم تصميم ميگيرد جهت اجرای مجاااادد طاااارح تقاااااارب به سااااااوی 

 Courseقرار داردملحق شود. در اين راستا   Out Bound course 095 Degکه در اين شرايط روی 
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مينمايدولي کمک  Setدر دريچه مربوطه  Deg 275به دستور ايشان کمک خلباااااان  "مربوطه را اشتباها

را جايگزين مينمايد. بر  Deg 095خلبان يکم اصالح نموده و  "خلبان هم اين امر را متذکر نميشود. ولي بعدا

بوده و سرعت آن برابر 1.32,1.31 1.38,های  EPRهواپيما به ترتيب دارای  1,2,3تورهای مو FDRاساس 

181 KT 060پا و سمت  8801و ارتفاع Deg 5و دماغه هواپيماDeg Pitch Up 33و مياازان Deg -

زياد  "مشخص ميشود که گردش  هواپيما از سمت چپ تدريجا  FDRگردش به چپ داشته است.با توجه به 

رسيده است و اين مورد روی صفحه  Deg 060تا اين لحظه به  Deg 151طوری که دماغه هواپيما از شده ب

 رادار نيز ديده ميشود.

فرودگاه اروميه که  VORرا بيان مينمايد )اين فاصله از آنتااان  DME 14ثانيه کمک خلبان فاصله  98پس از  

0.5 NM  ميباشد بيان ميشود  21قبل از باند.) 

 PIC 29:14 155927 980 راديال بذارين

 Initial . FO 29:16 155929برای کردم  Set  رو  980کردم Set من 980

 FO 29:31 155944 ديگه آخره ، ميشه داره زياد مون DME داره االن

14 DME  (چهارده ) FO 29:35 155948 

 PIC 30:07 160020 ؟ ميشه     outboundش  095 ؟ 980 راديال بريم نبايد مگه

 

 Outراديال است اشتباه نموده زيرا وقتي ما يک راديال را بصورت   980البته خلبان باز هم در گفتن اين امر که 

Bound درحالIntercept   هستيمRadial وCourse  095آن يکي ميباشدو در اين حالت هردو عدد 

 است .

16:00:16UTC - بر اساسFDR  اااااب دارای هواپيما به ترتي 1,2,3موتورهایEPR  1.30,1 1.36,های. 

 6.9Deg Pitchو دماغه هواپيما Deg 000پا و سمااات  8792و ارتفاع KT 174بوده و سرعت آن برابر 25

Up 15و مياازان Deg - گردش به چپ داشتااااه است.اگر دقت شود ديده ميشود که در اثر گردش  هواپيما از

رسيده واين گردش به چپ  تا   Deg 000باز هم به  Deg 060  دماغه هواپيما از سمت "سمت چپ تدريجا

ميباشد.) اين امر نشان ميدهد که وی همچنان در  FT 8792ادامه مييابد  ارتفاع HEADING 350 DEGسمت 

در حال  INTERCEPT 275 DEGدرجه است يعني ايشان هنوز جهت  901حال گردش به سمت چپ تا 
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  Animationگردش به راست مينمايد. مورد روی صفحه رادار و UTC 16:00:27گردش است  و از زمان 

 مربوطه  نيز ديده ميشود.

16:00:32UTC-  از اين ثانيه به بعد حالتي عجيب رخ ميدهد که علت آن نامشخص ميباشد هواپيما در حال

شان از هواپيما به سمت راست افزايش ميابد که اين امر نHEADINGيا گردش به سمت چپ است ولي سمت 

هم که ديده ميشود از همين  Animationتغييرات آيروديناميکي ميباشد که در اصل مشکل اساسي بر طبق 

 است!!!ثانيه تشديد شده 

16:00:38UTC –  21- ميزانو هواپيما همچنان تا اين زمان در حال گردش به راست بوده DEG  گردش

 ش مينمايد.گردDEG 358   ميباشد به سمت    DEG 4داشته سمت آن 

16:00:41UTC - صدای فرامين دچار لرزش شده و  "زمان مجددادر اينStick Shaker  درCVR  شنيده

 يا واماندگي ايجاد شده است . STALLميشود که در اثر رسيدن سرعت هواپيمابه آستانه 

رعت آن بوده و س25 .1.30,1 1.36,های  EPRهواپيما به ترتيب دارای 1,2,3موتورهای  FDRبر اساس 

 26و مياازان 08.7deg Pitch Upو دماغه هواپيما Deg 358پا و سمت  8767و ارتفاع Kt 170برابر 

Deg - داشته است. ميزان شتاب عمودی  ) افزايش ديده ميشود( به چپگردش(Vertical Acceleration)  

 است . 0.30به ) Longitudinal Acceleration (افزايش يافته و ميزان شتاب طولي 1.10به 

کم  رو به کاهش اساات و اين مورد روی صفحه  rateبا  اگر دقت شود ديده ميشود که ارتفاع هواپيما همچنان

 مربوطه  نيز ديده ميشود.  animationو   رادار

 درجه ميرسد.   41-درجه  به 26-ثانيه افزايش واز  6هواپيما به سمت چپ برای  bank "ضمنا

و کاهش روند سااارعتي هواپيما خلبان  بايستي جهت تصحيح بر اساس  Stick Shakerبا توجه به  نکته :

 Recovery , Groundدر زمان  Cruise – Maneuvers Airworkدر بخش  FCT 727 TMکتاب 

Contact A Factor-Page 04.25.25  از آنجاييکه ارتفاع کم بوده و ارتفاعات اطراف نيز مد نظر قرار (

که    Stallمل صدق مينمايد.( در اين دستور العمل آمده است که در اولين نشانه های ميگيرداين دستورالع

 Go Aroundد اارا به ح Throttleميباشد خلبان ميبايست دسته های  Buffet Or Stick Shakerبصورت 

Thrust  جلو دهد و سپس ميزانPitch  شار مناسب را بگيرد تا از برخورد به زمين جلوگيری شود. و از ف

شود. در ضمن اينکه   Secondary Stallناگهاني روی فرامين جلوگيری نمايد که ممکن است موجب 

 را گرفته تا از برخورد با زمين جلوگيری شود.  مناسب Pitchهواپيما شتاب ميگيرد. 
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  stick shakerثانيه بعد از   9را  Power دستور افزايش UTC 16:00:50الزم به ذکر است خلبان در زمان 

) کجي( بوده است همزمان با  BANKاز آنجاييکه هواپيما در  "ميدهد و در اين امر تعلل نموده است . ضمنا 

 نيز خار ج مينمود. BANKخلبان ميبايست هواپيما را از  PITCHتغيير 

 

Power, power PIC 30:37 160050 

 

اين هواپيما در شرايط نرمال  Manuvering Speedسرعت  Flap 5 Degدر اين زمان با  "ضمنا نکته :

160 Kt  170ميباشد حال آنکه اين هواپيما در لحظات سرعتي برابرkt  داشته است قابل ذکر است که در حالت

بسيار پايينتر از اين سرعت ميباشد. هواپيما در اين شرايط در حال گردش به سمت  Stick Shakerنرمال سرعت 

 ميباشد. G 1.20ب عمودی آن برابر و ميزان شتا  Deg 27-چپ به ميزان 

 PIC 30:29 160041 (Stick Shaker  صدای) 

 

مورد باز  96/9/11و  91/91/91بخشهايي از اين پروازبه جهت اهميت باال در سيموالتور در دو مرحله در تاريخ 

 ر گرفت: نيز شرايط مربوطه مورد باز سازی بشرح ذيل قرا Stick Shakerسازی قرار گرفت در خصوص اين 

مشابه سه EPRو Pitch Upدرجه  99نات با  961پايي ؛ سرعت  9111ثانويه با ارتفاع  Stick Shakerشرايط  (9

 Wing &Engine Antiبا توجه به  Flap :5 Degبا   Bankبدون  .1.30,1.26 1.36موتور به ترتيب 

Ice: Open  نات دچار  140هواپيما در سرعت   .بازسازی شدStick Shaker رديد.گ 

نات دچار  144درجه مشابه سازی گرديد که هواپيما در سرعت   Bank : -27به همراه   "شرايط فوق مجددا (9

Stick Shaker .گرديد 

 
ميباشد موجباب اين امر را  Icingآزمايش فوق محرز گرديد که بحثي غير از شرايط فوق که همانا  9لذا با 

 گرديد. Stick Shakerچار نات د 169فراهم نموده که هواپيما در سرعت 

 امکان پذير نميباشد. ايران موجود در کشور در سيموالتور  Icingالزم به ذکر است که شبيه سازی شرايط 

گروه موتور حضور اعضا از  يکي اجرا شد مسئول گروه عمليات و  98/9/11در سيموالتوری که در تاريخ

حضور  FDR & CVRسيستم هواپيما و مسئول گروه مسئول گروه عمليات ،  99/99/11داشتند . در تاريخ 

بطور آرام آرام  Icingداشتند که هر سه در مورد فوق با اين بررسي اتفاق نظر پيدا نمودند و معتقد شدند که 

 شده است .  Stall Speedو افزايش Load Factorشروع بطوری که باعث افزايش 
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بعهده  Pilot Flyingرت موتور ها را در پرواز عالوه بر در اين بررسي نيز محرز شد مهندس پرواز تنظيم قد

موتو ر را کم يا زياد نموده و سپس مهندس پرواز آنرا مانيتور نموده و بطور دقيق  Pilot Flyingدارد.يعني ابتدا 

 تنظيم مينمايد.

16:00:44UTC-  در اين زمان بر حسبFDR  هواپيما به ترتيب دارای  1,2,3موتورهایEPR  1.53,های 
بوده است و دارای   Deg 344پا و سمت  8741و ارتفاع KT 168و سرعت آن برابر  بوده1.46,1.48

12.0 Deg Pitch Up  28و به مياازان Deg -داشته است . ميزان شتاب عمودی   گردش به چپ

(Vertical Acceleration)   يااااااااب طولاااااافزايش يافته و ميزان شت 1.19به) (Longitudinal 

Acceleration  است . 0.29به 

16:00:45UTC-  در اين زمان بر حسبFDR  هواپيما به ترتيب دارای 1,2,3موتورهای EPR  1.19,های 
 12.9بوده است و دارای   Deg 341پا و سمت  8741و ارتفاع Kt 165و سرعت آن برابر  بوده1.17,1.16

Deg Pitch Up  30و به مياازان Deg -اشته است . ميزان شتاب عمودی د  گردش به چپ(Vertical 

Acceleration)   ياااب طولاااااه و ميزان شتااااافزايش يافت 1.20به) (Longitudinal Acceleration 

 است .  0.24به 

16:00:48UTC-  در اين زمان بر حسبFDR هواپيما به ترتيب دارای  1,2,3, موتورهایEPR  1.06,های 

هر سه موتور کاهش شديدی مييابد . سرعت   EPRلحظه اگر دقت شود مي بينيم کهدر اين  بوده1.05,1.07

و   DEG PITCH UP 12.4بوده است و دارای   Deg 334پا و سمت  8750و ارتفاع KT 155هواپيما برابر 

به   (vertical acceleration)داشته است . ميزان شتاب عمودی   گردش به چپ- Deg 38به مياازان

است .از دو ثانيه قبل  0.16به  (Longitudinal Acceleration)يش يافته و ميزان شتاب طولي افزا 1.04

ميرود با توجه به بررسي   Idle Powerمي بينيم که قدرت هر سه موتور خودبخود روبه کاهش و به سمت 

  بالها را مختلروی  Smooth Airاز قبل از اين ثانيه شروع شده حال جريان   Icing شايد فوق ميتوان گفت

تا حد اکثر   lightاز  icingاگر بر اساس گزارش هواشناسي اين موضوع مد نظر قرار گيرد که ميزان  نموده 

moderate  . در اين منطقه به  احتمال داردبوده استmoderate icing  با نظر به  است  . وجود داشته

  Deg  Pitch Up 9.4 :ت چپ و مقدار) در محدوده استاندارد است ( به سم   درجه27-ميزان کجي

و اين جريان هوا که با توجه به نصب موتور های اين هواپيما  اغتشاش هوا روی بالها را بيشتر کرده "مجموعا

وارد دهانه ورودی موتورها ميشود جريان هوای ورودی موتور ها را نيز دچار اغتشاش نموده و اين امر باعث 

Roll Back    .موتور هاميشود 

 Compressorرخ داده است ودر حقيقت يکي ازحالتهايي است که    Roll Backدر اين شرايطي که 

Surge  ايجاد شده است که عليرغم افزايش دسته های گاز کاهش شتاب و کاهش هر سهEPR  مشاهده
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 Aircraft Gas Turbine Operation Information Letter No : 4در  "ميگردد. اين موضوع کامال

  Additional Information For P &W a General Operating Instructionsبصورت  که

 است.آمده است نقل شده  Supplement TO PWA OPER . INSTRS.190/191است و در 

16:00:50UTC –  با توجه اينکه صدایStick Shaker  را به همراه لااااارزش درYoke  خلبانان متوجه

جلو ببرند. در    Go Aroundر ميدهد تا مهندس پرواز قدرت موتورها را به ميزان ميشوند، خلبان يکم دستو

هواپيااااااما به  1,2,3با افزايش دور موتااورها در زمان باال, موتااااااااورهای  FDRاين زمان بر حسب 
پا و  8715و ارتفاع KT 149و سرعت آن برابر باااااوده 1.09,1.36 1.21,های  EPRترتياااااااب دارای 

داشته   گردش به چپ- Deg 24و به مياازان  Deg Pitch Up 10.3بوده است و دارای   Deg 315سمت 

 (افزايش يافته و ميزان شتاب طولي 0.96به   (Vertical Acceleration)است . ميزان شتاب عمودی 

(Longitudinal Acceleration  است . 0.20به 

Power, power PIC 30:37 160050 

 FO 30:38 160051 بله

GO AROUND برم؟ FE 30:39 160052 

 PIC 30:40 160053 باارو Go around  تا

 

 Flight ManuaL-Supplementary Procedures–Adverse Weather_Pageدرکتاب 

 In extremelyافزايش قدرت موتورها در شرايط آب و هوايي  ميبايست بيان شده است که  04.25.16

heavy precipitation   الزم به ذکر است که اين بحث با تيتر صورت بپذيرد . بآرامي (Enging 

Operation In Heavy Rain or Hail  مطرح شده است . حال آنکه شرايط آب و هواييHeavy 

snow  ). برطبق گزارشات هواشناسي بوده و باران و تگرگ نبوده استHeavy Snow  بوده ولي حالت

Extremely  با توجه به اينکه در زمان را آهسته تر قدرت موتور ها  خلبانبهتر بود البتهته است . نداش

  افزايش مي يافت .شده اند  Roll Backار ااااادچ 16:00:46

-(rain changes in extremely heavy precipitationDo not make rapid thrust 

hail) unless excessive airspeed variations occur. If thrust changes are 

necessary, move the thrust levers very slowly.Avoid changing thrust lever 

direction until engines have stabilized at a selected setting. 
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لذا در پروازی مورد ارزيابي موتورها حائز اهميت ميباشد Acceleration Timeبراساس بررسي بعمل آمده 

  ار گرفد که نتايج به شرح ذيل بود:قر

 

 

 From Idle Power To Go Around            ENG 1      ENG 2  ENG3 

   Without Eng & Wing Anti Ice            6 Sec     7 Sec         6 Sec 

 

With Eng Anti Ice Open                          7 Sec      8 Sec       7sec 
 

With Eng & Wing Anti Ice                      8 Sec     9 Sec       8sec 
 

From Cruise Power To Climb Power                                  3-4 Sec                                  
                            

 

16:00:54UTC  در اين زمان بر حسبFDR هواپيما  1,2,3ر موتورها در زمان باال, موتورهای با افزايش دو

پا و سمت  8604و ارتفاع KT 149و سرعت آن برابر  بوده1.27,2.07 2.03,های  EPRترتيب دارای  به

302 Deg   08.6بوده است و دارای Deg Pitch Up  39و به مياازان Deg -داشته است .   گردش به چپ

ضمن اينکه در يک ثانيه قبل .ميباشد 1.27شماره يک افزايش  نداشته و موتور  EPRهمانگونه که مشهود است 

 روند رو به  کاهش قدرت موتور شماره يک در اين لحظه ميباشد.   بوده است ,لذا اين موضوع نشانگر 1.31هم 

-16:00:59UTCب دارای تيهواپيما به تر 1,2,3ان  موتورهای در اين زمEPR  بوده1.83,2.10 2.21,های 

 12.4DEG PITCHبوده است و دارای   Deg 278پا و سمت  8307و ارتفاع KT 150رعت آن برابر و س

UP  32و به مياازان Deg-زياد شده است و روی گراف  1ه است . اندکي قدرت موتور داشت  گردش به چپ

FDR مشاهده ميشود. "نيز متغير بودن قدرت اين موتور مرتبا 

16:01:00UTC دارای هواپيمابه ترتياب 1,2,3وتورهای در اين زمااااان مEPR  1.21, های   

بوده است و دارای   Deg 275پا و سمت  8273و ارتفاع KT 148و سرعت آن برابر  بوده1.39,2.09

13.7DEG PITCH UP  25و به مياازان Deg -ااه است .در اين لحظه بناگاه دور داشتا  گردش به چپ

 بد. نيزبشدت کاهش مييا 3موتور شماره 
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IRA 277 Intention TWR 30:53 160106 

 Powerباال بزن رو PIC 30:54 160107 

Make a go around PIC 30:55 160108 

 Make a go around IRA277 ( پرواز مراقبت برج)  

 .رسديم بگوش خلبان کمک هراسانی صدا
 FO 30:56 160109 

 

افزايش دور  "رو بزن باال Power "ده بودند منظور خلبان يکم ازدسته های گاز را به جلو بر "از آنجاييکه قبال

ميباشد. که صحيح عمل نموده است و از آنجاييکه موتور يک و سه رفته است فقط موتور  Fire Wallموتور به 

 ميرسد. EPR : 2.11شماره دو به 

دگاه اروميه ميباشد . لذا در فروTransition Altitude :10000ft)الزم به ذکر است که با توجه به اينکه 

 )ارتفاعات نسبت به سطح دريا يا  , باشد Setدر ارتفاع سنج ميبايستي  QNH: 1015همچنان رفرنس فشاری 

Mean Sea Level ) MSL.سنجيده ميشود 

-16:01:13UTC  1,2,3در اين زمااااان مهندس پرواز اعالم ميکند که دو موتور رفته است   موتورهای 
پا و  7219و ارتفاع KT 156و سرعت آن برابر  بوده1.05,2.11 1.06,های  EPRب دارای رتيهواپيما به ت

ه داشت  گردش به راستDeg 2+و به مياازان  8.1DEG PITCH UPبوده است و دارای   Deg 273سمت 

 است . 

  بصورت 9نکته : با نظر به اينکه دهانه ورودی موتور شماره دو )S- DUCT تور فقط ( اين مو9ميباشد و

خود   Engine Anti Iceعالوه بر  9و9خود هوای گرم ميفرستد ولي موتور  Engine Anti Iceبرای 

 .باز گردد "توانسته مجددا 9نيز هوای گرم ميفرستند  لذا موتور   Wing Anti Iceبرای 

 
 :الزم به ذکر است که در   نکتهFlight Manual –Supplementary Procedures ADVERSE 

Weater  Page 04.25.16a  : نيز آمده است 

Flying in turbulence or hail may cause engine inlet airflow distortion. 
This distortion , along with engine    icing , angle  attack changes , and 
high altitude engine surge margins  can result in engine surge and flame 
out. 
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اما بايد گفت که بر اساس گزارش هواشناسي و مکالمات داخل کاکپيت  وضعيت هوای موجود دارای 

 بارش تگرگ و توربوالنس نيز نبوده است. 

-16:01:15UTC  ب دارای هواپيما به ترتي 1,2,3در اين زمااااان موتورهایEPR  1.06,های 
بوده است و دارای   Deg 269پا و سمت  7064و ارتفاع KT 154و سرعت آن برابر  بوده1.05,2.10

10.7DEG PITCH UP  11-و به مياازان Degه است .داشت  گردش به چپ 

 

 FE 31:00 160113 تا موتور رفته!! 9

 FO 31:01 160114 !نه بابا

IRA 277 Read you in and out would you say  
again 

TWR 31:01 160114 

 FE 31:02 160115 بله

 

ميشوند ابتدا پارامتر های Failمحرز شد که زماني که موتور ها افت پيدا کرده و  99/99/11التور مورخه در سيمو

EPR & N1& EGT کاهش ميابند و زماني که فشار روغن کاهش زيادی پيدا نمود چراغهای زرد موتور ها

دو   Engine Failureمتوجه روشن ميشوند. لذا مهندس پروازنيز با توجه به روند رو به کاهش اين پارامترها 

 موتور ميشود.

-16:01:16UTC  در اين زمان کمک خلبان از خلبان يکم کهPF  بوده سئوال مينمايد کهFLAP  را جمع کندو

 های EPRاب دارایهواپيما به ترتي 1,2,3اين امر را سئوال ميکند. موتورهای  "در ثانيه های بعدی نيز مجددا
بوده است و دارای   Deg 268پا و سمت  6983و ارتفاع Kt 152آن برابر  و سرعت بوده1.05,2.02 1.06,

12deg Pitch Up  7-و به مياازان Degداشتااااااه است . ميزان شتاب عمودی   گردش به چپ(Vertical 

Acceleration)   اافزايش يافته و ميزان شت 1.16به (ب طوليLongitudinal Acceleration  به)0.22 

 است

-16:01:19UTC  در اين زمان خلبان به کمک خلبان دستور ميدهد به برج اروميه اعالم نمايد که به تهران

و  بوده1.06,2.05 1.06,های  EPRب دارای هواپيما به ترتي 1,2,3در اين زمان موتورهای  برميگردند.

  14.1deg Pitch Upبوده است و دارای   Deg 267پا و سمت  6749و ارتفاع KT 147سرعت آن برابر 
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به   (Vertical Acceleration)ه است . ميزان شتاب عمودی داشتا  گردش به چپDeg 4-و به مياازان

 است . 0.18به  Longitudinal Acceleration) (افزايش يافته و ميزان شتاب طولي 0.93

-16:01:21UTC  در اين زمان صدایRestart  نوار  9و9و9نمودن موتور روی کانالهایCVR يده شن

نيز اين امر مشخص  FDRميشودولي صدايي از روشن شدن موتور به گوش نميرسد و در پارامترهای موتور در 

 سئوال ميکند . UTC 16:01:30به اين امردر زمان  راجع "ميباشد.البته از خلبان يکم مجددا

 INFLIGHTهواپيمای مذکور دستور العمل  QRH ( Quick Hand Book Reference )برطبق کتاب

START  :بشرح ذيل ميباشد 

INFLIGHT START 
1) Engine Condition and Srart Envelope                                  CHECK        

                                                                               IN      2) Fire Switch  
3) Thrust Lever                                                                             CLOSE 
4) Start Lever                                                                                CUT OFF 
5) Fuel Shutoff Switch                                                                  OPEN  
6) Fuel Boost Pumps                                                                     ON 
7) Start Switch                                                                               FLIGHT 
8) Start Lever                                                                                  IDLE 
9) Engine Instrument                                                                STABILIZED 
10) Start Switch                                                                              OFF 
11) Electrical, Hydraulic, and Engine Bleeds                          RESTORE 
 
Inflight Start Envelope JT8D-ALL 
Nominal Windmilling RPM(TOL. +/- 3) 

 

                  PRESSURE ALTITUD  IAS /kNOT 

10000 FT  5000 FT     0 FT   

11/13 10/13 9/12 N1/N2 180 

10/12 9/11 8/11 160 

 

   APU  (Auxilliary Power Unit)از آنجاييکه اين هواپيما از نسل قديم ميباشد امکان روشن نمودن      

رخ ميدهد بسيار  Engine Failureدر زماني که  "در پرواز نميباشد. همانطوری که ميدانيم اين امر مخصوصا

آن    Bleed Air & Electric Power ازباالخص در ارتفاعات کم ميتوان   APUحائز اهميت است زيرا از
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لذا فقط از    زمين فقط قابل استفاده است . اين هواپيماااا در روی APUاستفاده نمود ولي 

Windmillingدر کتاب و  جهت روشن نمودن موتورها ميتوان  استفاده نمود .Flight Manual – Page 

 آمده است : 08.10.04

The auxiliary power unit (APU) supplies electrical power and compressed air 
for ground operation only. 

 آمده است : Flight Manual – Page 04.25.16در کتاب 

It may not be possible to start engines until existing areas of moderate to 
heavy rain /hail. 

 شرايط باراني / تگرگ است .الزم به ذکر است که موضوع فوق باز هم در 

 -16:01:23UTCدر اين زمان دستگاهEGPWS ( بعلت نرخ نزولRate of Descentهواپيما ) اعالم 

TWO Thousand Five Hundred ب دارایهواپيما به ترتي 1,2,3در اين زمان موتورهای  .مينمايد EPR 

بوده است   Deg 266پا و سمت  6460و ارتفاع KT 141و سرعت آن برابر  بوده1.05,2.044 1.06,های 

ه است . ميزان شتاب عمودی داشتا  گردش به چپDeg 3-و به مياازان  13.7DEG PITCH UPو دارای 

(Vertical Acceleration)   افزايش يافته و ميزان شتاب طولي 1.03به) (Longitudinal 

Acceleration  است . 0.19به 

-16:01:29UTC هواپيما به ترتيااااااااااااب دارای 1,2,3های در اين زمااااان موتور EPR  1.06,های 
بوده است و دارای   Deg 274پا و سمت  6024و ارتفاع KT 135و سرعت آن برابر  بوده1.05,2.09

13.7DEG PITCH UP  11+و به مياازان Degميزان شتاب عمودی  داشتااه است .   گردش به راست

(Vertical Acceleration)   افزايش يافته و ميزان شتاب طولي 0.97به) (Longitudinal 

Acceleration  است . 0.21به 

 

 

 FO 31:03 160116 فالپو جمع کنم؟

We make a go to Tehran PIC 31:06 160119 

       نمودن موتور(  RELIGHTقااايااااااژ قياااااااژ قيااااااااژ) صدای 

تا آخر نوار ضبط موجود CVRنوار 9و9و9) اين صدا روی کانالهای  
----- 31:08 160121 
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 است (

 Go to Tehran IRA277 PIC 31:08 160121 )به برج مراقبت پرواز ( 

TWO THOUSAND FIVE HUNDRED EGPWS160123 31:10 دستگاه 

 PIC 31:14 160127 !!تا موتور رفته؟ 9

 FE 31:17 160130 کنم؟  RELIGHTآقا موتورها رو

 

-16:01:30UTC  در اين زمااااان دستگاهEGPWS به جهت اينکه نرخ نزول ) "مجدداRate of 

Descent شديد ميشود اعالم )Sink Rate  مينمايد. همزمان مهندس پرواز نيز ميپرسد که موتور شماره يک را

Relight 160121نمايد. البته ايشان در زمان UTC  .شروع به  انجام اينکار نمودند 

 

Sink rate, Sink rate EGPWS160130 31:17 دستگاه 

 FE 31:17 160130 .مي کنم RELIGHTيک و  

 

-16:01:32UTC از کاپيتان سئوال مينمايد که "در اين زمااااان کمک خلبان مجدداFlap  ها را جمع نمايد

و نزديک (  Rate Of Descentثانيه بعد به جهت شديدتر شدن نرخ نزول ) 9ولي خلبان يکم موافقت ننموده 

هواپيما  1,2,3ميدهد. موتااورهای  PULL UPان اخطاربه خلبا EGPWSاه پيما به سطاح زمين دستگشد ن هوا
پا و سمت  5789و ارتفاع KT 133و سرعت آن برابر  بوده1.05,2.10 1.06,های  EPRاب دارای ترتيبه 

279 Deg   13.3بوده است و دارایdeg Pitch Up  12و به مياازان Degه است داشتا  ش به راستگرد

 ) (افزايش يافته و ميزان شتاب طولي 1.01به   (Vertical Acceleration)ميزان شتاب عمودی 

Longitudinal Acceleration  است . 0.20به 

 FO 31:19 160132 فالپو جمع کنم کاپيتان؟

 PIC 31:20 160133 نه نه  نمي تونيم جمع کنيم
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 160134 31:21 دستگاهEGPWS (   Pull up)شروع اخطار 

 

-16:01:41UTC  در اين زمااااان خلبان يکم کهPF  بوده همزمان با تکرار اخطار دستگاهEGPWS  دستور

را جمع کردم!! اين صحبت يک ثانيه بعد  FLAPها را جمع کند و کمک خلبان نيز ميگويد  FLAPميدهد که 

هواپيما  1,2,3ر خلبان يکم انجام داده است !! موتورهای تکرار شده است يعني ايشان اينکار را جلوتر از دستو
پا و سمت  5062و ارتفاع KT 97و سرعت آن برابر  بوده1.06,2.07 1.06,های  EPRاب دارای به ترتي

299 Deg   15بوده است و دارایdeg Pitch Up  19و به مياازان Degداشتااااااه است   گردش به راست

 )افزايش يافته و ميزان شتاب طولي  1.03به   (Vertical Acceleration).ميزان شتاب عمودی

Longitudinal Acceleration)  است . 0.26به 

 (  Pull upفالپو جمع کن فالپو جمع کن    ) اخطار 
PIC 

EGPWS160141 31:28 دستگاه 

 (  Pull up) اخطار         فالپو جمع کردم   
FO EGPWS 

 160142 31:29 دستگاه

 

 من يک بار ديگر به جدول سرعتهای مربوط به در ضFLAP SETTING  بينيم  مي           ها اگر دقت کنيم

 است .و خلبان راه چاره ای نداشته  که سرعت در اين شرايط ديگر نامناسب بوده 

 Supplementaryدر بخش  Operations Manualدرکتاب  Wing Anti – Iceسيستم  درخصوص

Procedures –Page 44c  قيد شده است که اين سيستم برایAnti Icing    عدم تشکيل يخ( بجای (De 

– Icing تعبيه شده است زيرا چنانچه بالها يخ بزند احتمالIngestion  واردو هضم شدن ( بوسيله(Engine 

PAD  غالف يا اطراف دهانه موتور(وجود دارد.الزم به ذکر است که فرق دو سيستم(Anti- Icing   وDe –

Icing  . نيز در ابتدای گزارش شرح داده شده اساات 

مدت زمان طوالني نبايدپروازکنيم وقتاااي  Icingدر همين صفحه از کتاب قيد شده است که در شرايط 

 باز هستند.  DEG 5ها بيشتر از   Leading And Trailing Edge Flapکااااااه 

باز مانده اند به  ICINGدر شرايط  DEG 5تاااار از ها بيش Trailing Edge Flapتوصيه ميشود اگر  "ضمنا

جماااااع نشاونااد, تا زماني که يخ بگونه ای از روی آنها برداشته و يااا در روی زمياااان  DEG 5کمتاااار از 

 بازرسي از آنها بعمل آيد.
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 دنبال آن کاهش شديد ها در اين شرايط بعلت تخريب شکل آيروديناميکي بالها  و ب Flapبنابر اين جمع نمودن 

lift تر نموده و اشتباه بوده است . وضعيت را وخيم 

-16:01:47UTC  در اين زمااااان خلبان يکم کهPF  بوده همزمان با اخطاردستگاهEGPWS دستور روشن

و  وده2.09, 1.05 1.06,های  EPRب دارای ترتيهواپيما به  1,2,3کردن موتور يک را ميدهد. موتورهای 

و   6.8deg Pitch Upبوده است و دارای   Deg 313پا و سمت  4471و ارتفاع KT 112برابر سرعت آن 

به   (Vertical Acceleration)ه است .ميزان شتاب عمودی داشت  گردش به راستDeg 21+به مياازان

 است . 0.22به  Longitudinal Acceleration ) (افزايش يافته و ميزان شتاب طولي 0.94

رياليت کن سريع                                        Relightيک و  

 (  Pull up) اخطار 

PIC EGPWS 

 دستگاه
31:34 160147 

 

 کردن موتور ها از ثانيه های قبل به گوش ميرسد.  Relightالزم به ذکر است که صدای 

-16:01:48UTC  ب دارای ترتيهواپيما به  1,2,3در اين زمااااان موتورهایEPR  1.06,های 
 0degبوده است و دارای   Deg 313پا و سمت  2220و ارتفاع KT 69و سرعت آن برابر  بوده1.05,2.09

Pitch Up  21+و به مياازان Degداشتااااااه است .ميزان شتاب عمودی   گردش به راست(Vertical 

Acceleration)   افزايش يافته و ميزان شتاب طولي  0.94به(Longitudinal Acceleration)  0.22به 

               است .

-16:01:49UTC ( در اين زمااااان به جهت شديدتر شدن نرخ نزولRate of Descent)  و نزديکتر شد ن

ميدهد. در اين زمااااان  PULL UPبه خلبااااااان اخطار EGPWSهواپيما به سطااااااح زمين دستگااااااه 

ها   EPRهواپيما هر سه موتوردارای  1,2,3ضبط نموده است . موتورهای فقط چند پارامتر را   FDRدستگاه 
 1.31به   (Vertical Acceleration)ميزان شتاب عمودی , Deg Pitch Up 0.1و  دارای  بوده  0.76

  .است1.08-به  (Longitudinal Acceleration) افزايش يافته و ميزان شتاب طولي

                                              اوخ اوخ بدجوری ميريم پائين     

 (  Pull up) اخطار  

PIC EGPWS 

 دستگاه
31:36 160149 
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-16:01:50UTC  در اين زمااااان پارامترهایFDR  ديگر ضبط نشده و فقط صدای سعاااااي مهندس پرواز

مان صدای خلبان يکم ضبط شده است و همز CVRنوار  9و9و9جهت روشن نمودن موتورها روی کانالهای 

 که همچنان اخطار ميدهد. EGPWSآمده و دستگاه 

نمودن   RELIGHTقااايااااااژ قياااااااژ قيااااااااژ) صدای 

نوار 9و9و9) اين صدا روی کانالهای   (31:08موتوراز زمان 

CVR) تا آخر ناااااوار ضبط موجود است 
 31:37 160150 

 (  Pull upار داغون شديم                 ) اخط
PIC EGPWS 

 160150 31:37 دستگاه

 IRA 277 TWR 31:37 160150) اتمام نوار و پيام ناقص ضبط شده است (

 

 Deep Stalls Recoveryجهااااات    04.25.18صفحه  B-727هواپيمای   Manuversبر اساس کتاب 

 Nose Down Pitching Momentميبايست سطوح فرامين را به جلو حرکت داده و تا دماغه هواپيما 

 را انجام داد. Stallبتوان جبران Severeارتفاع نياز است تا در موارد   Ft 4000کافي داشته باشد و قريب 

در زمان  Center Of Liftباشد  Flap Upچنانچه هواپيما    04.25.20بر اساس همين کتاب در صفحه 

Stall  از سویWingtips  جلااوبه سمت ريشه بال و به سمت( Moves Inboard And Forward) 

به  Wingrootsاز سوی  Stallدر زمان  Center Of Lift باشد Flap Downحرکت  و وقتي که هواپيما 

 ( حرکت  ميکند.Moves Outboard) And Aft سمت نوك بال و به سمت عقب

  FT/ MSL 8741يما ميشودارتفاع هواپ Stick Shakerدچار Utc 16:00:45وقتي که هواپيما  در زمان 

(Mean Sea Level) بوده است و با توجه به اينکه سطح سايت سانحه نيزقريب FT/ MSL  4307    بوده

هواپيما از سطح زمين فاصله داشته است . الزم به ذکر است که با وصف اينکه  FT 4434است بنابراين قريب

و بدنبال آن پس  9ثانيه موتور  54شود و پس ازمي  Roll Backهر سه موتور هواپيما پس از اين لحظه  دچار 

نمودن  موتور ها نيز نتيجه بخش نبوده   In Flight Startور ياااااک از دسااات مياااارودوثانيه موتاااااا 5از

پس از اينکه وضعيت عادی پيدا نموده و حتي  9جبران اين شرايط عليرغم اينکه موتور شماره  "است, لذا عمال

 غير ممکن شده است .  Icing Conditionيافته ولي با وصف  Fire Wallمرز  تا افزايش تا

-16:01:50UTC روی نوار  در اين زمااااان آخرين کلماتي که از سوی برج مراقبت پرواز اروميه بيان شده

 ديگر ضبط نشده است .  CVRولي در  پرواز ضبطمراقبت 
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Additional Information 

تعيين گرديده که بعلت عدم اجرای به موقع اين   UTC 12:30اين پرواز   ATC Flight Plan(زمان شروع 9

دقيقه بازمان  08االشاره و زمان تخميني پرواز  فوق يکي ديگری با مشخصات فوقFlight plan پرواز ، مشابه

 تهيه ميگردد. "مجددا UTC 14:45شروع 

فرودگاه اروميه  بوده است که قبل از پرواز  هواپيما و وضعيت ديد کم در  GPSعلت اين تاخير اشکال در 

 AIRCRAFT Technicalتوسط فني چک شده و با تاييد مجدد هواپيما آماده پرواز ميگردد.اين اشکااال در 

Flight Log – Page No 071  . درج شده است 

 

 در حين بروز سانحه نشان ميدهد : که  pitot static heat    (شکل ذيل وضعيت سيستم   9

 

 

 Supplementary Procedures Power Plant Pageبخاااااش در Flight Manual کتاب (در9

باشد درجه حرارت   Fuel Filter Icingنوشته است که اگر امکان  Fuel Heatراجع به استفاده از  09

که ميبايست در ميباشد  Fuel Heatتانکهای سوخت به صفر درجه يا کمتر ميرسد.لذا نياز به استفاده از سيستم 

را تحت نظر  EPR & OIL Temperatureزماني که سوئيچهای اين سيستم روشن يا خاموش ميشود ميزان 

داشت, که عملکرد اين سيستم و يا قطع آن مشخص ميشود. بعد از يک دقيقه که سوئيچ های مربوطه روشن 



91 
 

ر اثر آلودگي در سوخت باشد خاموش نشد احتمال گرفتگي فيلتر سوخت د Fuel Icing Lightشداگر چراغ 

 و اين امر باعث شده تا اين چراغ همچنان روشن بماند.

ميبايست  Take Off, Landing &   Go- Aroundای اااتاکيد شده است که اين سوئيچها در فازه "ضمنا

روشن شود و يا  Fuel Icing Lightآن آمده است که چنانچه  In Flightخاموش باشند. در ضمن در بخش 

 شود. Check Onها  Fuel Boost Pumpچار لرزش شود ميبايست قبل از روشن کردن سيستم فوق د

ميبود که در  OFFبوده است لذا ميبايست اين سوئيچها  GO – AROUNDاز آنجاييکه هواپيما نيز در فاز 

 تصوير ذيل نيز اين امر مشهود ميباشد.

 

 قرار داشته است. OFFدر حالت  تورهر سه موFUEL HEATشکل فوق نشان ميدهد که سيستم 

 CVRروی   Call Outشده است يا خير و  ONالبته از آنجاييکه مشخص نميباشد که اين سيستم درطي پرواز 

 "اين امر ميبايستي حتما قيد شده است که   99/99/91مورخه   363شنيده نميشودلذا طي بخشنامه ايمني شماره 

 گردد. Call Outمنبعد 

فرمي را که شامل اطالعات اين پرواز است که مهناااااادس پروازدر ارتباط با مقدار سوختگيری  (تصوير ذيل9

 وسوخت مورد نياز تا مقصد پرواز ارتفاع و مسير پرواز تکميل مينمايد مشخص شده است:
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وليه های هر سه موتاااور را نشاااااان ميدهاااد دربررسيهای ا Engine Instrumen(تصوير صفحه بعدکه 0

در   Fuel Flowسانحه با توجه به شرايط تيغه های موتور پس از بروز سانحه و ميزان جااااريان سوخاااات يا 

نيز کاهش يافته است پيش فرضياااه ای در خصوص 9صفر بوده و در موتور شماره  "که تقريبا 9موتور شمااااره 

 اين دو موتور جهت تيم بررسي سانحه ايجاد نمود.
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ذيل نشان ميدهد که در دريچه سمت راست فرکانس راديويي بااااارج مراقبت پرواز اروميه بسته شده (شکل 6

است که آخرين مکالمات روی اين فرکاناااس بوده و دريچه سمت چپ نيز نشان ميدهد که فرکانس 

آخرين لحظات آنتن اين دستگاه ناوبری در   فرودگاه اروميه بسته شده است و از VORدستگااااااه ناوبری 

RADIAL در بررسيهاو عکسبرداری که هفته بعد از بروز سانحه  در هواپيمای ديگری  "دريافت مينمودند . ضمنا

انجام گرديد محرز  9/8/11بود, وبا پروازی که در تاريخ EP-IRPبعمل آمد که پنلهای آن مشابه با هواپيمااای 

کردن فرکانس  SETجره بوده که دوپنجره  آن مربوط به با چهار پن  VHFشد که اين هواپيما دارای دو پنل 

 ميباشد. VOR & ILSکردن فرکانسهای دستگاه  SETمکالمات راديويي و و دو پنجره ديگر جهت 
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که روی  CGميباشد نشان ميدهد و ميزان  Up Positionکه در حالت  Flap Lever(شکل فوق وضعيت 8

 زنمايش ميدهد.است را  ني Green Bandبخش پاييني  
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 بررسي عملياتي وضعيت زيست محيطي فرودگاه اروميه 

بر اساس تحقيقات بعمل آمده و مصاحبه با کارشناس مسئول محيط زيست ايستگاه درياچااااه اروميه  -9

در خصوص درياچه اروميه و افزايش احتمال ايجاد شراياااط يخ زدگي به جهت وجود اين درياچه در 

 اجرا ميشود ،  به مسائل ذيل دست يافتيم:مسيری که طرح تقرب 

 

 نقشه شهرستان اروميه و موقعيت درياچه اروميه

 

هواپيمای مذکور را که طرح  Sever Icingبرخي معتقد بودند که درياچه اروميه موجبات يخزدگي شديد و يا

 تقرب از روی آن ترسيم و ميگذرد باعث شده است :
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چه يکي از سه شورترين  درياچه شور دنيا ميباشد.با توجه به بحراني که در اين بررسي مشخص شد که اين دريا

در سالهای اخير در کاهش آب اين درياچه وجود دارد سطح آب آن بطوری که در شکل ذيل ديده ميشود 

 گرم در ليتر افزايش يافته است . 911کاسته شده است و ميزان غلظت نمک در آن به 

 شود. ن نزوالت باران کاسته ميازياز غرب به شرق از م،حوزة غربي درياچة اروميهدر 

 

با يک آزمايش ساده ميتوان مشاهده کرد که چنانچه در يک ظرف آب را بگذاريم يخ بزند و در ظرف ديگری 

آب نمک درجه يخ زدگي آب را بسيار پايينتر خواهد برد و     آب نمک را خواهيم ديد که نماااک موجود در 

 آب معمولي يخ خواهد زد. بسيار دير تر از

 حتي در روزهای برفي ميبينم که با نمک پاشيدن روی سطوح،  برفها سريعتااااار آب ميشاااااود.

با مصاحبه ای که با کارشناس مسئول محيط زيست درياچه انجام شد مشخص شد که تاکنون سطح اين درياچه 

ينکه هر درياچه تعديل وضعيت هوای اطراف را با توجه به ا بعلت غلظت نمک باالی آن حتي يخ نزده است .

موجب ميشود حتي در سالهای اخير اين موضوع نيز در خصوص اين درياچه چندان صادق نميباشد و به جهت 

 نمک باال حتي چنانچه دراين ناحيه مه تشکيل شود بسيار رقيق خواهد بود.

استان آذربايجان غربي عمدتاً تحت  ده است واز آنجاييکه شهرستان اروميه دراستان آذربايجان غربي واقع ش 

های زمستان، تودة هوای سرد  تأثير جريان هوای مرطوب اقيانوس اطلس و دريای مديترانه است، در برخي از ماه

 شود.  قابل توجه دما مي ای آن را متأثر کرده و موجب کاهش از اطراف شمال، هوای مديترانه
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عالوه بر جريان هوايي فوق عوامل ديگری مانند دوری از دريای آزاد نقش مهمي در ميزان دما و  "اما گاها 

های جوی دارد. به طوری که آب و هوا را در وضعيت حد فاصل آب و هوای سواحل دريای مازندران و  ريزش

 دهد.  داخلي قرار مي اقليم نيمه صحرايي

ها،  رود و قلل کوه متر در زير قشر ضخيمي از برف فرو مي 9111 در فصل زمستان ارتفاعات و نواحي باالتر از

متری که از بادهای تند  9111تا  9111های بين  دارد. همچنين در دامنه ها را تا سال بعد محفوظ نگه مي اين برف

 ادوضعيت جغرافيايي امتد، نيمکا ، موقعيت بارد. ارتفاع شمال محفوظ مانده است، به مقدار کافي باران مي

با تمايل خورشيد به طرف جنوب و کوتاه شدن  همگي در تغيير دما موثر هستند.وزش بادها  جهت ا،ههکو

شود و بادهای باران آور  کند و هوای کم فشار تدريجاً جايگزين آن مي روزها، هوای پرفشار به پايين حرکت مي

زمستان پس از عبور از روی اقيانوس اطلس د. اين بادها در فصل پاييز و نگرد بادهای شمالي مي  غربي جايگزين

ي شده های مرزی، سبب ريزش برف و باران فراوان ها آنها، در برخورد با کوه و دريای مديترانه و جذب رطوبت

  را تشديد ميکند. Icing Conditionو ايجاد 

 هرستان ميباشد. راسبب ميشود از سوی غرب اين ش بر اساس اين تحقيقات، آنچه که شرايط آب و هوايي ويژه

 Missed Approachپرواز هواپيما ها باالخص در فاز ، علت موقعيت سوق الجيشي فرودگاه اروميهبه لذا

 مستعد يخ زدگي ميباشند و خلبانان ميبايست در اين خصوص به  اين امر دقت فراواني داشته باشند.

 COCKPIT RESOURCE MANAGEMENT(CRM)2 

ارشاد در   اط باکرو داخل کاکپيت و کابين و حتي مراقبت پرواز است يعني خلباان برقراری ارتب CRMمنظور از 

کاکپيت  ميبايستي از تمامي منابعي که دارد استفاده موثر نمايد تا کارآيي  در پرواز افزايش يافته وپارواز ايمناي   

 انجام پذيرد.اين ارتباط امری حياتي در مديريت صحيح در پرواز ميباشد.

يک خلبان بايد   CRMجهت برقراری Judgment3   خوبي داشته باشد تا آنچه که باعث ايجاد ريسک در

Decision Makingپرواز ميشود را کنار گذاشته و  مناسب داشته باشد.ضمن اينکه ميبايست جهت تصميم  

Actionها درذهن مرور نمايد تا Risk Element گيری دقيق   به موقع و خوبي در شرايط مختلف پروازی از 

 خود نشان دهد.

                                                           
2
 CREW RESOURCE MANAGEMENT (CRM): The application of team management concepts in the flight deck 

environment. It was initially known as cockpit resource management, but as CRM programs evolved to include 
cabin crews, maintenance personnel, and others, the phrase crew resource management was adopted. 
 
3
 JUDGMENT: The mental process of recognizing and analyzing all pertinent information in a particular 

situation, a rational evaluation of alternative actions in response to it, and a timely decision on which action to 
take. 
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نقش ياک   در اين پرواز متاسفانه خلبان يکم مربوطه مديريت صحيحي اعمال ننموده است و ايشان سعي داشته تا

 بوده آموزش دهد.  Pilot Flyingکه  ر استاد خلبان را  داشته باشد و کمک خلبان

 Pilotخاود   "ده تا سريعاعليرغم هوای نامناسب و عدم اجرای صحيح طرح تقرب خلبان يکم سعي ننمو "ضمنا

Flying   گردد . ايشان در اين مواقعDecision Making  . صحيحي نداشته است  

SELEMENT   RISK 

از جهت وضعيت هواپيما ، تجربه پروازی، معتبر باودن چاک هاای     ، يک پروازانجام  بايد برایخلبانها  (9

 باشند.متناسب پروازی و... 

  شوند نبوده اند   SETکه با هم خلبان و کمک خلبان کرو مناسبي  

 مورد بررسي قرار گيرد. C OF Aهواپيما ميبايست از لحاظ پرفورمنسي ، محدوديتها و تجهيزات و   (9

محيط پروازی از بعد وضعيت گزارشات هواشناسي ، وضاعيت فرودگااهي ، در دساترس باودن کنتارل       (9

 ترافيک هوايي مناسب ميبايست مد نظر قرار گيرد.

ی با توجه به وضعيت گزارشات هواشناسي و اسناد مربوطه به گونه ای بوده که شرايط ديد محيط پرواز 

در آن وجود داشته است . فرودگااه در منطقاه ای کاه     Heavy Snowو  Moderate Icingکم و 

 است واقع شده است .  Icingمستعد 

هده گرفته رخنه نموده و هدف پرواز فاکتور اصلي است  که در تصميم گيری خلبان در کاری که بر ع (9

 در اينکه پرواز را ادامه دهد موثر است .

هدف اين پرواز حمل مسافر بوده لذا تصميم گيری خلبان در عدم ادامه آن چنانچه در جهت حفظ جان 

 مسافرين و عدم وارد آمدن آسيب و خسارات مالي باشد بالمانع ميبود.

 
قادر خواهد بود  کليه پارامتر ها را مد نظر قرار دهاااادمورد فوق را درك نموده  و   9وقتي خلبان هر 

 تا ريسک ايجاد خطر و درنتيجه امکان بروز هر رخدادی را کاهش دهد.

 

 نتيجه گيري:

در اين بررسي همانگونه که بطور مبسوط گزارش گرديد اشکاالت بسياری در عملکرد پروازی کرو مربوطه 

 ا ميبايست موردبررسي قرار گيرد. بوده است ولي علت از دست رفتن موتور ه
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   (Meteorological Group)                              گزارش گروه هواشناسي:   2-2

 EP-IRP   شرکت هواپيمايي جمهوری اسالمي ايران به عالمت ثبت 898گزارش هواشناسي پرواز بوئينگ 

کت به همراه ديگر اطالعات پروازی که در پوشه مسيرتهران به اروميه توسط ديسپچر وقت شر 91/91/91مورخ 

 پرواز قرار داشته در اختيار خلبان پرواز گرفته است.

ميباشد فايل اصلي پرواز چه ميباشد. Sita Flight Planاطالعات ذيل از 

 

 

 گروه هواشناسي پس از اطالع از وقوع سانحه نسبت به جمع آوری اطالعات مربوطه هواشناسي از مبادی ذيربط

 اقدام نمود. به شرح ذيل 
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 اطالعات هواشناسي فرودگاههای مبدا و مقصد به شرح ذيل مي باشد: 9-9-9

 گزارش هوای حاضر در روز سانحه با توجه به گزارش رسمي سازمان هواشناسي کشور به شرح ذيل بوده است:

 (METAR)هواي حاضر:     

 الف: فرودگاه مهرآباد:

 فشار هوا

Pressure  
values 

رجه حرارت و د

 نقطه شبنم

Air and 
dew-point 

temperature 

 ابر

Cloud 

 هوای حاضر

Present  
weather 

 ديد

Visibility 

 ميزان باد 

Surface wind 

 زمان

Time of the 

observation 

QNH(Hpa) Deg(Celsius)   M Wind 
speed(KT) 

Wind 
direction(Deg) 

UTC 

9199 05/M00 

FEW035C
B 

SCT040 
OVC090 

--- 8111 91 161 99:11 

9199 
05/01 

FEW035C
B 

SCT040 
OVC090 

--- 8111 19 111 99:91 

9199 
05/00 

FEW035C
B 

SCT040 
OVC090 

--- 8111 19 161 99:11 

9199 
05/00 

FEW030C
B 

SCT035 
OVC090 

SHRA 0111 91 191 99:91 

9199 
05/00 

FEW035C
B 

SCT040 
OVC090 

-RA 0111 91 111 99:11 

9199 
05/00 

FEW035C
B 

SCT040 
OVC090 

-RA 0111 91 911 99:91 

9199 
05/00 

FEW035C
B 

SCT040 
OVC100 

HZ 0111 19 111 99:11 
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9199 
04/01 

FEW035C
B 

SCT040 
OVC100 

--- 
بيش از 

 کيلومتر91
19 991 99:91 

9199 
04/00 

FEW030 
FEW035C

B 
SCT040 
OVC100 

--- 
بيش از 

 کيلومتر91
19 991 90:11 

 

 ب: فرودگاه اروميه:

 فشار هوا

Pressure  
values 

درجه حرارت و 

 نقطه شبنم

Air and 
dew-point 

temperatur
e 

 ابر

Cloud 

هوای 

 حاضر

Presen
t  

weathe
r 

 ديد

Visibility 

 ميزان باد 

Surface wind 

 زمان

Time of the 

observation 

QNH(Hpa) Deg(Celsius
) 

  Meter 
Wind 

speed(
KT) 

Wind 
direction(Deg) 

UTC 

9196 01/01 
SCT015 
SCT020 

OVC 000 
SN 911 19 901 91:01 

9190 01/01 
SCT015 
SCT020 
OVC060 

+SN 911 19 901 99:01 

9190 01/00 

SCT015 
SCT020 
OVC060 

SN 811 11 111 99:01 

9190 00/00 

SCT015 
SCT020 
OVC060 

+SN 911 19 911 99:01 

9190 00/00 

SCT015 
SCT020 
OVC060 

+SN 911 16 991 99:01 

9196 00/00 

SCT015 
SCT020 
OVC060 

SN 911 19 961 90:01 

9196 00/00 

SCT015 
SCT020 
OVC060 

+SN 611 19 991 96:01 



111 
 

9196 00/00 

SCT015 
SCT020 
OVC060 

+SN 011 19 911 99:11 

 

  (Forecast)پيش بيني:       2-2-2

  : (TAF)پيش بيني فرودگاه اروميه

اين نوع از پيش بيني شرايط خاص هوای فرودگاه را در يک بازه زماني مشخص نشان مي دهد. اين نوع پيش 

بيني و الحاقيات آن شامل اطالعاتي از قبيل: زمان صدور پيش بيني ، زمان و مدت اعتبار پيش بيني ، باد در سطح 

و مورد انتظار برای هر يک از پارامترهای فوق مي زمين ،ميزان ديد، وضعيت هوا، نوع ابر و تغييرات قابل توجه 

 باشد.

صادر گرديده و دارای اعتباری از   91/91/91روز  16:91(UTC)برای فرودگاه اروميه اين پيش بيني در ساعت

درجه و  991همان روز مي باشد.در اين گزارش  باد در سمت   99:11(UTC)تا ساعت 11:11(UTC)ساعت 

پايي به  9111متر به دليل وجود مه رقيق ، همچنين ميزان ابر با ارتفاع پايه  9011ه، ديد افقي متر بر ثاني 19مقدار 

 5 ميزان 

8
 7 تا   

8
 8 پايي  به ميزان  1111و ارتفاع پايه   

8
 آسمان بيان گرديده است. 

ت پديده بارش برف و تغييرات فوق به صورت کاهشي بوده به صورتي که پيش بيني شده است ديد افقي به عل 

 3 متر بر ثانيه و مقدار ابر نيز به صورت   16درجه  981متر کاهش خواهد يافت، ميزان باد به  911مه رقيق به 

8
تا   

 4 

8
 1 پايي و  9011با ارتفاع پايه   

8
 2 تا   

8
 3 پايي و  9111با پايه ارتفاع  وسونيمبمولوک ابر  

8
 4 تا   

8
ايه ارتفاع با پ  

 8 پايي و  9011

8
 پايي تغيير خواهد يافت. 8111با پايه ارتفاع  

 (Rofor)پيش بيني مسير پرواز : 

اين نوع پيش بيني شرايط جوی در يک منطقه مي باشد. در روز سانحه برای شمال غرب کشور پيش بيني بارش 

ني شده که به صورت محلي به سبب تشکيل متر پيش بي 9011برف و باران شده است، همچنين ميزان ديد افقي 

 متر کاهش مي يابد. 911مه به 

 نقشه هاي درجه حرارت و باد در ارتفاع باال: 8-2-2

 (Upper Wind and Temperature Chart) 

 با مشاهده اين نقشه ها اطالعات ذيل بدست مي آيد:
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نات و سمت شمال غرب و درجه  91 "ميزان باد  حدودا  (FL340 )هزار پايي 99111در ارتفاع پروازی 

 درجه سانتي گراد مي باشد. -00حرارت در حدود 

نات و سمت شمال غرب و درجه حرارت  90ميزان باد در حدود   (FL300 )پايي  91111در ارتفاع پروازی 

 درجه سانتي گراد مي باشد. -09

غربي و درجه "سمت آن حدودانات و  91ميزان باد در حدود   (FL240 )پايي  99111در ارتفاع پروازی 

 درجه سانتي گراد مي باشد. -99حرارت 

نات و سمت جنوب غرب و درجه حرارت  90ميزان باد در حدود   (FL180 )پايي  99111در ارتفاع پروازی 

 درجه سانتي گراد مي باشد. -91

 

                :(AIRMET)هشدارهاي هوانوردي 4-2-2

ه های هواشناسي که در مسير پروازی که اتفاق افتاده يا اتفاق خواهد افتاد و شامل توضيحات مختصری از پديد

 ممکن است ايمني پرواز را به مخاطره اندازد مي باشد.

 99:91(UTC)تا  99:10(UTC)صادر شده و از ساعت  99:99(UTC)که در ساعت  99شماره  AIRMETدر 

 ست: دارای اعتبار بوده است به موارد ذيل اشاره گرديده ا

مجزا و به صورت مخفي در ميان ابرهای ديگر که به سادگي قابل شناسايي نبوده با ارتفاع قله  مولونيمبوسوک ابر

متر به علت بارش برف و مه آلود بودن برای اروميه پيش بيني  911تا  911پا  و ديد افقي بين  90111ابر بيش از 

 شده است.

 99:91 (UTC)صادر شده و اعتبار آن از ساعت 99:99 (UTC)عتکه در سا 99شماره   AIRMETاين موارد در

 بوده است تکرار گرديده است. 98:91 (UTC)تا 

  (Significant Weather Chart)نقشه هاي هوايي قابل توجه:      

پايي و پايه ای   99111در اين نقشه ابر کمولونيبوس به صورت مجزا و به صورت مخفي در ابرهای ديگر با قله 

همچنين بارش برف و  (ISOL EMBD CB) پا برای شمال غرب کشورنمايش داده شده است  99111متر از ک

 باران نيز در نقشه نشان داده شده است.
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 شناسي:هواگروه تجزيه وتحليل  5-2-2

 بر اساس بررسي وضعيت هوا در روز مذکور مواردی به شرح ذيل مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد:

از نظر پروازی مناسب  (UTC 15:00-11:00)ت هوا و شرايط جوی فرودگاه مهرآباد از ساعتالف( وضعي

 بوده است.

دارای ديد مناسب جهت  (UTC 11:50-10:50)وضعيت هوا و شرايط جوی فرودگاه اروميه از ساعت   ب(

  "ش يافته ولي مجددابه مقدار کمتر از ديد الزم کاه  (UTC 12:50)انجام پرواز بوده که اين مقدار در ساعت 

 به ديد الزم جهت پرواز افزايش مي يابد. (UTC 15:50-13:50)از ساعت 

 همچنين از نظر ميزان باد،نوع ابر و پديده جوی انجام پرواز بالمانع بوده است.

صادر گرديده شرايط پروازی  (UTC 06:20)ج( در پيش بيني فرودگاهي که برای فرودگاه اروميه در ساعات  

 بوده است. مهيا

 شناسي:هواگروه  گيرينتيجه  6-2-2

باعنايت به بررسي های کامل صورت گرفته توسط اعضاء گروه هواشناسي از گزارشات هواشناسي ، فايلهای 

 پروازی و استعالمات صورت گرفته از سازمان هواشناسي کشور نتيجه به شرح ذيل ايفاد ميگردد. 

فق و در امتداد قائم بر روی فرودگاه و محدوده  اطراف آن بسيار تغيير سمت و سرعت باد در راستای ا -9

 ميباشد.  Wind shearجزئي بوده که نشاندهنده ضعيف بودن احتمال 

 inversionتغييرات دما با ارتفاع کاهشي بوده که اين امر نشاندهنده اين است که پديده وارونگي دما  -9

 منتفي بوده است . 

  freezing Drizzle  يا freezing rain ز وجود پديده های جویهيچگونه گزارش ونشانه ای ا -9

 نبوده است . 

قابل توجه در محدوده     convectionبررسيهای بعمل آمده نشانگر نبودن هرگونه جريانات همرفت -9

 فرودگاه بوده است . 

ماليم احتماالً در حد    (Icing)دگيز باتوجه به نوع ابرهای موجود و بارش برف ميزان شدت يخ -9

light   تا حداکثر متوسط(moderate) . بوده است 
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 اختصارات و اصطالحات هواشناسي 7-2-2 

 بعضي از عاليم و اختصارات به شرح ذيل مي باشند:

 بيانگر شدت پديده يا نزديک بودن آن به فرودگاه          مي باشد. "-"و "+"در ستون هوای حاضر عالمتهای 

 پديده مي باشد. (heavy)و عالمت مثبت مبني بر شديد بودن  (light)بودن  عالمت منفي مبني بر کم

 به معني مه مي باشد. HZبه معني برف و  SNبه معني باران،   RAبه معني رگبار،  SHهمچنين 

 

 در ستون مربوط به ابرها از تعاريف ذيل استفاده مي گردد:

 FEW1 است که   : به اين معني 

8
 2 تا   

8
 مان ابری مي باشد.آس  

SCT3 است که    : به اين معني 

8
 4 تا   

8
 آسمان ابری مي باشد.  

BKN5 است که  : به اين معني 

8
 7 تا   

8
 آسمان ابری مي باشد.  

OVC8 است که  : به اين معني 

8
 آسمان ابری مي باشد.   

ابر )بر حسب واحد اندازه گيری فوت( از سطح نشانگر ارتفاع پايه   FEW,SCT,OVCاعداد بعد از عبارات 

 زمين مي باشند.

 بيانگر ابر کمولونيمبوس مي باشد.  CBهمچنين عالمت 

% مي باشد و 911در ستون درجه حرارت و نقطه شبنم زمانيکه اين دو مقدار برابر با يکديگر شوند رطوبت نسبي 

 شرايط تشکيل مه مهياست.

 Air Traffic Service group)(                                  : گزارش گروه مراقبت پرواز   3-2

 :IRA277شرح پرواز    9-8-2

متعلق به شرکت هواپيمائي جمهوری اسالمي  IRP-EPبه عالمت ثبت  B727از نوع  IRA277پرواز 

 ز در ساعت ايران که از فرودگاه بين المللي مهرآباد پس از هماهنگيهای الزم با واحدهای مراقبت پروا

1503UTC به مقصد فرودگاه اروميه پرواز مي نمايد . پرواز IRA277 پائي مجاز و  91111به ارتفاع

به پرواز خود ادامه و پس از هدايت توسط واحدهای مراقبت پرواز مهرآباد و اداره کنترل فضای کشور 
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مايلي به  69صله هزار پائي گرديد. و در فا 99مجاز به کاهش ارتفاع به  1537UTCدر ساعت 

 فرودگاه اروميه تحويل مي گردد.

ضمن تماس با برج فرودگاه اروميه و دريافت اطالعات  IRA277پرواز  UTC 154053در ساعت  -

و  99باند  A TUBAR  ILS1 VOR/DME 2برای طرح تقرب ATISهواشناسي و فرودگاهي از 

ند فرودگاه اروميه از نظر برف وعمل هزار پائي مجاز مي گردد.و در ادامه آن وضعيت با 99ارتفاع 

 ترمزگيری به پرواز مربوطه اطالع داده مي شود.

هزار  99پائي به ارتفاع  99611گزارش عبور از ارتفاع IRA277پرواز  UTC 4425 15در ساعت  -

را از پرواز TUBARپائي را گزارش مي نمايد و متعاقباً کنترل برج درخواست گزارش موقعيت 

IRA277 د.مي نماي 

هزار پائي گزارش و  99را در ارتفاع  TUBARموقعيت  IRA277پرواز  UTC 154753در ساعت  -

 مي نمايد. IAFتوسط کنترلر برای طرح تقرب مجاز و درخواست گزارش موقعيت 

را گزارش و متعاقباً قرار گرفتن بر  IAFترك موقعيت  IRA277پرواز  155011UTCدر ساعت  -

 ر درخواست مي گردد.توسط کنترل 99باند  ILSروی 

بار درخواست و سپس پرواز  9را IRA277 کنترلر برج موقعيت پرواز  UTC 155449در ساعت  -

مايلي گزارش مي نمايد. در ادامه کنترلر برج فرودگاه اروميه تأئيد  0مذکور موقعيت خود را در 

 نمايد. را سئوال مي نمايد و پرواز مربوطه جواب منفي گزارش مي ILSبرقراری بر روی 

کنترلر برج فرودگاه اروميه تأئيد ادامه پرواز برای نشستن را از پرواز مذکور جويا مي شود . در پاسخ  -

مي نمايد. سپس  Missed APPاظهار مي نمايد که از تقرب منصرف گرديده و  IRA277پرواز 

 ا مي نمايد.تأئيد آن ر IRA277را گزارش و در جواب پرواز  99باند  IAFکنترلر درخواست ترك  

را جويا مي شود و درجواب پرواز  IRA277کنترلر برج موقعيت پرواز  160053UTCدر ساعت  -

( را جويا  Intentionرا اعالم مي نمايد و در ادامه کنترلر برج قصد پرواز )  Standbyفوق عبارت

تباط راديوئي شده و در پاسخ انصراف از تقرب را اعالم مي کند که با توجه به قطع و وصل بودن ار

اعالم مي کند که به  IRA 277کنترلر برج تقاضای تکرار آخرين مکالمه را مي نمايد.سپس پرواز 

 تهران مي رويم.

اعالم مي کند که ارتفاع شما به نظر مي  IRA277کنترلر برج به پرواز  UTC 160146در ساعت  -

 رسد پايين تر از حداقل مجاز مي باشد.

بار پرواز مربوطه را صدا نموده و  9کنترلر برج  UTC 160516تا UTC 27 1602در فاصله زماني  -

 هيچگونه جوابي دريافت نمي گردد.

 تجزيه و تحليل عملکرد واحدهای مراقبت پرواز :
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زمان  1253UTCبرنامه ريزی و در ساعت  1230UTCدر ابتدا برای ساعت  IRA277طرح پرواز 

طرح پرواز جديدی برای ساعت  UTC 1415اعت اصالح و مجداً در س 1330UTCپرواز را برای 

1445 UTC ارائه مي گردد که نهايتاً پروازIRA277  پس از هماهنگي های الزم بين دواير مختلف

 150349پرواز مي نمايد و پرواز مربوطه در ساعت  1503UTCدر ساعت  اداره کل مراقبت پرواز

UTC پس از شناسائي مجاز به اوج گيری ارتفاع اوليه  با واحد رادار تقرب پرواز مهرآباد تماس گرفته و

مجاز به ترك  151405UTCهزار پائي مجاز مي گردد. در ساعت  91هزار پائي و نهايتاً به ارتفاع  96

 فرکانس رادار تقرب پروازمهرآباد و تماس با واحد مرکز کنترل پرواز مي گردد.

پائي 90911و ارتفاع خود را خارج از با مرکز کنترل تماس IRA277 پرواز  UTC 1514در ساعت 

هزار پائي اعالم مي نمايد و توسط کنترلر رادار مرکز کنترل شناسائي  91در حال اوج گيری به ارتفاع 

را  TUBARراداری مي گردد. پرواز مذکور قبل از موقعيت زنجان درخواست مسير مستقيم به نقطه 

 UTC 1537موافقت قرار نمي گيرد. در ساعت  نموده که به دليل خارج شدن از مسير هوائي مورد

هزار پائي مي گردد و بعد از اظهار خلبان مبني بر برقراری  99مجاز به کاهش ارتفاع به  IRA277پرواز

مجاز به ترك فرکانس مرکز کنترل   مي  1542UTCارتباط راديوئي با فرودگاه مقصد در ساعت 

 گردد.

برقراری تماس با برج فرودگاه اروميه و به دليل  ضمن IRA277پرواز  UTC 154053در ساعت 

)که صحيح هم   VOR/DME/ILS1متر فرودگاهي مجاز به انجام طرح  911وضعيت جوی وديد

 بوده( مي گردد.

با گردش  IRA277رادار به نظر مي رسد پرواز  Play backبا توجه به مشاهده مسير پروازی بر روی 

مايلي طبق  0پ آن قرار مي گيرد به طوريکه در فاصله حدود عمالً درسمت چ ILSخود جهت دريافت 

را دريافت ننموده است و در اين موقعيت اعالم انصراف از  ILSدستگاه  IRA277اظهار خلبان پرواز 

بعد از پيگيريهای کنترلر برج فرودگاه اروميه در  160053UTCمي نمايد و در زمان                 تقرب

ت و قصد پرواز خلبان اظهار مي دارد که به تهران مي رويم . که در اين لحظه جهت اطالع از موقعي

کنترلر برج ارتفاع نامناسب پرواز را متذکر مي گردد. ضمن پيگيريهای کنترلر برج فرودگاه اروميه در 

جهت اطالع از موقعيت پرواز و بدون دريافت جواب، پرواز مذکور بعد از گردشهای متعددی در 

 مايلي فرودگاه از صفحه رادار محو مي گردد.  91د فاصله حدو

 

سند  90,9,9,9در خصوص حجم مکالمات کنترلر فرودگاه اروميه ،الزم به ذکر مي باشد با توجه به بند 

ايکائو هيچگونه دستور العمل از قبل تعيين شده درباره مکالمات راديويي در شرايط غير عادی به  9999

اری قابل پيش بيني نبوده، لذا پيوستگي مکالمات کنترلر به دليل اهميت به دليل تنوع  حالت های اضطر
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سالمتي و کنترل پرواز بوده است عليرغم اينکه کروی پروازی هيچگونه اطالعاتي در خصوص 

نامساعد بودن شرايط پرواز ارائه ننموده است و اين مکالمات هيچگونه ارتباطي در  بروز سانحه نداشته 

 است.

 AIC عنايت به بخشنامه هوانوردی شمارهو استفاده از آن متذکر مي گردد که با  AMDدر خصوص 

، نکات ذکر شده در بخشنامه مذکور در حد امکان  AIPمندرج در  May/2008/01مورخه  7/08

 توسط کنترلر فرودگاه اروميه  اعمال گرديده است.

 : ANSبررسي عملکرد دستگاههاي ناوبري    2-8-2

 يزات هوانوردی فرودگاه اروميه به شرح ذيل ميباشند:عملکرد تجه

با توجه به فرم آمار کارکرد تجهيزات هواناوردی   NDBو ILS,VOR  ،DMEروز سانحه دستگاههای  -

 به خوبي کار مي نموده است . 9991فرودگاه اروميه مربوط به دی ماه سال 

 18/91/91واز در تاااريخ  دفتاار عمليااات پاار Flight Checkدسااتگاههای مااذکور توسااط هواپيمااای  -

 اعتبار داشته است.28.06.2011) )  18/19/11( چک و تا تاريخ   28.12.2010)

 فرودگاه اروميه نيز به خوبي کار مي نموده است.  ATISفرکانس های برج و  -

 

 نتيجه عملکرد واحدهاي مراقبت پرواز:   8-8-2

ده و هماهنگي های الزم در جهت کنتارل  عملکرد واحدهای مراقبت پرواز مطابق ضوابط و مقررات بو

و هدايت اين پرواز به درستي انجام پذيرفته و تالشاهای مضااعفي نياز بارای کساب اطاالع از وضاعيت        

در طاول پارواز خاود     IRA277هواپيما صورت پذيرفته است . الزم به يادآوری است که خدمه پارواز  

 های مراقبت پرواز اعالم ننموده است.هيچگونه گزارشي مبني بر اشکال فني يا پروازی به واحد

 

 ( Witness Statement Groupگزارش گروه شواهد عيني:    )    4-2

 شرح اقدامات گروه:   9-4-2

 EP-IRPبه عالمت ثبت  898بالفاصله پس از بروز سانحه و تشکيل گروههای بررسي سانحه هواپيمای بوئينگ 

ودگاه اروميه ، گروه شواهد عيني نيز تشکيل شده و با اعزام به شرکت هواپيمايي جمهوری اسالمي در حوالي فر

شامل  ،سايت سانحه در حوالي فرودگاه اروميه، فعاليتهای مربوطه شروع شد . مشروح اقدامات انجام شده
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مصاحبه با شاهدان عيني و جمع آوری اطالعات از تعدادی مجروحين بستری شده سانحه در بيمارستان و اهالي 

 بصورت ذيل ميباشد: که جاور محل وقوع سانحه بوده است روستای م

 

به دليل جراحت وارده در بيمارستان بستری شده بود مورد مصاحبه قرار  کهيکي از مسافران هواپيما ) مذکر ( -9

بوده است . ايشان اظهار نمودند که حين   12Eگرفت. محل نشستن اين شخص در هواپيما رديف صندلي 

ر فرودگاه اروميه ، هوا نامساعد بوده است و بر فراز شهر اروميه خلبان اعالم نمود که : مسافرين نشستن هواپيما د

کمربندهای ايمني را برای فرود بسته نگه دارند . دراين زمان هواپيما دچار لرزش شده است . بدليل عدم توانائي 

هواپيما با زمين برخورد نموده  د .نهايتاًاز هم حالت لرزش پيش آمبرای فرود ، هواپيما يک يا دو دور زده و ب

 است . 

اين شخص بنا به اظهار يکي از بستگان خود که مالک يک پرورش ماهي در حوالي فرودگاه است اظهار نمود 

مشخص نبود جرقه از کدام قسمت هواپيما  ز هواپيما ساطع شده است ولي دقيقاًمشاهده کرد جرقه هايي اکه 

 ايجاد شده است . 

 

يکي از مسافران هواپيما ) مؤنث ( که به دليل جراحت در بيمارستان بستری شده بود مورد مصاحبه قرار  -9

بوده است. خلبان اعالم کرد که در فرودگاه اروميه   5Eگرفت. محل نشستن ايشان در هواپيما صندلي شماره 

ع داده و وارد ابر شده و دچار فرود خواهيم آمد. طبق اظهار اين شخص هواپيما به قصد فرود ، کاهش ارتفا

 لرزش شده است . هواپيما نتوانست در فرودگاه فرود بيايد و در نهايت با زمين برخورد کرده است . 

 

شخص ديگری که با ايشان مصاحبه شد ) مذکر ( دارای تحصيالت ديپلم و از اهالي اطراف فرودگاه اروميه  -9

د قه ميباشد . ايشان اظهار کردند وقتي هواپيما را رويت کرمي باشد و دارای شغل پرورش اسب در آن منط

دور شدن از او  متر بوده است .اين شخص رويت کرده که هواپيما در حال 911 ارتفاع هواپيما از زمين تقريباً

هواپيما به سمت او برگشته است . همچنين احساس کرده که هواپيما قصد دارد به سمت  بوده است و مجدداً

رفته و در فرودگاه فرود بيايد. بعالوه ايشان مشاهده کرد که يک لحظه برق هواپيما و چراغهای داخل فرودگاه 

 هواپيما خاموش شده وسپس روشن شده است .

وع اين سانحه دچار جراحت شده در اثر وق نث ( که در پرواز فوق حضور داشت ويکي از مهماندارها ) مؤ -9

هماهنگي های انجام شده ، با ايشان مصاحبه انجام شد که اهم اظهارات پس از طي دوره نقاهت ، ضمن بود، 

 ايشان به شرح ذيل مي باشد :

ايشان اعالم کردند اطالعات دقيقي از سانحه به خاطر ندارند و مطالبي که مي توانند اعالم کنند بدين صورت 

( در حال فعاليت بودند و پرواز  عقب Galleyصندلي کنار  6مي باشد. ايشان در قسمت عقب هواپيما ) شماره 
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تقريباً با يک ساعت و نيم تأخير انجام شد. اطالع داده بودند که هوای اروميه بسيار نامساعد است و شايد اين 

پرواز لغو  گردد که نهايتاً پرواز با يکساعت و نيم تأخير انجام شد. حين پرواز همه چيز عادی بود و هيچ مشکل 

يک مسافر با حالت ترس و وحشت زده اينجانب را صدا زد و  ،ستن و کم کردن ارتفاعخاصي نداشتيم. حين نش

پس از مراجعه به ايشان و جويا شدن علت نگراني ، مسافر گفت که موتور هواپيما دارد جرقه مي زند و با رويت 

اقي مانده اين موتور در حال جرقه زدن هستند و آخرين چيزی که در خاطرم ب 9ديدم که اين  9و 9موتورهای 

 است که به او گفتم نگران نباشيد و موضوع مهمي نيست. ) فقط همين لحظه را يادم است (.

که در پرواز حضور داشته و دچار جراحت شديد شده بود مصاحبه   ( ACMيکي از اعضاء گارد پرواز )  -0

 شد و خالصه اظهارات ايشان به صورت ذيل است:

فني، پرواز با تأخير مواجه شد که پس از حضور پرسنل فني و رفع نقص، پرواز  در ابتدای پرواز به دليل نقص

بوده است. پس از  1Cمساعد است. محل نشستن اينجانب در هواپيما صندلي ناانجام شد. اعالم شد هوای مقصد 

ضای بيرون انجام پرواز و رسيدن به حوالي مقصد، به دليل نامساعد بودن هوا و برف و کوالك شديد از پنجره ف

قابل رؤيت نبود و زمان پرواز طوالني تر از حد معمول بود. ظاهراً هواپيما در حال دور زدن مجدد برای فرود 

بوده که ناگهان تکانهای اوليه هواپيما شروع شد و پس از چند ثانيه، شدت لرزشها افزايش يافت که از شدت 

واپيما قطع شد و همه جا کامالً تاريک شد و موضوع تکانها اينجانب قادر به برگشتن به عقب نبودم. برق ه

ديگری که به خاطر دارم اين است که بيهوش شدم و وقتي به هوش آمدم خود را البالی تکه های هواپيما در 

هوای سرد و تاريک يافتم.اولين گروهي که برای کمک به محل سايت رسيدند روستائيان و پرسنل سپاه 

س امدادگران به محل آمدند و اينجانب با آمبوالنس بدون تجهيزات ايمني و فرودگاه اروميه بودند و سپ

کمکهای اوليه به بيمارستان منتقل شدم . خودروی آمبوالنس نيسان سقف دار بوده که هيچگونه تجهيزات 

 پزشکي و پرستار در آن وجود نداشته است.

 نتيجه گيري گروه شواهد عيني:   2-4-2

 کوالك شديد بوده است. وضعيت هوای حاضر برفي و -

 قرار گرفته و دوباره به بازگشت جهت فرود اقدام نموده است. Missed Approachهواپيما در حالت  -

 روشن شده است. "برق کابين مسافرين خاموش و مجددا -

  هواپيما دارای تکان های شديد بوده است. -
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  :گزارش گروه دستگاه ثبت پارامترهاي پروازي  5-2

 (Flight Data Recorders Group) 

 FDR&CVR  دساتگاههای   ياافتن  باه  اقدام و شده اعزام محل به سانحه بررسي تيم ، سانحه اين وقوع از پس    

 اينکاه   بادليل . ميباشاد  اضاطراری  هاای  پلاه  کناار  هواپيما عقب قسمت در دستگاهها اين موقعيت.  نمود مايهواپ

هواپيما جداشده بوده ، لذا اين دستگاهها بهمراه اين قسمت در کناار  از الشه  "کامال Tail) (  هواپيما دم قسمت

 در ساالم  بطاور  دستگاهها اين  خوشبختانهالشه هواپيما قرار داشته وچون به اين قسمت صدمه زياد وارد نيامده ، 

 قارار  شناساايي  ماورد  بالفاصاله   کاه  مانده عقب  Compartment ديواره در واقع آن مخصوص های محفظه

 توساط  و شده آسان آن به دسترسي آنان هيدروليک قيچي از استفاده  و احمر هالل پرسنل هماهنگي با و تهگرف

 ساانحه ي بررسا  ميتا  اختياار  در و شاده  ادهيپ EP-IRP تبث بعالمت  B.727 ی مايهواپ از  گروه اعضاء از  يکي

 .گرفت قرار
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 Cockpit Voice Recorder (CVR)   پرواز نيكابي صدا ضبط دستگاه 9-5-2

 مکالماات  آخار   سااعت  نايم  ضابط  تيا قابل کاه  بوده ) (Magnetic tape CVRنوع از CVR نيا:   الف

(  آسامان ) کشاور  هاوايي  خادمات  شارکت  Radio Shop قسامت  در دستگاه اين ابتدا  .  دارد رای پرواز

 بادليل . گرفات  قرار هسانح بررسي تيم تحويل آن در شده ضبط مکالمات CD و گرفته قرار بازخواني مورد

 ميتصام  ساانحه ي بررسا   ميتا  مسائول  ، FDR دستگاه با آن تقارن و بهتر کيفيت با صوتي های فايل دريافت

 (BEA) فرانسه کشور سوانحي بررس ونيسيکم البراتوار در FDR  دستگاه بهمراه نيز دستگاه نيا که گرفتند

 و رانيا ا کشاور  ساوانح ي بررسا  ميتا  نادگان يمان حضاور  باا  دساتگاه  نيا ا منظاور  نيبد لذا.  گرددي بازخوان

 براباار Feb 2011 15 خيتااار در کشااور کاال بازررسااي سااازمان و اسااالمي شااورای مجلااس نمايناادگان

 . گرفت قراري بازخوان مورد BEA البراتور در 96/99/91

 Radio Shop دري باازخوان  دساتگاه  باه  CVR ميمساتق  اتصاال  روش باا  شاده  انجامي بازخوان اساس بر    

 کاه  باوده  قاه يدق 98 بمادت  CVR در شاده  ضبطی صدا زمان مقدار(آسمان) کشور هوايي خدمات شرکت

 در آني بازخوانی برا(BEA دستورالعمل) BEA البراتوار در کنيل باشديم سانحه وقوع زمان مکالمات شامل

 ازی مقدار آن به واره ضربه اثر بر ديگرد مشاهده که نموده باز مربوطه کارشناسان حضور با را دستگاه ابتدا

 آني باازخوان  باه  و اساتخراج  آن حافظاه ي سيمغناط نوار اطياحت با که شده جمع آن Header کنار در نوار

 .باشديم 99:98 حدود آن در شده ضبط مکالماتواقعي  زمان . شد مشخص انتها در که شد اقدام
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 : CVR دستگاه مشخصات:  ب

Make:                   Fairchild                 Type:                      CVR 

Part Number:         A.100                 Serial Number:       3185 

The type of CVR has a magnetic tape with a recording about 30 minutes.  

 : است شده ضبط ليذ شرح به Tracks 5ی رو CVR اطالعات

Track 1: ATC communications                         0.5 hour            16 KHZ 

Track 2: Public address                                     0.5 hour             8 KHZ  

Track 3: Cockpit Area Microphone (CAM)   0.5 hour             8 KHZ  

Track 4:   ATIS                                                       0.5 hour            8 KHZ 

 تيکاکپ مکالمات  ازآخرين  دقيقه 99:98زانيم به و بوده زيآم تيموفق CVR دستگاهي بازخوان خوشبختانه:  ج

 است. شده شامل را سانحه نيا وقوع  زمان تا اروميه فرودگاه به مايهواپ تقرب زمان از که نموده رهيذخ را

 Flight data recorder (FDR)                    : پروازي پارامترهاي ثبت دستگاه 2-5-2

 ماورد (  آسامان ) کشاور  هاوايي  خادمات  شارکت  Radio Shop قسامت  در دساتگاه  اين  فايل ابتدا در:  الف

 ايان  B.727 هواپيماهاای   Data Frame از اساتفاده  از پاس  و گرفته قرار (Down Load) بازخواني

  FDAU ارساختااا  وانيخهم عااادم بدليل ليکن شد اقدام هواپيما فني اطالعات بازسازی نسبت شرکت

Unit) (Flight Data  Acquisition شارکت  بوئيناگ  ناوگاان   پروازی اطالعات ضبط های سيستم 

 ئيهواپيماا  شرکت در دستگاه اين  سانحه بررسي تيم حضور وبا نپذيرفته انجام موفقيت با اينکار ، آسمان

 جملاه  از پارامترهاا  از بعضاي   اينکاه  جهت به ولي گرفت قرار بازخواني مورد نيز ايران اسالمي جمهوری

L/G Status, Time   درخواست  سانحه بررسي تيم نداشت همخواني پرواز شرايط با هواپيما ارتفاع و 

 باه  CVR هماراه  باه  اهدساتگ  ايان  گاردد  آنااليز  و بازخواني مجدداً فرانسه کشور در مربوطه FDR نمودند

 تحليال  و تجزياه  جهات  نياز  جلسااتي  االشااره  فاوق  نماينادگان  حضور با که  گرديد منتقل فرانسه کشور

 . گرديد برگزار دقيقتر گيری نتيجه جهت...  و بروسکوپي واطالعات مربوطه پارامترهای

 :   FDR دستگاه مشخصات:    ب

Make: Allied Signal                                     Type: 4120 SSFDR 

Type Number: 980-4120-GQUS              Serial number: 20298 

This type of FDR has a magnetic tape with a recording time of 26.6 hours.  
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ز نوع اوليه اين هواپيما در زمان ساخت و تحويل به شرکت هواپيمايي جمهوری اسالمي ايران ا FDRدستگاه  

يعني ديجيتالي با حافظه کامپوتری  SSFDRبوده که توسط بخش مهندسي شرکت به سيستم  (Type)نواری 

متناسب آن در شرکت بايگاني نشده  Data Frame Layout (decoding grid)   ارتقاء يافته است ليکن

 Data Frameپيما از بايگاني با هماهنگي کارخانه سازنده هواپارامتر را ضبط نموده که  99اين دستگاه  است.

پارامتر آن با قابليت اعتماد قابل قبول مورد  99آفريقايي با سيستمي مشابه استفاده شده که  B.727يک هواپيمای 

تالشهای تيم ايراني و فرانسوی برای بازخواني يک پارامتر ديگر در خصوص  بازخواني قرار گرفت .

Flaps/Control Column در ضمن اين دستگاه پارامتر زمان را ثبت ننموده و برای تنظيم موثر واقع نگرديد .

 استفاده شده است.  HF Keying Signalزمان آن از زمان همزماني مکالمات واحد مراقبت پرواز با پارامتر 

مورد  FDRدر جدولي همزمان با اطالعات فني  CVRبرای تحليل دقيق وقايع اتفاق افتاده در هواپيما ، مکالمات 

 به پيوست گزارش ميباشد. FDRسنجش قرار گرفته که جدول تلفيق اطالعات  اين دو دستگاه و گرافهای 

  براثر قوانين بين بين المللي و دستورالعمل بازخواني دستگاههای ثبت اطالعات پروازی سازمان هواپيمايي

دستگاه جدا شده و  (Memory)کشوری چون محيط سانحه در معرض باران و برف قرار داشته لذا حافظه 

 بازسازی شد. Originalدر يک دستگاه 

 تجزيه و تحليل گروه دستگاههاي ثبت اطالعات پروازي:  8-5-2

 عملکرد نرمال داشته اند. CVRو FDRدستگاههای  -

در بعضي  CVRبدليل روشن بودن موبايل يکي از کروی کاکپيت، صداهای ضيط شده در "احتماال -

 مخدوش شده است.مواقع 
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   فني هواپيما: سوابق  گزارش گروه 6-2

    (Aircraft technical Document Group) 

 (General Information) :    اطالعات کلي هواپيما   9-6-9 

   (B727-286)  898-996نوع هواپيما :  بوئينگ 

 Co, Boeing کارخانه سازنده :  

 اسالمي جمهوری هواپيما:  شرکت هواپيمائيو بهره بردار مالک 

 .FS- 100 – 15 Novو تاااريخ اعتبااار آن:  (AOC) شااماره گواهينامااه بهااره باارداری عملياااتي شاارکت 

2011 
 JUN. 1974  تاريخ ساخت :   

    20945 شماره سريال هواپيما:

   (Nov, 2010 22) 9/1/9991 – 01891)تجديد( آن:   شماره گواهينامه ثبت هواپيما وتاريخ صدور

 9199دسامبر  99  - 01891قابليت پرواز و تاريخ اعتبار آن: شماره گواهينامه

 .Dec 19 – 891و تاريخ صدور آن:  (Aircraft Radio station license)ييراديو شماره گواهينامه

 که در زمان سانحه معتبر بوده است. 2006

ری و )سيستم های جديد ناوب (RADIO LICENCE SUPPLEMENT)شماره گواهينامه راديويي متمم

 که در زمان سانحه معتبر بوده است.  Dec, 2006 19  – 891مخابراتي ( هواپيما و تاريخ صدور آن:  

 91/99/91 - 91/11111/1968/1199/9نام شرکت بيمه کننده، شماره بيمه نامه و تاريخ اعتبار آن: بيمه ايران 

 ساعت      09019مجموع ساعات پروازی بدنه هواپيما: 

  91909هواپيما:    ( Landingنشست و برخاست يا سيکل ) مجموع

 

با پوشش بيمه ای الزم مطابق با مقررات جمهوری  91/99/9991لغايت  9/9/9991اين هواپيما از تاريخ    

و  هواپيما خدمه پروازیتمامي که اين بيمه نامه تحت پوشش قرار گرفته  توسط شرکت بيمه ايراناسالمي ايران 

مسافر )هر را  تا سقف پوشش بيمه مسئوليت  که شامل گارد امنيت پرواز نيز مي باشد )سرنشين(مسافر 961

ريال در  091،111،111و سقف پوشش حوادث خدمه پروازی ) هر نفر(   S.D.R      901/ 111صندلي (  تا 

يت قانوني سقف بيمه مسئولريال در ماههای غير  حرام در بر مي گيرد. ضمنا  911، 111،111و   ماههای حرام

مي شده بدنه هواپيمادو ميليون يورو  ارزش بيمه را پوشش مي دهد. ميليون يورو 881شخص ثالث هواپيما تا 

 باشد.

که در   چک های فني هواپيما بر اساس دستورالعمل تعمير و نگهداری صادره از طرف کارخانه سازنده هواپيما

رسيده است، ايران به تاييد سازمان هواپيمائي کشوری  با [خرين اصالحيه های آن   9111اول اکتبر  تاريخ 
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چک های خط پرواز با توجه به اختيارات اعطا شده از سوی سازمان هواپيمايي کشوری ايران  .صورت مي پذيرد

(Transit & Daily)   و چکWeekly  چک های و Base Maintenance (A, B , D)  مراکز در

ساعت  911هر  "B"ساعت و چک  911هر   "A"م يه توضيح است که چک الز انجام مي شود. تعميراتي مجاز 

ژانويه  91از تاريخ  "D"از نوع  سنگين خرين چکروز( انجام مي شود. آ 9911سال ) 6هر    "D"و چک نوع 

انجام  تهراندر  ( (TSN: 53449, CSN: 49326با کارکرد هواپيما به ميزان  9191دسامبر  6لغايت  9191

بعدی از لحاظ  "D"در اين چک هيچ گزارش غير معمولي ثبت نشده است. و تا زمان چک  که شده است

 تحت عنوان  "FAA"روز باقيمانده است. براساس قوانين و مقررات صادره از سوی  9999تقويمي 

 "Federal Register/ Vol. 75, No. 219/ Monday, November 15, 2010/Rules and 
Regulations"  

تنها محدود به  B727هواپيماهای  (Design and Extended Service Goals)اضر عمر کلي در حال ح

مي باشد. الزم به  FC 60000گرديده که به ميزان   (flight cycle)مجموع نشست و برخاست هواپيما 

ه توضيح است که اين ميزان در صورت انجام بازرسي های مضاعف از قبيل برنامه کنترل خوردگي ، برنام

تکميلي بازرسي سازه ای و ... در صورت اطمينان از صحت و سالمت هواپيما تحت شرايط خاص قابل افزايش 

)نشست و برخاست يا سيکل 91909و   ساعت 09019مذکور تا روز سانحه به مقدار  بوئينگهواپيمای مي باشد. 

Landing سيکل تا زمان سانحه با توجه به  91096که به ميزان  ( از زمان ساخت هواپيما عمليات پروازی داشته

ميزان ساعات کارکرد پروازی هواپيما بعد از  تعريف شده باقيمانده بود."FAA" عمر کلي که تاکنون از سوی 

 .( بوده است Landingسيکل)نشست و برخاست يا  999 ساعت و 999تعميرات اساسي تا روز سانحه 

 69بر روی هواپيمای مذکور انجام شده که   16/99/9191در تاريخ   "A"آخرين چک انجام شده از نوع 

 باقيمانده است.   "A"تا زمان چک بعدی    ساعت 

  669واپيمای مذکور انجام شده که  بر روی ه 16/99/9191در تاريخ   "B"خرين چک انجام شده از نوع آ  

 باقيمانده است.   "B"ساعت تا زمان چک بعدی 

بدنه هواپيما به طور خالصه ثبت و نگهداری ميشود که بررسي  LOG يما در سوابق و چکهای دوره ای هواپ 

و همچنين سوابق فني و تعميراتي آن ، حاکي است   مذکوراجمالي بعمل آمده از اسناد و مدارك فني هواپيمای 

کور که چکهااای خط پرواز و دوره ای بر اساس دستورالعمل تعميراتي کارخانه سازنده بر روی هواپيمای مذ

موردآخر چکهای تعميراتي بر اساس جدول زير بر روی هواپيما انجام شده  91مزيد اطالع انجام گرفته است.

 است.
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  (landing gear) :      اطالعات ارابه فرود 9-6-9

       اراباه فارود اصالي سامت راسات(M.L.G.ASSY R/H)    بااpart no: 65-72761-36   و شاماره

بر روی هواپيما نصب شده و ميازان کاارکرد آن از زماان سااخت      91/9/9119در تاريخ  E061سريال 

 روز بوده است.  9966سيکل و از لحاظ تقويمي  91669ساعت و  99988

  ارابه فرود اصلي سمت چپ(M.L.G.ASSY L/H)   باpart no: 65-72761-77   و شماره ساريال

DL239  99988ب شده و ميزان کارکرد آن از زمان سااخت  بر روی هواپيما نص 91/9/9119در تاريخ 

 روز بوده است.  9966سيکل و از لحاظ تقويمي  91669ساعت و 

    اراباه فاارود جلاو(N.L.G.ASSY)    بااpart no: 65-72762-8   در تاااريخ  999و شاماره سااريال

 99189سااعت و   99969بر روی هواپيما نصب شده و ميزان کارکرد آن از زماان سااخت    9/91/9118

سيکل و از لحاظ تقاويمي   9899ساعت و  9999سيکل  و ميزان کارکرد آن از پس از تعميرات اساسي 

 روز بوده است.  9919

 APU      :  ( (Engine & APU Detailsاطالعات موتورها و  8-6-2

 APU يکدستگاه وJT8D-15    از نوع Pratt & Whitneyدستگاه موتور 9اين هواپيما مجهز به  

 باشد مي بوده که مشخصات فني و کارکرد آن ها به شرح ذيل    GTCP85-98CK  نوع  از 

 رديف تاريخ انجام    نوع چک       O/Hميزان کارکرد بعداز      

TSN:53449   CSN:49326       D5+B22+A02 19/01/2010 1 

TSN:53439   CSN:49318           A01 12/06/2009 2 

TSN:53184   CSN:49100           B21 27/09/2009 3 

TSN:52975  CSN:48925       A03 15/03/2009 4 

TSN:52774  CSN:48758       A02 13/02/2009 5 

TSN:52569  CSN:48572      A01 17/01/2009 6 

TSN:52364  CSN: 48395     B20 20/11/2008 7 

TSN:52154  CSN:48215       A03 18/10/2008 8 

TSN:51957  CSN:48039       A02 05/09/2008 9 

TSN:51749    CSN: 47863     A01 02/08/2008 10 
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 بر روی هواپيمای (13.08.2010)در تاريخ  (  S/N 708343به شماره )  (Eng I)موتور يک    *

EP-IRP   نصب شده است اين موتوردر تاريخ( 16 FEB. 2006) ، اولين آخرين تعميرات اساسي( 

 .انجام شده است بر روی آن (بار

و ميزان کل  (TSN:58247 F/Hپروازی )  انحه دارای کل ساعتس روز اين موتور از زمان ساخت تا     

( مي باشد. ميزان ساعات کارکرد پروازی موتور بعد از  CSN:47834 CYC) سيکل پروازی آن

ت اساسي بعدی از تا تعميرا سيکل  بوده است و 913ساعت و  1031تعميرات اساسي تا روز سانحه  

موتور و ميزان  کارکرد پروازی  باقي مانده است .(  LPTD2)برای سيکل    9999لحاظ سيکل پروازی 

 .سيکل بوده است  999 ساعت و  999تا روز سانحه  نصب بر روی اين هواپيمابعد از  يک

                 ا ميزان کارکردب  99/19/9118بررسي تاريخچه اين موتور نشان مي دهد که موتور مذکور در تاريخ 

TSN: 58104  وCSN: 47706   از روی هواپيمایEP-IRR   بدليل"High oil consumption" 

 پياده  و تعمير شده است .

ساخته شده است. اين موتور  (19.03.1975)در تاريخ  (  S/N 687541به شماره )  (Eng 2) دوموتور    *

و پس از اين  بر روی آن انجام شده (بار )پنجمين ين تعميرات اساسيآخر (FEB. 2009 20 )در تاريخ  

 .است نصب شده  EP-IRP بر روی هواپيمای 99/9/9191تعميرات ، در تاريخ 

(  و ميزان کل TSN:39483 F/Hپروازی ) انحه دارای کل ساعتس روز اين موتور از زمان ساخت تا      

و  اشد. ميزان کارکرد پروازی موتور بعد از تعميرات اساسي( مي ب CSN:37553 CYC)  سيکل پروازی آن

تا تعميرات  سيکل  بوده است و 128 ساعت و  142تا روز سانحه   همچنين نصب بر روی اين هواپيما

 باقي مانده است .  (LPCD1)برای  سيکل 9969اساسي بعدی از لحاظ سيکل پروازی 

                  با ميزان کارکرد  91/19/9118موتور مذکور در تاريخ بررسي تاريخچه اين موتور نشان مي دهد که    

TSN: 39340  وCSN: 37425   از روی هواپيمایEP-IRP  پياده شده و جهت تعميرات اساسي ارسال

 شده است.

 EP-IRP بر روی هواپيمای  (17.08.2010)در تاريخ  (  S/N 687391به شماره )  (Eng 3) سهموتور    *

بر روی  )اولين  بار(آخرين تعميرات اساسي، (DEC. 2006 01 )ده است اين موتور در تاريخ  نصب ش

 .آن انجام شده است

(و ميزان کل TSN:67897 F/Hپروازی )  انحه دارای کل ساعتس روز اين موتور از زمان ساخت تا      

زی موتور بعد از تعميرات ( مي باشد. ميزان ساعات کارکرد پروا CSN:47126 CYC)  سيکل پروازی آن
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تا تعميرات اساسي بعدی از لحاظ سيکل  سيکل  بوده است و  137ساعت و  155اساسي تا روز سانحه  

نصب بعد از  موتور سهو ميزان  کارکرد پروازی  باقي مانده است (  HPTD1)برای سيکل   7244پروازی 

  .بوده است سيکل  999 ساعت و 999 سانحه تا روز  بر روی اين هواپيما

                           با ميزان کارکرد   10/10/9191بررسي تاريخچه اين موتور نشان مي دهد که موتور مذکور در تاريخ    

TSN: 67742  وCSN: 46989   از روی هواپيمایEP-IRR  بر روی  98/19/9191پياده شده و در تاريخ

 نصب شده است .  EP-IRPهواپيمای 

در  ساخته شده و (11.03.1968) که در تاريخ (S/N P.15056)به شماره  APUور * موت   

                 روز از زمان ساخت  تا   APUنصب شده است. اين EP-IRP  بر روی هواپيمای    (03.10.2010)تاريخ

در   APUاين  استارت بوده است.  39742و   (F/H 42996) سانحه دارای کل ساعت پروازی

ميزان ساعات  و تعميرات اساسي بر روی آن انجام شده سومين (OCT. 1996)                                  ختاري

  .است سيکل بوده 999ساعت و 999سانحه بعد از تعميرات اساسي تا روز    APUکارکرد پروازی 

 :( اطالعات مربوط به سيستمهاي ناوبري و ارتباطي4-6-2) 

دارای سيستم ها  و تجهيزات  ارتباطي و ناوبری معمول بوده و به خاطر تامين بر اينکه اين هواپيما عالوه 

 ACAS II (ver. 7), ATC- Mode S, B-RNAVقابليت پروازی به سيستم های پيشرفته اويونيکي  شرايط

 VHFو  VHF COMبر روی   FM IMMUNITYنيز مجهز بوده است. و اصالحيه های  الزم در خصوص 

NAV  نظور ارتقا دو سيستم مذکور انجام شده است.بم 

اسناد و مدارك فني  موجود حاکي است که کليه چک ها و اصالحيه های الزم در مورد اين هواپيما در زمان 

هواپيما برای کليه پرواز ها بطور پيوسته و مستمر توسط افراد  OP-1خاص خود انجام شده است و برگه های 

 يص شده است.مجاز تائيد و هواپيما ترخ
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 (Structure Group)                       گزارش گروه سازه :             7-2

به عالمت ثبت   898-911گزارش بررسيهای کارشناسي به عمل آمده از آخرين وضعيت هواپيمای بوئينگ 

EP-IRP  20945و شماره سريال : 

ساخته شده و به ناوگان هواپيمايي ايران اير  1947 ژانويه EP-IRPبه عالمت ثبت  898هواپيمای بوئينگ  -

 پيوسته است .

  تا تاريخ وقوع حادثه در  شرکت  فوق الذکرمورد بهره برداری قرار گرفته است.   -

عميرات دوره ای و تعميرات اساسي اين هواپيما در مجموعه امکانات فني و تعميراتي ايران اير انجام ت -

و اجزاء و متعلقات آن نيز در حدود اختيارات فني و تعميراتي در تهران و آن پذيرفته و بازرسي فني موتور 

دسته از امور که در توان و اختيارات شرکت نيست به منابع تعميراتي طرف قرارداد در داخل و خارج از 

 کشور واگذار  شده..

 : 727ويژگيهاي اصلي بوئينگ 

مي باشد و  Pratt & Wittneyساخت کمپاني  JT8Dوع اين هواپيما بدنه متوسط و مجهز به سه موتور از ن

 991مهندس پرواز  9خلبان و  9کليه اجزا و قطعات آن آمريکائي مي باشد. حداکثر ظرفيت پذيرش مسافران با 

 در ناوگان هواپيمائي دنيا فعاليت دارد. 9169نفر مي باشد و از سال 

 سوابق تاريخچه اي هواپيما : -9

 سيکل پروازی بوده.  91909ساعت و  09019کارکرد هواپيما از ابتدا  بر اساس آخرين اطالعات،

 نکته :اطالعات موتورها، توسط کارگروه موتور به تفضيل و به طور تفکيک شده ارائه شده است(. 

ميالدی تحت تعميرات اساسي قرار گرفته و  9116اين هواپيما بر اساس آخرين برنامه تعميراتي در ماه فوريه سال 

مجدداً تحت تعميرات اساسي قرار مي گيرد و اخيراً از تعميرات  16/99/9191ساله در تاريخ  6اصله زماني با ف

 اساسي ترخيص فني شده.

 تعيين شده بود.  9196در ضمن تعميرات سنگين بعدی در ماه دسامبر 

در  16/99/9191الي  91/19/9191از تاريخ  D-05بر اساس آخرين مجوز  ترخيص فني چک تعميرات اساسي 

ساعت پروازی و چک  911با فاصله زماني  " A"تهران انجام پذيرفته و به دليل همزمان بودن چکهای دوره ای 

انجام پذيرفت و تا تاريخ  16/99/9191ساعت پروازی در تاريخ مشابه  911با فاصله زماني  " B "دوره ای  

باقي مانده  " B "ت پروازی تا چک دوره ای ساع 601بعدی و  " A "ساعت پروازی به چک 59 11/19/9191

 بود.
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فقره  969دستور فني بر روی هواپيما انجام شده و تعداد  9199قابل ذکر   است در طول تعميرات اساسي تعداد  

دستور العمل بازرسي موردی بر روی  9دستور العمل مهندسي و  9و  WCCRدستور العمل تخصصي موسوم به 

ه  و متعاقب آزمايشات پروازی مجدداً به ناوگان هواپيمائي ايران اير پيوسته و با دريافت هواپيما انجام پذيرفت

رسماً  9191دسامبر  98از سازمان هواپيمائي کشوری از تاريخ  19/99/9191گواهينامه قابليت پروازی در تاريخ 

 11/19/9199وز سانحه در تاريخ فعاليت جابجائي و حمل و نقل مسافر را انجام ميدهد و از آن تاريخ تا موقع بر

سيکل پروازی در کارنامه  91909ساعت و  09019به مدت يک ماه فعاليت پروازی داشته است که مجموعاً 

 فعاليت خود دارابوده.

با توجه به اينکه مبنای بررسي عملکرد فني هواپيما از تاريخ تعميرات اساسي که مهمترين تعميرات هواپيما  

پرواز نداشته(  با سر رسيد تاريخ  9111ماه ژوئن سال  98شود ) از طرفي هواپيما از تاريخ ميباشد محسوب مي 

تعميرات اساسي آن  16/99/9191تعميرات آن آغاز  و در تاريخ  11/19/9191انجام تعميرات اساسي در تاريخ 

 پروازی آن آغاز با مجوز سازمان هواپيمائي کشوری آزمايشات  18/99/9191پايان مي يابد و در تاريخ 

انجام مي پذيرد و تا  98/99/9191مي گردد و پس از انجام پرواز و تنظيمات الزم اولين پرواز مسافری در تاريخ 

 روز پروازی انجام داده  99تاريخ بروز سانحه 

در بخش سازه هواپيما وطبق گزارشات مندرج در فرمهای گزارش پروازی اشکال سازه ای درج نشده است و تا  

تاريخ بروز سانحه به دليل مشکالت فني سازه ای هواپيما گزارش نشده و پرواز هواپيما به طور کامل انجام 

 پذيرفته 

 99تحت بازديد روزانه قرار گرفته و  به انجام پرواز درطول مدت  19/9/9199هواپيمای مذکور ً در تاريخ 

بروز سانحه تحت بازرسي  11/19/9199ر مورخه ساعت آينده  مجاز ميگردد و جهت آماده سازی انجام پرواز د

قرار گرفته و مجاز به انجام پرواز شده  در  روز سانحه نيز ايراد سازه ای معوقه ای  Transit Checkموسوم به 

 نيز نداشته.

بديهي است هر گونه ايرادی در سيستم و متعلقات و موتور ، ارابه فرود و اجزاء غير سازه ای در اين بخش از 

 ارش مورد بحث نبوده و در گروه مربوطه به تفضيل بررسي خواهد شد.گز

 

 دستور العمل هاي فني  : -2

با توجه به اينکه هواپيما ظرف يک ماه گذشته بيش از سانحه تحت تعميرات اساسي قرار گرفته و سپس مورد 

با اعتبار يکساله تا تاريخ تأئيد کارشناسان سازمان هواپيمائي کشوری قرار گرفته و گواهينامه قابليت پروازی 

برای آن صادر شده  تا تاريخ بروز سانحه بر اساس مجوز ترخيص فني و تأئيد نظرات فني  99/99/9199

 ساعت پروازی باقي مانده بود  A " 01 "ذيربط کليه دستورالعملهای فني انجام پذيرفته و تا چک بعدی از نوع 



121 
 

اً بررسيهای سازه ای کامل جهت مالحظه هر گونه خوردگي، قابل ذکر است در طول تعميرات اساسي الزام 

اعوجاج بدنه، زنگ زدگي، عيب های سازه ای ديگر صورت مي پذيرد و در صورتيکه نياز به استمرار 

بازرسيها باشد  توصيه های مهندسي صادر مي شود که در اين هواپيما بازرسيها انجام شد خاتمه يافته و مورد 

 زارش نشده است.تعويق قرار گرفته گ

 

 نتيجه گيري  :

مدارك در دسترس جهت بررسي از جمله فرم گزارش نواقص پروازی ، آزمايشات پروازی، فهرست اقالم 

تعويضي، ليست موارد معوقه و نتيجه بررسيهای خط پروازی گويای عدم وجود ايراد سازه ای ميباشد و با  

صميمات دقيق تر نتيجه بازخواني جعبه سياه هواپيما و بررسي های به عمل آمده به نظر آمد  جهت اتخاذ ت

کليه مکالمات راديويي نيز مورد توجه گروههای ذيربط قرار گيرد وه سپس جمع بندی الزم صورت پذيرد 

نيز به نظر مي آيد تا چند لحظه مانده به سانحه کليه سيستم های  FDRکه از مکالمات راديويي و گراف 

و خلبان اشکال فني را در مکالمات اعالم ننموده و پرواز عادی را  تا تا دقايقي پيش از  هواپيما عملياتي بودند 

 سانحه انجام داده است .

 (System  Group)                                گزارش گروه سيستم :              8-2

ضروری است که با  EP-IRPبه عالمت ثبت  B727 برای آناليز عملکرد سيستم های هواپيمای سانحه ديده

 بعضي از سيستم های هواپيما آشنا شويم:

9-9-9  Engine Bleed Systems : 

  9و  9موتور شماره: 

8هواپيما بصورت نرمال از  (Air Condition)تهويه هوا جهت سيستم
th 

Stage  13و
th

 Stage  توسط

 Airو پس از عبور از  مي شود Bleedهوا  Modulating Shut- off Vlore (M.S.V)بازشدن يک 

Cleaner    تا پشت يکBleed .V. ( مربوط بهA.C رفته و به محض باز شدن )Bleed .V.  واردPack 

 مي شود.  Air Conditionمربوط به 

باال  RPMقرار دهيم و  advanceرا در حالت  throttleاين شرايط در دور آرام مي باشد به محض اينکه 

8برود ، هوای   
th 

Stage ( از فشار کافي برخوردار مي شود وM.S.V بسته شده و فقط هوای )8
th 

Stage 

 شود. مي Packوارد 
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  9موتور شماره: 

13از 
th 

Stage 6
th

 , 8
th 

( S duct, Nose cowl) 9خود موتور شماره  anti iceاين موتور هوا جهت  ,

8گرفته مي شود و از 
th 

Stage  هوا گرفته شده در پشت يکIsolation .V.  حبس مي شود و در صورتيکه

از  Stageخلبان هوای اين  Panelکمک شود. از طريق سوئيچ روی   Air Conditionنياز باشد به سيستم

 فرستاده مي شود. 9يا  9شماره  Packبرای  .Isolation .Vطريق 

 Anti ice  و  9و  9برای موتورwing 

8هوا از  9و  9موتور شماره  Anti iceکردن سيستم  onدر صورت 
th 

Stage  گرفته شده وInlet guide 

vain  موتورها راhit  13مي کند. همزمان با آن از
th 

Stage  از طريق يکvalve  بنامcowl thermal 

anti ice  با عبور از يکtemperature modulating V  که باعث مي شود مقداری از هوایambient 

 مي کند. hitفرستاده مي شود و آنرا  nose cowlرا با خودش مخلوط کند برای     

13کنيم ، از  onرا  wingمربوط به  anti iceدر حالتي که سيستم 
th 

Stage  6,13و مخلوط
th 

Stage  دو تا

V  بازمي شود و هوای گرم از ديراره سمت چپcargo  عبور کرده واردwing  شده و بعد ازhit  کردن آن

out board .مي شود 

 9و  9شده از موتورهای  bleedکنيم بخشي از هوای  anti iceرا  wingنابر اين در صورتيکه ب              

فعال است  anti iceباشد در غير اين صورت سيستم  advanceدر حالت   throttleخارج مي شود لذا بايد

 EPR% و 81نبايد از  throttleنيست و احتمال تشکيل يخ روی بالها افزايش مي يابد. بنابر اين  efficientولي 

 % باشد.00کمتر باشد و در صورت نياز نبايد بيش از يک دقيقه در حالت  9/9از 

هواپيما فقط مختص به دو بال هواپيما و موتور بوده و شامل سطوح وکنترل فرامين واقع  anti iceسيستم          

 در دم هواپيما نمي شود.

 Ignition System :در موتورها 

 و  Hot Butt Busدر حالت استارت از طريق  (P&W JT8D-15) موتور اين هواپيما Ignitionسيستم 

28 VDC Start Ignition Circuit Breaker مين مي گردد و در زمان استارت موتورها مشروط بر أت

 ENG Start موتور و قرار دادن Start Leverموجود بودن شرايط )روشن بودن سوييچ باتری، باز بودن 

Switch  در وضعيتGND/ Flight  حتي در صورت موجود نبودنBleed Air  اين سيستم عملياتي شده  و

قرار دارند  CAN NO.4&7 که در (Igniter Plug)صدای ايجاد جرقه های پر قدرت از طريق دو عدد شمع

 را مي توان شنيد) اين روش معموال بر روی زمين استفاده مي گردد.(
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قرار مي گيرد و چنانچه پرواز در  Offدر حالت  ENG Startت گرفت سوييچ پس از اينکه موتور استار

 Continuous قرار گيرد با روشن کردن سوييچ (Bad Weather or Ice Condition)شرايط خاص 

Ignition .با روشن کردن اين سوييچ ، برق  از خاموش شدن جرقه در داخل موتور  جلوگيری مي شود

115VACاز طريق Continuous Ignition Circuit Breaker  به مدار Continuous  اعمال شده و

به طور دايم جرقه خواهيم داشت تا از خاموش شدن موتور در شرايط بد  (CAN NO.7) 8بر سر شمع شماره 

 ACبرای هر موتور از  Continuous Ignitionمورد نياز سيستم  ACآب و هوايي جلوگيری شود. برق 

BUS  مي گردد که به دليل موازی بودن مدار کليه ژنراتورها ، همواره کليه باس ها حتي در مربوطه تغذيه

 صورت از دست رفتن يک يا دو ژنراتور ، پاور خواهند داشت.

 از مدارIgnition Startاين هواپيما به گونه ايست که مدار  Ignitionالزم به توضيح است که سيستم 

Continuous Start .مستقل ميباشد 

 DME (Distance Measuring Equipment) 

به صورت  VOR/DMEعبارت است از نشان دادن فاصله هواپيما از ايستگاه زميني  SYSوظيفه اصلي اين 

Slant Range .و بر حسب ناتيکال مايل 

کار مي  1150MHZ-1025نصب شده است که در رنج فرکانس  DMEبر روی اين هواپيما دو عدد سيستم 

و  860E-2هواپيما قرار دارد که از نوع  E&E BAYتنده/گيرنده مربوط به سيستم در يونيت فرس کند.

 وات مي باشد. 700بوده و توان خروجي آن  Collins ساخت کارخانه

 اجزای سيستم عبارتنداز :  

 9-  VHF NAV DME Control PNL 

 HSI (DME Indicator) دو عدد نشانگر عددی برای هر سيستم برروی دو عدد -9 

9- DME Interrogator 

9- DME Antenna 

تبديل مي  DC,ACبه ميزان الزم به  Interrogatorبوده که در داخل  ACولت  115 برق اصلي اين سيستم

( را نشان مي دهد و هر زماني که -عالمت ) (DME IND)در حالت کارکرد نرمال سيستم ، نشانگر گردد.

DME  خراب گردد و يا در حالتSTBY  و ياSearch Mode  باشد خالي مي شود و هيچ چيزی را نشان

 .(Warning Flag)    نمي دهد.

 شبکه توزيع برق اين سيستم به شرح ذيل مي باشد:

SYS 1: 115 VAC ESS Radio Bus & 28 VDC ESS Radio Bus 
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SYS 2: 115VAC Radio Bus # 2 & 28 VDC Radio Bus # 2 

 Radio Altimeter : 

تفاع واقعي هواپيما از سطح زمين را در حين اپروچ اندازه گيری و نشان مي دهد ) تا اين سيستم ، ار

  ft 2500).ارتفاع

کامالً مجزا نصب شده است که يونيت فرستنده/گيرنده مربوط به  Radio Altبر روی اين هواپيما دو سيستم  

ميلي وات مي  300 ي آنبوده و توان خروج Honey wellو ساخت کارخانه  ALA51Aتم از نوع سهر سي

 باشد.

کار مي کند، که با ارسال سيگنال توسط يک آنتن و دريافت سيگنال برگشتي  GHZ 4.36سيستم در فرکانس 

و تبديل آن به  (RX/TX)  توسط آنتن ديگر و مقايسه سيگنالهای ارسالي و دريافتي در يونيت فرستنده/گيرنده

 ,TCASده مربوطه اعالم و نيز به سيستم های ديگر هواپيما مانند مقدار ارتفاع را در نشان دهن DCيک ولتاژ 

ADI  وGPWS .ارسال مي دارد 

 DHتنظيم نموده و ارتفاع  INDمي توان شاخص مثلثي شکل را دور صفحه  INDروی  Knobبا استفاده از 

روشن مي  ADIروی  DHرا تنظيم کرد که در صورت کاهش ارتفاع هواپيما از ارتفاع انتخاب شده، چراغ 

 ظاهر مي شود. INDبر روی  Warning Flagيک  Power Failureشود. در صورت وجود 

 شبکه توزيع برق اين سيستم به شرح ذيل مي باشد:

Radio Alt # 1: 115 VAC ESS Radio Bus 

Radio Alt # 2: 115 VAC Radio Bus 

 ADF ((Automatic Direction Finder: 

 1750-90 بوده و در باند فرکانسي Collinsساخت کارخانه  51Y-7از نوع در اين هواپيما  ADFسيستم 

KHZ  کار مي کند و قابليت نشان دادن جهت ايستگاه را نسبت به هواپيما بر روی نشان دهندهRMI  و نيز

 هواپيما )کد شناسائي ايستگاه( را دارا مي باشد. Aural Systemايجاد کد ايستگاه مورد نظر از طريق 

 وجود داشته که شامل متعلقات زير مي باشد: ADFدر اين هواپيما دو سيستم  ADF: اجزای

Sense ANT- Loop ANT-Receiver- ADF/RMI-Cont PNL- Sense ANT Coupler 

- QEC 

 

RMI اين نشان دهنده مي تواند اطالعات :Bearing, Magnetic heading  ايستگاه را در اختيار خلبان و

و  Compass Cardاز طريق   Magnetic headingد. بدين صورت که اطالعاتکمک خلبان قرار ده

 از طريق عقربه ها قابل خواندن مي باشد. bearingاطالعات 



125 
 

نوشته شده وجود دارد که با مشاهده آن  Offکه بر روی آن کلمه  Flag* بر روی نشان دهنده يک 

نمي باشد. همچنين اگر در نشان  ( معتبر(Heading Compass Cardمشخص مي شود که اطلالعات 

 ظاهر مي شود. Off Flagداشته باشيم نيز اين  Power Failure هرگونه RMIدهنده 

مي  تغذيه 115VAC,28VDC STBY BUSاز  ADF1مستقل از هم بوده که  ADF1& 2سيستم 

تغذيه مي کند. نکته قابل توجه اينکه  VAC,28VDC Radio Bus#2 115از  ADF2کند و 

Receiver   مربوط به هر سيستم پاور خود را از طريقCont PNL  مي  مربوط به همان سيستم دريافت

 کند.

مي گيرد. به  يا افقي قرار 1انتخاب شده باشد عقربه مربوطه در حالت ساعت  ANTدر حالت  ADFاگر  *

م همين اطالعات سيگنال نرسد باز ه ADFمي گويند همچنين اگر به  Stowed Positionاين حالت 

  مي افتد. حالت اتفاق 

 

 

 (EGPWS)Enhanced Ground Positioning System: 

اين سيستم جهت اجتناب از هر گونه برخورد به کوه و يا موانع و ساختمان های بلند اطراف فرودگاه طراحي 

 شده و نصب آن بر روی هواپيماها اجباری مي باشد.

نصب شده است. اين  Honey Wellساخت کارخانه  MK-VIIاز نوع  EGPWSدر اين هواپيما نيز سيستم 

نسورها و سيستم های مختلف هواپيما مي اسيستم دارای يک کامپيوتر مرکزی مي باشد که ورودی خود را از س

گيرد و بعد از پردازش آن ، اخطارهای شنيداری، نوشتاری و ديداری را در صورت لزوم صادر مي کند. سيستم 

 يل مي باشد:مد به شرح ذ 8دارای 

Mode 1: Excessive Descent Rate 

 Sink"در صورتي که هواپيما با شيب بسيار شديدی ارتفاع کم کند و به زمين نزديک شود سيستم اخطار 

Rate"   ،"Pull Up" .را صادر مي کند(AGL: 2450 ft) 

Mode 2: Excessive Terrain closure Rate 

 , PULL UP"  ،"Terrain"ديدی به کوه نزديک شود سيستم اخطار در صورتي که هواپيما با شيب بسيار ش

Terrain" .را صادر مي کند (AGL: 1800 ft) 

Mode 3: Altitude Loss after Take off 

(، هواپيما ارتفاع کم کند  AGL:50-700ft )بين Go-Aroundيا  و Take offدر صورتي که در حين 

 را صادر مي کند. "Don’t Sink , Don’t Sink"سيستم اخطار
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Mode 4: Unsafe Terrain Clearance 

چرخ     AGL:500ftدر ارتفاع زير  باشد و Landing- Configurationدر صورتي که هواپيما در حالت 

 نباشد و يا در ارتفاع بين Landing Setفالپ در موقعيت  AGL:200ftها باز نباشد و يا در ارتفاع زير 

AGL:200-500ft وقعيت فالپ در مLanding  نبوده و هواپيما دارایSink Rate  شديد باشد- 

 سيستم اخطارهاي زير را صادر مي كند:

"TOO LOW – TERRAIN" , "TOO LOW – GEAR" , "TOO LOW – FLAPS" 
 

Mode 5: Excessive Deviation below Glide Slope 

 AGL: 50 – 1000ft)ارتفاع بين  ه باشدانحراف زيادی داشت Glide Slopeدر صورتي که هواپيما در حالت 

را  ”GLIDE SLOPE“ست شده باشد( سيستم اخطار ديداری و شنيداری ILSبوده و چرخ ها پايين و فرکانس

 صادر مي کند.

Mode 6: Advisory Callouts 

اين   (Decision  Height)  در صورتي که هواپيما هنگام کاهش ارتفاع راديويي به مقدار ارتفاع انتخابي برسد

 را صادر مي کند. ”Minimums“سيستم اخطار 

 EGPWSهمچنين در صورتي که مقدار چرخش هواپيما حول محور طولي از حد تعيين شده ای که در رايانه 

 را صادر مي کند. ”Bank Angle“محاسبه مي شود بيشتر شود سيستم پيغام صوتي 

Mode 7: Wind Shear 

از اطالعات سرعت؛ ارتفاع راديويي؛ فشار استاتيک؛ زاويه حمله؛ درجه  با استفاده EGPWSرايانه سيستم 

 صادر مي کند. را ”Wind Shear“حرارت بيرون و شتاب هواپيما پديده فوق را شناسايي و پيغام صوتي 

( اين سيستم تا آخرين لحظه وظيفه 9و  9)مد های  هواپيما ثبت شده است CVRبا توجه به اخطارهايي که در 

 ا به درستي انجام داده و اخطارهای الزم را قبل از بروز سانحه صادر کرده است.خود ر

 

 Weather Radar : 

وظيفه اصلي اين رادار؛ مشخص نمودن وضعيت هوای عبوری هواپيما بر اساس ميزان رطوبت داخل ابرها و 

بار الکتريکي باال مي فشردگي اين رطوبت و کمک به خلبان در اجتناب از عبور از اين ابرهای خطرناك با 

... سواحل و ، رودخانه ، و يا نشان دادن وضعيت زمين را که شامل کوه MAPباشد. همچنين اين رادار قابليت 

 مي باشد را نيز دارد.
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 9375MHzنصب شده است که در باند فرکانسي  Weather Radarبر روی اين هواپيما يک عدد سيستم 

و ساخت کارخانه  PDR-F1 کيلو وات مي باشد. اين سيستم از نوع 65مي کند و توان خروجي آن    کار 

Honey Well .مي باشد 

 عمل مي کند. 28VDCبرای  10Aو جريان  35V/Aو  115VAC 400Hzسيستم با ولتاژ 

سيگنال های ارسالي از رادار پس از برخورد با هدف با چهار رنگ متفاوت بر روی صفحه نمايش به شرح ذيل 

 :ظاهر مي شود

9. Dark بدون بازگشت : 

9. Green مناطق ايمن يا بي خطر مي باشد( : حداقل بازگشت( 

9. Yellow مناطقي که بايد هنگام عبور احتياط نمود( : برگشت متوسط( 

9.  Red.)حداکثر بازگشت )مناطقي که حتي المقدور مي بايست از عبور از آنها اجتناب نمود : 

 ه مي گردد.تغذي VAC Radio Bus 115اين سيستم از طريق 

 

  VOR / ILS System: 

، انتخاب شده (Course)اين سيستم اطالعات موقعيت هواپيما؛ ميزان انحراف هواپيما از مسير 

 اطالعات طرح تقرب و جهت يابي ايستگاه را فراهم مي کند.

 118 – 108مجزا نصب شده است که در باند فرکانسي VOR / ILSدر اين هواپيما دو سيستم 

MHz(VOR)  118 – 108و MHz(ILS)  51کار مي کند اين سيستم از نوعRV – 5B  و

 مي باشد. Collinsساخت کارخانه 

همچنين در اين سيستم يک سوييچ تعبيه شده است که هر سيستم را به تنهايي قادر مي سازد تا بتواند 

 کند.هم نشان دهنده های سمت خلبان و هم نشان دهنده های سمت کمک خلبان را تغذيه مي 

نمايش  HSI, ADI, RMIبسته به نوع استفاده از اين سيستم بر روی  VOR/ILSاطالعات سيستم 

 مي شود.  داده 

 شبکه توزيع برق اين سيستم به شرح ذيل مي باشد:

VOR / ILS # 1: 28VDC ST-BY BUS, 115 VAC ESS BUS 

VOR / ILS # 2: 28 VDC Radio Bus2, 115 VAC Radio Buses 2 
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 نشاندهنده هاي موتور(Engine Indications): 

 
9. EPR (Engine Pressure Ratio) 

 

 در اين هواپيما شامل متعلقات زير برای هر موتور مي باشد: EPRسيستم 

 PT2يا  Inlet Pressure Sensing Probe يک عدد

 PT7يا  Exhaust Pressure Sensing Probeشش عدد 

  EPR Indicatorو يک عدد EPR Transmitterيک عدد 

مي باشد    نسبت فشار هوای ورودی به هوای خروجي يکي از پارامترهای مهم جهت بررسي قدرت موتور

قرار داشته و بوسيله  Nose Domeدر قسمت  PT2 انجام مي پذيرد. EPRکه اين عمل توسط سيستم 

بوده در  Probeکه شامل شش عدد  PT7موتور از يخ زدگي محافظت مي شود و Anti Iceسيستم 

 EPRجهت جريان هوای خروجي موتور قرار دارد که مجموعه خروجي اين پراب ها يکي شده و به 

Transmitter  مي گردد        ارسال EPR Transmitter  نيز فشار به دست آمده توسطPT2 و 

PT7 را به يک نسبت (Ratio)  تبديل نموده و بهIND .ارسال مي نمايد 

2. Tachometer (N1 & N2) 

 

و  Low Press Compressorيا  N1جهت نشان دادن ميزان کارايي موتور از يک عدد ترانسميتر برای

و  N1 استفاده مي شود. High Press Compressorيا  N2از يک ترانسميتر ديگر برای نشان دادن 

N2 اطالعات دور (RPM)  کمپرسور را از طريق تبديل چرخش مکانيکي به سيگنال الکتريکي بهIND 

 N1 در قسمت انتهايي آن قرار دارد. N2و  Accessory Driveدر قسمت جلوی  N1منتقل مي نمايند.

& N2 IND  درج شده اند و باند های رنگي روی ندرصد م911تا باالی  9بر اساس درصد و ازIND  به

     خطر و محدوديت تعريف شده اند. و صورت نرمال

 

8. Vibration Pick Up 

 ات درباره لرزش موتور، اين نشان دهنده بر روی پنل مهندس پرواز نصب شده است.جهت داشتن اطالع

 مي باشد. Monitor Unitو يک عدد  INDيک عدد ،  Vibration Pick Upتم شامل دو عدد سسي

تبديل انرژی لرزشي موتور به سيگنال الکتريکي متناسب با دامنه و لرزش و انتقال آن  Pick Upوظيفه 

مربوطه ارسال  INDنيز اين سيگنال را تقويت کرده و به  Monitor Unitمي باشد.   Monitor Unitبه

 99ها يکي در قسمت جلوی موتور و در موقعيت ساعت  Vibration Pick Upموقعيت اين  مي کند.

جهت نشان  6جهت نشان دادن مقدار لرزش کمپرسور و ديگری در انتهای موتور و در موقعيت ساعت 

 لرزش توربين قرار دارد. دادن مقدار
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4. EGT (Exhaust Gas Temperature) 

 

وضعيت توربين  ،يکي از نشان دهنده های مهم موتور بوده که مي تواند عالوه بر وضعيت مکانيکي موتور 

عدد ترموکوپل بوده که به صورت دايره  9ها و کل شرايط موتور رابه خلبان نشان دهد. اين سيستم شامل 

واقع شده که با  P2موتور قرار گرفته اند.نشان دهنده اين سيستم نيز بر روی پنل  Exhaustوار در قسمت 

کار مي کند. ترموکوپل ها به صورت موازی قرار گرفته اند تا بتوانند  115VAC-STBY BUSبرق 

درجه سانتيگراد مدرج گرديده و  850تا  0از  EGT IND مقدار متوسط حرارت را اندازه گيری نمايند.

درجه به  700تا  500اند های رنگي روی آن نشان دهنده وضعيت نرمال و خطرناك مي باشند رنج بين ب

را مشاهده نمايد. تفاوت دما بين  EGTصورت دقيقتری درجه بندی شده تا خلبان با دقت بيشتری ميزان 

Hot Junction در ترموکوپل و  Cold Junction در قسمتIND  سبب مي شود يک سيگنال

 INDتريکي توليد شود اين سيگنال که متناسب با ميزان دما مي باشد پس از تقويت در آمپلي فاير به الک

 ارسال مي گردد.

 

 سيستم تامين برق هواپيما(Electrical Power): 

 

 400و فرکانس  115VACولتاژ  با شبکه برق رساني اين هواپيما شامل سه سيستم توليد و توزيع برق سه فاز

استفاده  28VACشد. همچنين از ترانسفورمرهای تکفاز جهت کاهش اين برق و تبديل آن به برق هرتز مي با

همچنين جهت برق  استفاده ميشود. 28VDCجهت تبديل اين برق سه فاز به برق  TRU عدد 9مي شود و از 

 رساني به سيستمهای حياتي در مواقع اضطراری از يک باتری استفاده ميشود.

شامل سه عدد ژنراتور از نوع بدون ذغال و خود تحريک با قدرت  (AC)متناوب  سيستم توليد برق

40KWAT 55  و ياKVA 208 –115و ولتاژVAC  سه فاز مي باشد که ممکن است به صورت جداگانه

و يا به صورت موازی در حين پرواز برق مورد نياز هواپيما را فراهم کنند. همچنين از يک ژنراتور ديگر نيز با 

قرار  Main Landing Gear به کار مي افتد ودر فضای مابين دو APUن مشخصات که توسط موتور همي

همچنين در سمت راست دماغه هواپيما محلي  دارد، جهت فراهم کردن برق بر روی زمين استفاده مي شود.

 به هواپيما تعبيه شده است. External Powerجهت وصل کردن 

 

 موازی شود. External Power راتورهای اصلي و يانمي تواند با ژن APUژنراتور 
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( در هر دور دلخواهي از موتور، از يک قطعه 400Hz)فرکانس  جهت ثابت نگه داشتن دور ژنراتورها

 CSDهيدرومکانيکي با کنترل الکتريکي مابين گيربکس موتور و شفت ژنراتوراستفاده شده است که اين قطعه 

 مي باشد. CSDفاقد  APUنام دارد.ژنراتور 

 

وجود دارد که  AC BUS1 ،AC BUS2 ،AC BUS3** در اين هواپيما سه عدد باس اصلي به نام های 

ولتاژ و  خودش توسط ژنراتور مربوطه تغذيه مي گردد. GCBهر يک از باس ها به طور مستقل و از طريق 

د ژنراتورها مي توانند به مربوطه کنترل مي شو Load Controllerفرکانس هر باس توسط ولتاژ رگوالتور و 

تغذيه گردند. الزم به ذکر است  BTBتوسط  Synchrony Busصورت موازی به هم وصل شده و از طريق 

لذا اگر ژنراتوری از مدار خارج شود باس  که هيچ مصرف کننده ای مستقيما به سينکرو باس وصل نمي شود،

 تغذيه ميگردد. BTBطريق  مربوطه از طريق ژنراتور ديگر بوسيله سينکرو باس و از

APU  وExternal Power   فقط به صورت مستقل و غير موازی با منبع ديگری مي توانند به سينکرو باس

 وصل شوند.

 Fault Annunciation Panel جهت کنترل مدار از ابتدای توليد برق تا ابتدای وصل به بار، سيستم 

آمپر سيستم فعال مي شود و اشکال خود را به  40 –30 طراحي شده است که در صورت بروز اختالف بيش از

مي  GCBو سپس  GCRشدن  Tripصورت افت ولتاژ روی مقاومت و يکسوکننده نشان مي دهد که باعث 

گردد و تا زماني که اشکال برقرار است هيچکدام از ژنراتورها را نمي توان دوباره به مدار وصل کرد.همچنين 

 روشن مي گردد. Annunciation Panelچراغ روی 

به شرح ذيل استفاده مي  TRUعدد  9، از 115VACاز برق متناوب  28VDC** جهت تامين برق مستقيم 

 شود:

- TRU 1  که ازAC BUS 1 .تغذيه مي گردد 

- TRU 2  که ازAC BUS 2 .تغذيه مي گردد 

- ESS TRU  که ازESS AC BUS .تغذيه مي گردد 

- EXT TRU که ازEXT AC BUS ردد.تغذيه مي گ 

  نيز که از باتری باس تغذيه  Inverterاستفاده گردد. يک دستگاه  DCباطری نيز مي تواند به عنوان منبع برق 

 تبديل کند. 115VAC 400Hzمي کند مي تواند در صورت نياز برق باتری را به 
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تغذيه کنند و هم  وجود دارد که در نوع اول باس ها مي توانند هم از باتری DC BUSدر اين هواپيما دو نوع 

مي توانند سيستم  (Power Failure)، لذا اين باس ها همواره دارای برق بوده و در مواقع اضطراری TRUاز 

 های حياتي را تغذيه کنند.اين باس ها عبارتند از:

Hot Butt Bus – Hot Butt Transfer Bus – Butt Bus – Aux Hot Butt Bus – Butt 

Transfer Bus – ST BY DC Bus 

 تغذيه مي شوند که عبارتند از: TRUنوع دوم باس هايي هستند که فقط از 

No1 DC Bus – No2 DC Bus – Ess DC Bus – EXT DC Bus 

 

 **ESS AC BUS 

 (GEN1, GEN2, GEN3, APU, EXT, ST-BY)موجود  ACاين باس مي تواند از تمام منابع 

پرواز يک سوييچ شش حالته قرار دارد که با انتخاب هر يک از تغذيه کند به اين ترتيب که بر روی پنل مهندس 

 ESSاز کدام يک از شش منبع فوق تغذيه شود. ESS BUSحالت ها، مهندس پرواز تعيين مي کند که برق 

BUS   9در حالت عادی پروازی از ژنراتور شماره(GEN3)   اشکالي  9تغذيه مي کند و چنانچه برای موتور

آن از مدار خارج گردد مهندس پرواز با چرخاندن سوييچ و انتخاب يک منبع تغذيه ديگر پيش آيد و ژنراتور 

را تغذيه کند. الزم به ذکر است که در هنگام  ESS BUSمجددا مي تواند   (GEN1)9مثال ژنراتور شماره 

ستند ممکن است مصرف کننده هايي که به اين باس وصل ه ESS BUS  برای )منبع تغذيه( Sourceانتخاب 

يک  ESS BUSالبته در صورت قطع شدن برق  برای لحظه ای کوتاه خاموش شده و مجددا روشن شوند.

 Instrument Panelچراغ قرمز رنگ بر روی پنل مهندس پرواز و همچنين يک چراغ چشمک زن بر روی 

 جديد روشن مي ماند. Sourceروشن شده و تا زمان رفع اشکال يعني تا انتخاب 

 **ST-BY Power   

فعال مي گردد. در  ESS ACاين پاور جهت ادامه پرواز ايمن حياتي مي باشد که در صورت قطع سيستم های 

مين أت DC Batt Busوصل شده و ورودی آن از  ST-BY AC BUSبه  Inverterاين حالت خروجي 

ته اگر هواپيما در مي باشد. الب ST-BYدر حالت  Ess Selector Switchميگردد که الزمه آن  قرار دادن 

برق نداشته باشد با ارسال سيگنال الزم از  ESS BUSحال پرواز باشد و سيستم الکتريکي هواپيما قطع گردد و 

 ESSبه صورت خودکار و بدون نياز به انتخاب  Ess Power Failureبه رله  L/G Accessory Unitمدار 

Selector Switch  در حالتST-BY ،Ess Bus   از طريقST-BY AC .تغذيه مي گردد 
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توضيحات و بررسي هايي که در مورد سيستم برق رساني اين هواپيما داده شد حاکي از اين مي باشد که سيستم 

های ناوبری و ارتباطي مشروحه فوق تا آخرين لحظه قبل از سانحه فعال بوده و به صورت نرمال کار مي کرده 

 است.  

 :و هر سه موتور  Wingهر دو  Anti- iceسيستم  بررسي 2-3-2    

را مي کند که دو ثانيه  Anti-iceخلبان درخواست روشن کردن  90:90:91در ساعت  CVRبا توجه به نوار 

 روشن مي باشد. Anti-iceبعد مهندس پرواز اطالع ميدهد که 

مي  Openحالت تمامي موتورها در  Anti-iceيچ ئبعد از سانحه سو Cockpitبا توجه به آثار باقي مانده از 

 . بوده است Openهای مربوطه روی موتور نيز در حالت Valveباشد و همچنين وضعيت 

بار( شنيده مي  6صدای تق تق ) CVRرا روشن مي کند دقيقاً در  Anti-iceزماني که مهندسي پرواز  -

کردن  های مربوطه و آخرين تق مربوط به چکValveبار آن مربوط به باز کردن  0شود که احتماالً 

 ها مي باشد.Valveوضعيت باز يا بسته بودن 

و  Openدر حالت  9موتور شماره  Anti-ice wingبعد از سانحه سويچ  PNLبا توجه به تصاوير  -

مي باشد احتمال اينکه در حين سانحه براثر برخورد جسمي يا هنگام  Closeدر حالت  9موتور شماره 

 داده باشد وجود دارد. ها بعد از سانحه تغيير وضعيتPNLجابجائي 

 Positionها وضعيت باز و بسته بودن آنرا از روی Valveچون خلبان بعد از بازکردن هر کدام از  -

Light  کنترل مي کند و از صحت عملکرد آن مطلع مي گردد. در مکالماتCVR  صحبتي دال برايراد

 به ميان نيامده است. Anti-iceسيستم 

تأمين مي شود و اين دو  Stage 13و  Stage 6از هوای  Wing Anti-iceهمينطور که ميدانيم سيستم 

عبور کرده و  thermal Anti-ice valveو  high pressure valveهوا باهم مخلوط گشته و طريق 

 بال مي شود. Anti-iceاز سمت چپ هواپيما وارد سيستم 

-Antiرا نيز روش نکرده بود سيستم  9موتور شماره  Anti-iceبنابر اين اگر به فرض محال خلبان سيستم 

ice  اين عمل را انجام ميداد. 9موتور شماره 

 را روش كند؟ Anti-iceچه زماني بايستي خلبان سيستم  -9

وجود ندارد و زماني که خلبان مشاهده کند  ice detectorالزم به توضيح است که در اين هواپيما سيستم 

را روش  Anti-iceا در شرف تشکيل است معموالً سيستم هواپيما يا دور پنجره ه wiperروی  iceکه 
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  11Aصفحه  section3هر جا که تصريح شده باشد اين مطلب در  flight manualمي کند و براساس 

 ،Air plane flight manual  در قسمتNormal procedures .قيد شده است 

 ست؟را روشن كرده ا Anti- iceدر اين پرواز چه موقع خلبان سيستم  -2

را  Anti-iceپائي خلبان دستور روشن کردن  99901در ارتفاع  90:90:98با توجه به مکالمات در ساعت 

زماني که هواپيما در شرايط برف و يخ پرواز مي کند طبق  flight manualميدهد و طبق مقررات 

Section 3  وPage 11A : 

When ice accumulation on cockpit window FRAMS, wind shield center post, or 

on the wind shield wiper arm may be used as a indication of structural icing 

conditions and the need to turn on the wing anti- ice sys. 

% نباشد 00کمتر از  N1بايستي  anti- iceدر حالت  Flight manualالزم به توضيح است براساس مدارك 

را نگهدارم و  N1%=00عنوان مي کند که آيا  90:90:99س پرواز نيز به اين امر هوشيار بوده و در دقيقه که مهند

ها را کنترل کرده و مي anti- iceو سپس مهندس پرواز دمای  ”we do have“خلبان جواب ميدهد بله 

 .اين موارد ثبت شده است 90:90:98در زمان  CVRکه در  "گرم شده خيلي گرم"گوييد 

تأکيد  anti- iceيا سيستم  wing anti- iceقبل از روشن کردن سيستم  flight manualتوجه: در کتاب 

که مي بايست سيستم  ”Turn engine ignition on prior to activating anti- ice“مي کند که 

Continous ignition  موتور رویon  شود قبل از اينکه سيستم گذاشتهanti- ice د که مکالمه روشن شو

 شنيده نمي شود. CVRدر اين زمينه در 

(Page 11A air plane flight manual, section 3) 

 : Air conditionسيستم بررسي   8-3-2

خلبان  90:98:18اشاره نشده و در دقيقه  Air conditionبا توجه به مکالمات هيچ ايرادی در مورد سيستم 

هندس پرواز اين عمل را انجام ميدهد و اگر اشکالي در و م "يک هوا گرمترش کن"درخواست ميکند که 

بود به احتمال خيلي زياد اين مسئله توسط مهندس پرواز عنوان مي شد و در  Air conditionسيستم 

 مکالمات ضبط مي شد.

 : VHF Communicationعملکرد سيستم بررسي  4-3-2

هواپيما ثبت شده است  CVRظه پرواز در مکالمات کروی پروازی با برج مراقبت پرواز که تا آخرين لح

 .نشان دهنده اين است که سيستم فوق دارای برق الزم بوده و به صورت نرمال انجام وظيفه مي نموده است
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 : الکتريک هواپيماعملکرد سيستم بررسي  5-3-2

ين مسافران( قطع و )کاب برخي از بازماندگان سانحه اظهار کرده اند که در لحظات آخر پرواز ، برق هواپيما  

 وصل مي شده است آيا اين موضوع مي تواند صحت داشته باشد و آيا اين حاکي از وجود اشکال در هواپيما

 مي باشد؟

همان گونه که در بخش سيستم های الکتريکي توضيح داده شد با از دست رفتن منبع تغذيه ای که در حال برق 

مربوطه روشن شده و مهندس پرواز بالفاصله با  Failureغ (، چرا9مي باشد )ژنراتور  ESS BUSدادن به 

( را انتخاب و جايگزين منبع تغذيه از دست  9يا  9منبع تغذيه جديد )ژنراتور  ESS Powerچرخاندن سوييچ 

مجددا برق رساني گردد. لذا در لحظه  چرخاندن سوييچ جهت انتخاب منبع  ESS BUSرفته مي کند تا به 

مي شوند )مانند بخشي از سيستم روشنايي  تغذيه ESS BUSمصرف کننده هايي که از تغذيه جديد، تمام 

کابين مسافران( برای لحظه کوتاهي خاموش شده و پس از انتخاب منبع جديد مجددا روشن مي شوند. لذا  به 

فران برای ، ژنراتور مربوطه از مدار خارج شده و برق کابين مسا 9نظر مي رسد با از دست رفن موتور شماره 

برق دار  ESS BUSتوسط مهندس پرواز،  9لحظه ای خاموش شده است و بالفاصله با انتخاب ژنراتور شماره 

دوباره برق کابين قطع شده و پس از  9شده و مجددا برق کابين وصل شده است و با از دست رفتن موتور شماره 

 انتخاب منبع تغذيه جديد مجددا برق کابين وصل شده است. 

تغذيه مي کند که علت خاموش روشن ESS BUS زم به ذکر است که بخشي از سيستم روشنايي کابين از ال

تغذيه مي شود   XFR Busشدن اين بخش در باال توضيح داده شد. بخشي ديگر از سيستم روشنايي کابين از 

، اين 9از دست رفتن ژنراتور  تامين   مي کند لذا با  9که چون اين باس در حالت پرواز، برق خود را از ژنراتور 

باس برق خود را از دست داده و به تبع آن  بخشي ديگر از سيستم روشنايي کابين که از اين باس تغذيه مي شده 

 نيز خاموش شده است.

شدن موتورها اتفاق  FAILبنابراين قطع و وصل شدن برق کابين مسافران امری طبيعي بوده است که پس از  

 افتاده است.

 :(Navigation)عملکرد سيستم هاي ناوبري هواپيما بررسي  6-3-2

شدن سيستم  Failهواپيما، از آنجا که کروی پرواز هيچ صحبتي درباره  CVRبا توجه به محتويات دستگاه 

های ناوبری هواپيما نکرده اند و همچنين خلبان و کمک خلبان در زمان های مختلف پرواز بر حسب نياز از 

در آخرين  DMEکردن ارتفاع، راديال و  SETبری مختلف استفاده کرده اند که نمونه بارز آن سيستم های ناو

دقايق پرواز است لذا ميتوان چنين نتيجه گيری کرد که سيستم های ناوبری دارای برق الزم بوده و به درستي 

 انجام وظيفه مي کرده اند.
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مختلف جهت برق رساني به  (BACK UP) يه پشتيبانالبته الزم به ذکر است که با توجه به وجود منابع تغذ

سيستم های ناوبری، حتي در صورت ازدست رفتن برق هواپيما ، سيستم های ناوبری از طريق باتری و 

Inverter مين کرده و به فعاليت خود ادامه مي دهند لذا  سيستم های حياتي ناوبری تا أبرق مورد نياز خود را ت

ستفاده بهينه در اختيار خلبان و کمک خلبان بوده است و هيچ اشکالي از عدم آخرين لحظه پرواز جهت ا

 کارکرد سيستم های ناوبری ثبت نشده است.

 

 : هواپيما EGPWSعملکرد سيستم بررسي  7-3-2

( اين سيستم تا آخرين لحظه وظيفه 9و  9)مد های  هواپيما ثبت شده است CVRبا توجه به اخطارهايي که در 

 درستي انجام داده و اخطارهای الزم را قبل از بروز سانحه صادر کرده است.خود را به 

 : هواپيما Engine Ignitionعملکرد سيستم بررسي  3-3-2

های  CBهايي که بعد از سانحه و در ميان الشه هواپيما پيدا شده ، تعدادی از  CB Panelبر روی  -

بودن بعضي از  Open توضيح اين است که ند )بيرون( هست Openسيستم های حياتي هواپيما در حالت 

CB ها مي تواند به اين دليل باشد که در لحظه بروز سانحه در اثر برخورد با زمين و اتصال سيم ها به

شده  Openمربوط به آن سيستم  CBدر مدار اين سيستم ها به وجود آمده و  Shortyيکديگر حالت 

داخل( هستند نيز مي توان گفت که سيستم های مربوط ) Closeهايي که CBاست. و همچنين در مورد 

در مدار آنها  Shortyها فعال نبوده و در آن لحظه خاموش بوده اند ويا فعال بوده وهيچ گونه CBبه اين 

  رخ نداده است. 

با توجه به شرايط پرواز که در هوای سرد و يخبندان انجام شده است قطعا خلبان مي بايست طبق    -

قرار مي داده است. اما در پنل مربوط  ONرا در وضعيت  Continuous Ignitionوييچ پروسيجر، س

که در ميان الشه هواپيما پيدا شده است، اين سوييچ در وضعيت  Continuous Ignitionبه سوييچ 

Off  قرار دارد) بر اساس شواهد موجود( لذا به نظر مي رسد اين سيستم فعال نبوده است ولي از آن جايي

 Offيچ به وضعيت ئيچ، اين سوئه احتمال دارد در اثر برخورد هواپيما به زمين و وارد شدن ضربه به سوک

 رفته باشد لذا اظهار نظر قطعي درباره اين سيستم تا اين لحظه امکان پذير نمي باشد.   
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با فرض وجود  EP- IRP( براي هواپيماي EPRبررسي علت افت قدرت موتور )  1-3-2

 الت ذيل:اشکا
 

 Adverseو  CVRو  FDRاشکال عملياتي )خلبان( و تأثير آن برافت قدرت موتوربا توجه به داده های  -9

Weather Procedures  هنگام روشن کردن سيستمanti ice  هيچ اشاره ای به روشن کردنignition 

(Continuous)  نشده است و همچنين درoperation manual که مربوطه ذکر گرديده است 

Do not make rapid thrust changes in extremely heavy precipitation (rain- heil) 

unless excessive air speed variations occur. If thrust changes are necessary, 

move the thrust levers very slowly. 

انجام ميدهد که  rapid accelerationخلبان  16.00.50و دقيقه  9890در ارتفاع  manualعليرغم تأکيد 

 در عرض دو ثانيه

 EPR= 1.43به  EPR= 1.09از  9توان موتور شماره 

 EPR= 2.07به  EPR= 1.36از  9توان موتور شماره 

 EPR= 1.73به  EPR= 1.21از  3توان موتور شماره 

 ذکر مي کند. operation manualافزايش مي يابد و 

Avoid rapid thrust lever move mends to prevent engine surge or flame out. 

 

 داليل باال نشان ميدهد احتمال اشکال عملياتي در کاهش قدرت موتورها و خاموش شدن آنها وجود دارد.

 يرو ديناميکي و تأثير آن برافت قدرت موتورآاشکال  -2

باعث کاهش نسبي قدرت موتور کامالً واضح است که اگر جريان هوای ورودی به موتور بطور مستقيم نباشد 

را  roll= -39هواپيما  16.00.54هواپيما آمده است در لحظات آخر دقيقه  FDRمي گردد. همچنانکه در 

دارای سرعت زاويه ای بيشتری مي باشد از حجم  9نسبت به موتور شماره  9داشته است چون موتور شماره 

hail  وrain  شود و اين حجم  برخوردار مي 9زيادتری نسبت به موتورhail  زياد سبب خاموش شدن موتور

هوای کمتری دريافت مي کند به همين خاطر نسبت  roll= -39در اين  9نسبت به  9مي گردد و موتور شماره 

 با تأخير زماني چند لحظه ای خاموش مي شود. 9به موتور 

 bypassاخل آن چرخيده و از د rainو  hailجريان  s” duct“و وجود  9بعلت شکل ايرو ديناميکي موتور

duct  خاموش نمي شود. 9موتور خارج مي شود و موتور 
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برروی موتورها تأثيرات زيادی داشته و جريان  hailبنابر اين مي توان نتيجه گرفت که نحوه ورود هوا و 

 ايروديناميک تأثير زيادی روی قدرت موتور دارد.

 

 يخ زدگي موتور و تأثير آن برافت قدرت موتور -8

امکان تشکيل يخ در ورودی موتور وجود دارد و اگر يخ در ورودی موتور تشکيل شود جريان هوای ورودی 

موتور وجود دارد و همينطور امکان اينکه يخ تشکيل شده در قسمت ورودی جدا  stallمغشوش شده و امکان 

هوا را فشرده مي کند دما  شده و وارد موتور شود نيز وجود دارد. ولي در قسمت داخلي موتور چون کمپرسور

 در ناحيه کمپرسور باال مي رود و امکان يخ زدگي در داخل موتور کامالً به صفر مي رسد.

 inletو  nose cowlتعبيه گرديده است که  anti- iceسيستم  JT8Dبرای جلوگيری از يخ زدن موتور 

مشخص شده است که خلبان  CVRمي گردد و در  anti- ice 99و  stage 9موتور مزبور توسط هوای 

دال براينکه  اخطاری از کروکهرا روشن کرده است و هيچ  anti- iceسيستم  descend approachهنگام  

مشاهده نمي شود.قابل ذکر است در مواردی نادر  CVR، خراب شده باشد در  engine anti- iceسيستم 

 fanواز کند امکان تشکيل اليه های يخ در مدت طوالني پر hailاگر هواپيما در شرايط برفي و باران و 

blade ها وblade هایstage های اوليه وجود دارد که در اين حالت چونblade ها قطعات چرخنده هستند

balancing  آنها بهم ميخورد و در نتيجهvibration  افزايش مي يابد که در مورد هواپيمایEP- IRP  هيچ

 گزارش نشده است. vibrationنوع 

 ير يخ زدگي بال در افت قدرت موتورتأث -4

عليرغم روشن  90:08:98مشاهده مي شود که مهندس پرواز در ساعت  FDRو  CVRبا بررسي مکالمات 

با توجه به وضعيت هوا اعالم مي کند ممکن است روی بال يخ تشکيل شده باشد حدود  anti iceبودن سيستم 

 نات( بال نمي تواند يخ بزند. 981-991عت )ثانيه بعد خلبان پاسخ مي دهد با توجه به سر 91

بال را گرم مي کند و بقيه قسمت های بال نياز به گرم شدن ندارند  leading edgeفقط  anti iceسيستم 

 leading edgeبال يخ بزند سبب مي شود که هوای روی بال در ناحيه  leading edgeبدليل اينکه اگر 

 .بال را کامالً کاهش مي دهد performanceه هم مي زند و آشفته شده و جريان سطح کل بال را ب

بال  performanceنشده و  ذکر anti- iceدر مکالمات تا آخرين لحظه هيچ نقصي در مورد عملکرد سيستم 

خوب بوده است ولي اين احتمال وجود دارد مبني بر اينکه چون هواپيما در مدت طوالني در ارتفاع پايين در 

واز کرده اليه های نازکي از برف با يخ روی بال تشکيل شده باشد. اگر اين برف يا يخ از سطح برف و باران پر
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موتور شده و  vibrationقسمت داخلي بال بطور ناگهاني جدا و به دهانه موتور وارد بشود بايستي موجب 

 ت. احتمال کاهش قدرت موتور را بطور لحظه ای درپي دارد ، که اين اتفاق گزارش نشده اس

ولي با توجه به پرواز بمدت طوالني در شرايط برف و يخ و ناکاني بودن قدرت انتخاب شده برای موتورها 

برای موتورها بدليل انتخاب نامناسب قدرت موتورها توسط  anti- iceاحتمال ناکافي بودن دمای هوای سيستم 

يت به آرامي باعث تشکيل يخ روی بال شده خلبان برای گرم کردن لبة حمله بال وجود دارد. که اين امر در نها

بال افزايش يافته و هواپيما برای بار دوم  stallو شکل آيروديناميکي آنرا بهم زده است. در اين حالت سرعت 

 مي گردد. stick shakerدچار    

 (EPRسوخت و تأثير آن برافت قدرت موتور ) -5

، با توجه به مطالب باال  ignition، هوا و  سه عامل مهم وجود دارد تا قدرت موتور حفظ گردد سوخت

ها به fuel tankبطور نرمال سوخت از طريق  898سوخت يکي از مهم ترين اجزاء مي باشد در هواپيمای 

موتور مربوط به خود را بطور نرمال تغذيه مي کند حجم سوخت  tankسمت موتور جاری مي شود که هر 

مي باشد در دمای هوای سرد براحتي  jet Aيماهای مسافربری از نوع داخل تانک با توجه به اينکه سوخت هواپ

يخ نمي زند ولي ممکن است قطرات آبي که در داخل سوخت تشکيل شده و توسط پمپ به موتور فرستاده مي 

در مسير سيستم سوخت رساني  JT8Dشود در مسير سيستم سوخت رساني يخ زدگي ايجاد شود در موتورهای 

 air/ fuel heatعبور مي کند و سپس از داخل  main fuel first stageخت از به موتور اين سو

exchanger  عبور مي کند و وارد فيلتر مي شود و پس از آن واردmain fuel pump second stage 

 ها مي شود.fuel nozzleوارد  ail coolerو پس از عبور از  fuel control unitمي شود و سپس وارد 

مسير قطرات آبي در سيستم وجود داشته باشد در مسير عبوری از فيلتر يخ تشکيل مي شود و مسير اگر در اين 

در سيستم پيشبيني شده که در  by pass valveسوخت را مي تواند مسدود کند که بدين منظور هم يک 

p=8-10 psi  باز مي شود هم يکpressures sw.  که اگر فيلتر گرفته شده باشد به داخلcockpit 

 سيگنال مي فرستد و خلبان را از اين امر مطلع مي سازد.

 warningرا روشن مي کند و پس از اينکه يخ ها آب شد و  fuel heatدر اين حالت مهندس پرواز سويچ

 رفت خاموش مي کند.

اد بنظر مي رسد سيستم سوخت سالم بوده و اشکالي برای موتورها ايج EP- IRPدر مورد موتورهای هواپيمای 

بطور دائم نيز روش بماند يکسری اشکاالتي در سيستم ايجاد مي نمائيد که  fuel heatنکرده است اگر سيستم 

 افزايش دمای روغن موتور را مي توانند باعث شود.
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 (EPRاشکال مکانيکي و تأثير آن برافت قدرت موتور ) -6

کي از داخل کابين خلبان کنترل مي بطور کامالً مکاني B-727در هواپيمای  JT8Dاز آنجائيکه موتورهای 

شود هرگونه اشکال در اين سيستم مي تواند تأثير مستقيم برروی عملکرد موتور بگذارد و در سيستم سوخت 

عبور مي کند تمامي کنترل های آن بصورت مکانيکي يا هيدرو  fuel control unitرساني اين موتور که از 

ي در داخل آن باعث افت قدرت موتور ميگردد ولي در مورد موتور مکانيکي       مي باشد که هر نوع خراب

بنظر مي رسد اين امر صادق نمي باشد چرا که امکان اينکه هر دو موتور تقريباً  B- 727  ،EP- IRPهواپيمای 

هيچ  CVRهمزمان دچار اشکال مکانيکي شده باشد بسيار دور از واقعيت مي باشد و همچنين در مکالمات 

 به ايراد مکانيکي و عملکرد اشاره نشده است. اشاره ای

 اول: Stick Shakerبررسي     91-3-2

 (:N1> 55%باشد ) effectiveو   anti- ice sys on:  9فرض

پائي برای نگهداشتن هواپيما در اين ارتفاع و خروج از  8111نات در ارتفاع  911با توجه به سرعت حدود  -

Descent  قبل از افزايشPitch ايد پارامترهای موتور مقداری افزايش پيدا مي کرد تا از کم شدن ب

برای  Pitchباقي مانده و زاويه  idleسرعت جلوگيری مي شد. در حالي که پارامترهای موتور در حدود 

اوليه  Stick Shakerنگهداشتن ارتفاع افزايش پيدا کرده است که اين باعث کم شدن سرعت و در نتيجه 

ايط جوی موجود کرو پروازی بايستي محتاط تر عمل مي کرد بصورتي که افزايش شده است. در شر

Throttle  قبل يا همراهPitch .انجام مي شد 

 نباشد: anti- ice  ،effectiveو سيستم  N1< 55%و   anti- ice sys on:  9فرض

اوت که پاسخ هواپيما به تحت اين شرايط ، عملکرد کرو پروازی يکسان با حالت باال خواهد بود با اين تف -

بال و ورودی  Profileدر بيايد چون  Stick Shakerاين عملکرد به نحوی نخواهد بود که هواپيما از 

 خواهد شد. Thrustو  Liftموتور بعلت يخ زدگي تغيير کرده و اين تغيير منجر به کاهش

 دوم: Stick Shakerبررسي      99-3-2

 Stick Shaker فعال سازی  باعث شده سرعت Flap5و  Pitch <9/9و  Roll <-96مجموعه پارامترهای 

درجه ، سرعت  bank angle 96دوم شروع شود با توجه به  Stick Shakerافزايش پيدا کند و نات  961به 

Stick Shaker  به مقدار قابل توجهي افزايش پيدا کرده است ، برای خروج ازStick Shaker  بايستي

bank angle دا مي کرد تا سرعت کاهش پيStick Shaker   نيز کاهش پيدا مي کرد اين عامل مي توانست

 در بياورد.  Stick Shakerهواپيما را از 
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ورودی آرام مقدار هوای حاصل از تشکيل يخ در سطوح و کنترل فرامين عقب هواپيما،  pitchبا افزايش 

. شده است  9و  9موتور   EPRکاهش  کاهش پيدا کرده و اين امر باعث (Laminar Airflow)موتورها

را کاهش  pitchزاويه  ميبايست ، Stick Shakerاول کرو پروازی برای خروج از  Stick Shakerمانند ه

را افزايش داده و ناگهان پديده واماندگي    Throttle  افزايش دهند که خلبان مقداری  ها راthrottleداده و 

موتور بوجود آمده است. در اين لحظه خلبان درخواست قدرت بيشتر  در اين دو  Roll Backکمپرسور يا 

 operation manualبا توجه به اين کار را انجام ميدهد.  "موتور ها را نموده که مهندس پرواز سريعا

صريحاً منع  throttleکرو پروازی از افزايش ناگهاني  9صفحه  CHP.04-25-16هواپيمای مذکور براساس 

منجر به ورود  برف به  داخل موتور شده و اين امر منجربه  pitch افزايشو  throttleش سريع افزاي ندشده ا

flame out  چون هواپيما در هنگام افزايش. بوده است  9و  9شدن موتورthrottle   در حالتbank  چپ

قبل از  9تن موتور سرعت افقي بيشتری داشته و اين امر باعث رف 9نسبت به موتور شماره  9بوده موتور شماره 

 موتور يک بوده است.

آب و برف به اطراف  s” duct“های داخل  vortex generatorو 9موتور شماره  s” duct“بدليل وجود 

يا محفظه احتراق نشده  combustion chamberخارج شده و داخل  by pass ductپراکنده شده و از 

 ده است.ش 9شدن موتور  flame outاست و اين امر مانع از 

 انتخاب شده باشد: ignition offيا  ignition onفرض اينکه  -

در شرايط آب و هوائي نامساعد با توجه به دستورالعمل  throttleدر هر دو حالت ، افزايش سريع و ناگهاني 

operational manual  منجربهflame out  شدن مي شود و اگرignition off  بوده باشد احتمال اين

 و بيشتر مي گردد. امر بيشتر

قطعاً  N1بود و  effectiveبا توجه به پارامترهای موتور کامالً  anti- iceدوم سيستم  Stick Shakerدر 

های موتور fan bladeمشاهده نشده است با مشاهد  anti ice% بيشتر مي باشد و هيچ مشکلي از بابت 00

ناشي از برخورد يخ  FODها سالم هستند احتمال  fan bladeدر محل حادثه با توجه به اينکه  9و  9شماره 

 به موتورها منتفي است مگر در بررسيهای داخلي موتور مواردی مشاهده شود.

با توجه به پارامترهای موتورها در تمام سطوح پروازی هر موقع که کرو اقدام به افزايش يا کاهش تراست 

شان داده اند بنابر اين نتيجه مي گيريم که موتورها از موتور کرده موتورها پاسخ مناسبي به اين عمل کردها ن

وضعيت ايده آلي برخوردار بودند و از مکالمات کروی پروازی نتيجه مي گيريم که هواپيما دچار هيچ 

 نشده است. cont. Ignitionگونه نقص فني نبوده است همچنين در مکالمات هيچ اشاره ای به سيستم 
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 :ي هواپيماگروه سيستمها نتيجه گيري

قبل از سانحه الزم  IRPدر بخش سيستمهای هيدروليک و نيوماتيک ، با توجه به شرايط پروازی هواپيمای  -9

آن بيشتر تکيه کرد ، زيرا احتمال يخ زدگي بال و دهانه  Anti- iceهواپيما و  Bleed Airاست روی سيستم 

هوای گرم از موتورها  Bleedش عملکرد سيستم موتور در شرايط قبل از سانحه وجود داشته است. لذا در بخ

اشاره شده و مورد تحليل قرار گرفته است و در بخش  Air Conationو  Anti iceجهت سيستمهای 

 سيستمهای اويونيکي اشاره و عملکرد آنها مورد بررسي و تحليل و نتيجه گيری قرار گرفته است.

شرکت ايران اير طي چند سال  B727ه در کل ناوگان براساس بررسيهای انجام گرفته عيوب بوجود آمد -9

 شامل: Bleed Airگذشته در سيستم 

1- Window overheat    2- Anti ice duct overheat    3-Wing anti ice trip 

از همه بيشتر مشاهده شده است در مواردی نيز اشکال نيمه باز  window overheatبوده است که اشکال 

را تعويض يا سرويس کرده اند.  shut off valveوجود نداشته که  Eng. Cowling Anti iceماندن

برای  overhead panelتا سوئيچ در  9به اين شکل عمل مي کند که  Eng. Cowl Anti ice سيستم

Eng. Cowl Anti ice Valve  وجود دارد. اين سوئيچ ها در دو حالت باز و بسته قرار مي گيرد که با

برايبازکردن مسير هوا استفاده مي شود. باالی هر سوئيچ يک  control valveز يک انتخاب هر حالت ا

indicator light  سبز رنگ وجود دارد که اگرposition  قرار گيریvalve  با آنچهposition  سوئيچ

 انتخاب شده مطابقت داشته باشد چراغ سبز رنگ روشن مي شود ، در غيراينصورت چراغ خاموش مي ماند و در

نيمه باز باشد چراغ سبز روشن نمي ماند در مورد اين هواپيما مي توان نتيجه گرفت اگر  valveصورتيکه 

Valave مربوط بهEng. Cowl Anti ice   نيمه باز بوده با نداشتن چراغ سبز در کابين مطلب مشخص مي

ها در حالت Valveاپيما اين به آن اشاره مي کردند. بنابر اين در شرايط پروازی هو CVRشده و در مکالمات 

 باز قرار داشته که عمالً از روی موتورها نيز قابل مشاهده است. 

با  ADمشخص گرديد اين  wing anti ice automatic trip off switchمربوط به  ADدر مورد  -9

برروی هواپيماهای ايران اير انجام گرفته  OCT/78/28مورخ  009-30-727به شماره  EAصدور يک 

در صورتيکه هوای محيط گرم باشد  wing anti- iceبودن  onاست. عملکرد آن به اين شکل بوده که هنگام 

سيستم  tripسيستم غيرفعال شده و در حال حاضر  ADمي شده که با انجام اين  tripبصورت اتوماتيک سيستم 

wing anti- ice  برای هواپيماهایB727  اين از اين جهت اشکالي بصورت دستي انجام مي گيرد. بنابر

 متوجه اين هواپيما نبوده است. 

سوابق تعميراتي و بازرسيهای انجام گرفته روی اين هواپيما بيانگر اينست که کليه قطعات مربوط به سيستمها  -9

 های مربوطه در بازرسيهای دوره ای بطور کامل انجام گرفته است.taskدارای تايم و سايکل الزم بوده و 
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)هيدروليک،  ين است که کليه سيستمهای هواپيماقي مانده و بررسي های انجام شده حاکي از اشواهد با -0

 نيوماتيک و اويونيک( تا لحظه آخر فعال بوده و بدرستي کار ميکرده است.

 (Powerplant Group)               موتور :           گزارش گروه   9-2

 اطالعات كلي:     9-1-2

موتور  9مجهز به  EP-IRPشرکت هواپيمايي جمهوری اسالمي ايران به عالمت ثبت  898وئينگ هواپيمای ب     

بوده که در انتهای بدنه نصب شده اند. اين موتورها از   Pratt & Whitneyساخت شرکت  JT8D-15مدل 

 99991 مي باشد که ماکزيمم قدرت  low by Pass( با هوای کنارگذر کم يا  twin shaftنوع دو محوره )

 پوند را توليد مي کند.

 سوابق موتورها:    2-1-2

 : 9موتور شماره 

مطابق با   99/9/9191ساخته شده و در تاريخ  9199در تاريخ   819999هواپيما با شماره سريال  9موتور شماره 

 09998برابر  9نصب شده است . کل ساعات پروازی موتور شماره  EP-IRPبر روی هواپيمای  99/0/9991

سيکل بوده است .ميزان کارکرد موتور بعد از آخرين تعميراساسي  98999ساعت و کل سيکل پروازی آن برابر 

سيکل بوده و از تاريخ نصب برروی هواپيما تا روز سانحه مقدار  199ساعت و  9199برابر  96/9/9116در تاريخ 

 سيکل پروازی داشته است .  999ساعت و  999

 

 :  2موتورشماره 

  99/9/9191ساخته شده و در تاريخ 91/9/9180در تاريخ   698099با شماره سريال   هواپيما 9تور شماره مو

برابر  9نصب شده است . کل ساعات پروازی موتور شماره  EP-IRPبر روی هواپيمای  99/0/9991مطابق با 

موتور بعد از آخرين  سيکل بوده است .ميزان کارکرد 98009ساعت و کل سيکل پروازی آن برابر  91999

تا زمان نصب بر روی هواپيما پروازی نداشته و از تاريخ نصب برروی هواپيما  91/9/9111تعميراساسي در تاريخ 

 سيکل پروازی داشته است .  999ساعت و  999تا روز سانحه مقدار 

 :  8موتورشماره 

بر روی هواپيمای  96/0/9991مطابق با   98/9/9191در تاريخ    698919ا شماره سريال ب  هواپيما 9موتور شماره 

EP-IRP  ساعت و کل سيکل پروازی آن  68918برابر  9نصب شده است . کل ساعات پروازی موتور شماره

برابر   9/99/9116سيکل بوده است .ميزان کارکرد موتور بعد از آخرين تعميراساسي در تاريخ  98996برابر 

 999ساعت و  999ز تاريخ نصب برروی هواپيما تا روز سانحه مقدار سيکل بوده و ا98996ساعت و 68918

 سيکل پروازی داشته است . 
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 تحليل وبررسي:     8-1-2

 تحليل وبررسي سوابق فني 

با توجه به اطالعات واسناد موجود در شرکت هواپيمايي جمهوری اسالمي ايران شامل سوابق ومدارك فني 

( ومدارك خط پرواز  Log Booksاز قبيل کتابچه های فني )   EP-IRPبه عالمت ثبت  898هواپيمای بوئينگ 

(OP1 : موارد ذيل حاصل مي شوند ) 

مورخ  189تا شماره  96/1/9991مطابق  8/99/9191هواپيما از تاريخ  198های شماره  OP1بررسي  -

ان نشان مي دهد که در طي مدت مذکور اشکاالت ذيل از سوی خلبان 91/91/9991مطابق  91/19/9191

 پروازی هواپيما ثبت شده اند :

 شرح رفع اشکال شرح اشکال شمسي ميالدی OP1 موتور يف

9 9 198 8/99/9191  96/1/91  #1 Eng. Oil Qty Ind.Is  

nreadable 
Ind. Changed & 

adjusted 
9 9 A198 8/99/9191  96/1/91  #2 Fuel Qty. Ind. BK 

GRD LIT is out 
Wiring problem 

rectified OP & BK 

GRD LIT checked OK 
9 9 199 98/99/9191  96/1/91  There is no control on 

#2 Eng. T/R second 

detend 

#2 Eng. T/R 

deactivated acc.  MEL 

9 9 A191 91/99/9191  91/1/91  Eng. #3 low oil press. 

Lit. remains ill. Up to 

2 mints after Eng. start 

#3 Eng low pressure 

SW replaced during 

motoring ckd. ok 
0 9 B191 91/99/9191  91/1/91  Eng. #2 T/L has no 

backlash 
Eng. #2 T/L cable 

tension adjusted and 

spring back backlash 

ckd. ok 
9و9 6  B191 91/99/9191  91/1/91  A/C requires 1.5 unit 

of R.rud trim of fly 

wing level . it is due to 

Eng. #1 & #3 assy 

Both #1 & #3 Engs. 

EPR & accuracy & 

Eng. Trim run c/out as 

per AMM 
8 9 196 96/99/9191  0/91/91  33Eng. Low oil press. 

Lit. remain on after 

Eng. Start for few 

mins. 

#3 Eng. Chkd oil 

press normal & oil 

press SW elect. Conn. 

Chkd. Ok. 
9 9 106 9/9/9199  99/91/91  #1 Eng. Oil press Ind. 

Is unrelyable 
Eng. #1 oil press Ind. 

Changed, checked 

during motoring found 

ok.  

9و9 1  108 9/9/9199  99/99/91  Ref to pp Item #2 &#1 

Eng. Oil press 

indication is 

unreliable  

Eng. #1 oil press tx 

conn. Cleand ckd 

found ok 

91 9 161 9/9/9199  99/91/91  #2 Eng. Cowling anti 

ice valve oper. Is 

intrerm. 

Anti ice vlv of eng. #2 

changed op chkd. 

Found ok  



144 
 

 
مورد اشکال گزارش شده )جدول باال ( از سوی خلباناني که با اين هواپيما پرواز داشته اند  91با توجه به  -

تا زمان سانحه مهمترين اشکال  ه در طول زمان پس از نصب موتورها بر روی هواپيمامشخص مي گردد ک

بوده که با انجام  9و  9گزارش شده يک مورد مبني بر عدم تنظيم هماهنگي نيروی رانش در موتورهای شماره 

 تنظيم مجدد سيستمهای کنترلي موتورها اين اشکال رفع شده است .

مربوط به زمان نصب هر  D754-7004مده از مدارك)چک ليستهای شماره همچنين در بررسي های بعمل آ -

سه موتور هواپيما مشاهده شد که در زمان نصب نيز تنظيم موتورها بصورت مناسب صورت پذيرفته واشکال 

 خاصي گزارش نشده است .

 

 تحليل و بررسي از نظر سوخت مصرفي: 
( نشاندهنده افت قدرت  FDRبط اطالعات پرواز )نظر به اينکه اطالعات حاصل از بررسي سيستم ثبت وض

در زمان سانحه بوده است يکي از فرضيات احتمالي در اين رابطه وجود مشکل در  9و  9موتورهای شماره 

همزمان با دو  9سوخت مصرفي هواپيما مي باشد . الزم به ذکر است که اين فرضيه بدليل اينکه موتور شماره 

سوخت استفاده مي کرده وتا آخرين لحظه نيز در حال کار بوده , مورد تاييد نمي موتور ديگر از همان  نوع 

از شرکت پخش فراورده های  99/99/9991م مورخ  996/011باشد ليکن برای بررسي بيشتر طي نامه شماره 

نفتي ايران در فرودگاه مهرآباد درخواست گرديد تا ضمن معرفي کارشناسان متخصص شيمي سوخت برای 

ساعت بعد از هواپيمای دچار  9ساعت قبل و  9اری در انجام آزمايشات الزم فهرست هواپيماهايي را که هماک

سانحه شده سوخت دريافت کرده بودند را ارائه نمايد .پس از دريافت فهرست مذکور مشخص گرديد که 

ده بودند با مشکل هواپيماهايي که در همان روز از شرکت پخش فراورده های نفتي ايران سوخت دريافت کر

 خاصي در اين رابطه مواجه نشده اند.

جلسه ايي با حضور دونفر از کارشناسان معرفي شده شرکت پخش فراورده های  8/99/9991همچنين در تاريخ 

نفتي تشکيل گرديد ومدارك مربوط به سوخت مورد استفاده در هواپيما مورد بررسي قرار گرفت و نتيجه اينکه 

سانتيگراددر مقابل يخ زدگي  -61به هواپيما بر اساس آزمايشات صورت گرفته تا دمای سوخت تحويل شده 

)حجم آب در يک مترمکعب سوخت ( بوده  PPM  91مقاومت  داشته ووقدار آب موجود در آن کمتر از 

تحويلي به   JET A1است .الزم به ذکر است براساس استانداردهای تعريف شده برای شرکت نفت سوخت 

درجه سانتيگراد را دارا بوده ومقدار آب موجود در آنها تا  -91ماهای مسافربری بايستي تحمل دمای هواپي

PPM 90  .باشد 

در ضمن از سوی تيم حاضر در صحنه سانحه نيز مقداری سوخت از الشه هواپيما تهيه و برای آزمايش به 

 . شرکت پنها ارسال گرديد که نتيجه آن اعالم نشده است
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جه به موارد ذکر شده فرضيه يخ زدگي سوخت ويا وجود مشکل در سوخت تحويلي به هواپيما منتفي لذا با تو

 مي گردد. 

     

 تحليل وبررسي براساس اطالعات صحنه سانحه 
يکي ديگراز فرضيات مورد بررسي در مورد سانحه جدا شدن موتورها از هواپيما بوده که در ادامه برای هر 

 ريح مي گردد .ور بصورت جداگانه تشموت

  9موتور شماره 

و قطعات ومتعلقات  9در بررسي محل سانحه و باقي مانده های الشه هواپيما مشاهده گرديد که موتور شماره 

در محل برخورد هواپيما با زمين و نزديک بدنه   Air Intake,LPC,HPC,Hot Core,T/Rاصلي آن شامل 

 تور تا زمان برخورد هواپيما به زمين مي باشد. وجود دارند که اين نکته نشان دهنده اتصال مو

همچنين پره های کمپرسور موتور که بدون تجهيزات کمکي قابل مشاهده بودند تقريبا بدون صدمه در سازه 

موتور موجود بودند که اين امر نشاندهنده خاموش بودن موتور در زمان برخورد با زمين مي باشد .اطالعات 

 ته را تاييد مي کند.نيز اين نک FDRحاصل از 

  2موتور شماره 

نيز در محل برخورد   Air Intake,LPC,HPC,Hot Core,T/Rهواپيما و قطعات اصلي آن  9موتور شماره 

هواپيما با زمين  و بصورت متصل به هم يافت شده که نتيجه حاصل از اين امر اتصال موتور به بدنه در زمان 

ر تيغه ها يا پره های کمپرسور اين موتور صدمه ديده وشکسته شده بود مي سانحه مي باشد.با توجه به اينکه اکث

 FDRتوان نتيجه گرفت که اين موتور در زمان برخورد با زمين درحال کارکردن بوده است .اطالعات حاصل از 

 هواپيما نيز اين نکته را تاييد مي کند.

  8موتورشماره 

بوده و در بررسي محل سانحه مشخص گرديد که قطعات اصلي  9ره نيز مشابه موتور شما 9شرايط موتور شماره 

در نزديکي نقطه برخورد هواپيما با زمين  Air Intake,LPC,HPC,Hot Core,T/Rاين موتور شامل 

وبصورت متصل با هم يافت شده و تيغه های کمپرسور آن تقريبا سالم هستند که اين امر نشان دهنده اتصال 

 کارکرد آن در زمان سانحه بوده است .موتور با بدنه و عدم 

 

يا داخلي  برای بررسي بيشتر به مراکز معتبر علمي وتخصصي  9و  9شد تا موتورهای شماره  درخواستدرضمن 

توضيح داده  9-98ونه اشکال داخلي شناسايي شود که اين موضوع در بخش هرگارسال شود تا وجود  خارجي

 شده است.
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 FDRات حاصل از تحليل وبررسي براساس اطالع

هواپيما و بررسي های بعمل آمده مي توان موارد ذيل را به  FDRبا توجه به نتايج حاصل از اطالعات موجود در 

در ثبت  FDRعنوان حاصل بررسي اعالم نمود.الزم به يادآوری است که متاسفانه بدليل عدم توانايي اين مدل از

هواپيما تنها پارامتر   FDRيل با دقت باال ميسر نبوده است.در وضبط اطالعات کافي از عملکرد موتورانجام تحل

EPR  (Engine Pressure Ratio .ثبت شده وتحليل صورت گرفته نيز برهمين مبنا مي باشد ) 

که خدمه پروازی هواپيما به دليل عدم تکميل پروسه فرود هواپيما يا انصراف از  15:56:07از زمان  -

گشت به مبدا را مي گيرند تا به انجام مجدد طرح تقرب و يا باز ( تصميم Miss Approachفرود)

 به شرح ذيل بوده اند .EPRموتورهای هواپيما دارای محدوده  15:56:23زمان

  2.11الي    1.24از   9موتورشماره 

  2.13الي    1.22از   9موتورشماره 

  2.11الي   1.27از  9موتورشماره  

 Goبخش  Operations Manualرالعملهای عملياتي هواپيما )کتاب باتوجه به چارتهای موجود در دستو

Around EPR  درجه سانتيگراد ( وارتفاع پروازی از سطح دريا)  -91( وهمچنين شرايط جوی ) دمای حدود

( بايستي  است پا بوده  9111الي  8111ارتفاع محل فرودگاه به اضافه ارتفاع هواپيما از سطح زمين که حدود 

EPR  و  91/9حداقل در حد  9و  9ورها ی شماره موتEPR  باشد . با توجه   99/9حداقل در حد  9موتورشماره

بايستي  ،  به اينکه هواپيما در شرايط هوای سرد با احتمال يخ زدگي بخشهای مختلف پرواز مي کرده است

تورها وبال هواپيما ) زدايي از ورودی مو ( وسيستم يخAir Condition )          سيستمهای تهويه کابين

Engine Anti Ice   وWing Anti Ice   ثانيه از  90کروی پروازی برای مدت  ( روشن باشد کهGo 

Around Power  ،محدوده  استفاده کرده اند که با استفاده از اين سيستمهاEPR  به  9و  9موتورهای شماره

 ست.يافته اکاهش  99/9به حدود  9موتورشماره  EPRو  99/9عدد 

جام عمليات مربوط به تقرب مجدد و که خدمه پرواز مشغول ان   16:00:40تا زمان     15:56:25از زمان  -

 موتورها به صورت ذيل بوده است: EPRبوده اند محدوده  حفظ ارتفاع

 1:30الي    1.72 از   9موتورشماره  -

 1.25الي    1.73از   9موتورشماره  -

 1.36الي   1.76  از  9موتورشماره  -
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 EPRدر اين مرحله محدوده های مجاز  مي بايست با توجه به محدوده تعريف شده در کتاب عملياتي هواپيما 

 EPRدر اين خصوص نظری داد. ليکن مقدار کم پارمتر که بدليل نبودن پارامتر مستند نمي توان وشود رعايت 

 . گرديده استزدايي هواپيما باعث کم شدن کارايي سيستمهای يخموتورها در شرايط آب وهوايي موجود 

 Control( دوم درکنترل هواپيما ) Stick Shakerلرزش ) 16:00:41چنانچه مشاهده مي گردد در ساعت 

Column  کرو انجام شده و افزايش قدرت موتورها از سوی  ( 16:00:44ثانيه ) 9( رخ داده و در فاصله

 د .نمي شو زياد (1.46,1.48,1.53)به  (1.30,1.26,1.36)موتورها از  EPRمقدار 

  بدليل ورود هوای  مغشوش به پس از افزايش قدرت موتورهاIntake  موتورها ميزانEPR  ها از

کاهش يافته و پديده  واپسزدگي يا (ثانيه  0) در حدود  (1.06,1.16,1.08)به (1.46,1.48,1.53)
Compressor Stall .بوجود آمده است 

  ت افزايش خلبان درخواس 16:00:50در زمانPower  تا (Fire wallرا نموده که مهندس پرواز سريعا )" 

اين کار را انجام نموده و هر سه موتور درحال قدرت گرفتن قرار ميگيرند ليکن بدليل مکش شديد هوای 

در اين زمان قدرت و توربوالنسي حاصل از روی بالها)با پوشش احتمالي يخ(  ،  bankمغشوش حاصل از 

 9ثانيه اتفاق مشابهي برای موتور شماره  0کم شده و توان توليد نيروی رانش را ندارد .به فاصله  9موتور شماره 

دارای قدرت بوده که برای انجام   9رخ مي دهد و اين موتور نيز از دست مي رود .در ادامه تنها موتور شماره 

 عمليات مورد نظر خدمه پروازی کفايت نداشته است.

کر شده و همچنين توصيه های اکيد کارخانه سازنده هواپيما برای عدم افزايش قدرت با توجه به موارد ذ -

ناگهاني موتورها بخصوص در شرايط مستعد آب و هوايي برای تشکيل يخ در بخشهای ورودی موتورها و 

 بالهای هواپيما مي توان نتيجه گرفت :

  دقيقه ( باعث کم شدن کارايي سيستم يخ  91ناکافي بودن قدرت موتورها در زمانهای قبل از برخورد ) حدود

 زدايي هواپيما شده و زمينه را برای تشکيل يخ در ورودی موتورها وبالهای هواپيما فراهم نموده است .

  9در مورد موتور شماره (بدليل وجود کانال ارتباطي از ورودی هوا تا ورودی موتورS- Duct  افزايش دما در  )

 جلوگيری نموده است . 9که اين افزايش دما از يخ زدن موتور شماره هوای ورودی حاصل گرديده 

 نتيجه گيري :    4-1-2

بررسي ها ی صورت گرفته از موتورها و سوابق فني و همچنين عملکرد آنها تا روز سانحه احتمال نقص  –الف 

 .فني در موتورها را منتفي مي کند

ما وهمچنين مدارك ارائه شده از سوی شرکت با عنايت به بررسي های صورت گرفته از سوخت هواپي –ب 

 نفت مهرآباد فرضيه وجود اشکال درسوخت هواپيما نيز نادرست مي باشد.

 اين هواپيما ، برای آناليز عملکرد اين موتورها کافي نمي باشد. FDRپارامترهای موتور ثبت شده در    -ج
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 (Human Factor Group)                    گزارش گروه عوامل انساني :     10-2

  (Human Injuries) :                             صدمات جرحي   9-91-2 

طبيعت . به دقت محل سانحه مورد بازبيني قرار گرفت  ايران اير 898بوئينگ    پس از وقوع سانحه هواپيمای

ش آمده در هواپيما که سانحه طوری بود که در اثر برخورد جلوی هواپيما به جسم سخت و نيز شرايط پي

نفر از سرنشينان جان خود را ازدست  89مسافرين کمربند های خود را بسته بوده اند در اثر صدمات وارده تعداد 

 نفر مصدوم گرديدند .98داده و

 

Total Passengers FSO Cabin 
crew 

Flight  
crew 

Injuries 

89 69 9 0 9 Fatal 

98 90 9 9 1 Serious 

1 1 1 1 1 Minor 

1 1 1 1 1 None 

910 19 9 6 9 Total 

نمونه صدمات قربانيان و توزيع صدمات به شکلي بود که بيشتر صدمات از نواحي اندام تحتاني و شکم و سرو 

 گردن بوده  اجساد در محل سانحه و اکثرا در روی صندليها و درون هواپيما بودند.

 

 اطالعات پزشکي و باليني : 9-91-2

(Medical and pathological information)                                           

پس از وقوع سانحه عمليات نجات توسط نيروهای محلي و هالل احمر و فرودگاه و نيروهای انتظامي و مراکز 

ي قانوني درماني و اورژانس شهر انجام گرديد.  قربانيان فوت شده  سانحه جمع آوری و دسته بندی و به پزشک

شهر اروميه منتقل گرديدند . آن دسته از باز ماندگان سانحه جهت در مان به مراکز درماني از جمله بيمارستان 

حضرت امام و امام رضا و عارفيان و آذربايجان و ارتش انتقال داده شدند. تعدادی از مجروحين حا لشان وخيم 

با تو جه به دستور  91/ 91/91ر گرفتند.  در تاريخ تحت مراقبتهای شديد و ويژه قرا  ICU که در بخشهای

معاونت محترم استاندارد پرواز به  گروه عوامل انساني تيم بررسي سانحه  طي نامه شماره يک سيار از دادستاني 
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طي نامه شماره   (عمومي آذربايجان غربي در خصوص همکاری های بين بخشي مجوز الزم اخذ گرديد

 از احذ مجوز الزم به پزشکي قانوني مراجعه و موارد ذيل انجام گرديد. (. پس 1199م/ 98619111

 وضعيت قربانيان سانحه و بررسي بيشترين صدمات وارده به نواحي مختلف بدن قربانيان 

    .علت مرگ قربانيان که ناشي از بر خور د با جسم سخت در اثر ضربه بوده است 

    تهيه اساليدها وCD    است.د با کد بندی انجام شده تهيه شده از اجسا 

    در خواست انجام کالبد شکافي وبررسي سم شناسي وبه طور کل  وابستگي دارويي که اين کار انجام

 گرديد. 

 تعداد قربانیان 

 

                                   (Identification of victim):راههاي شناسايي قر بانيان   2-91-2

 

از معاونت استاندارد پرواز پزشک هوائي عضو گروه  91/91/91مورخ  9022/27693000طي نامه شماره 

 عوامل انساني به پزشکي قانوني جهت پي گيری و انجام امور مربوطه معرفي گرديد و موارد زير پي گيری شد. 

 راههای شناخت قربانيان  -

 موقعيت اجساد قربانيان  -

 آوری اطالعات در حد امکان مشخص نمودن وسايل شخصي جا مانده افراد و جمع  -

 علت مرگ قربانيان -

طي نامه شماره  9/99/91و 91/ت/9696طي نامه   شماره 98/91/91در پاسخ به نامه مذکور در تاريخ  -

 جوابيه پزشکي قانوني به شرح ذيل اعالم گرديد:  691 -سم 0/آ/99191

تنه و اندامها  –حي سر و صورت نفر فوت نموده اندکه صدمات وارده متعدد بوده و در نوا 89تعداد -9 -

 مي باشد.

 علت فوت اکتر قربانيان صدمات متعدد بوده و عوارض ناشي از آن تعين گرديده است.  -

و بروش  TLCنتتجه بررسيهای کالبد گشايي و سم شناسي خلبان ومهندس پرواز به روش  -9 -

و صرفا  TLCودن روش دستگاهي منفي اعالم شده است و در مورد کمک خلبان با توجه به منفي ب

 مثبت شدن به روش دستگاهي   ميزان داروی ديازپام در حد ضعيف گزارش گرديده است. 

نفر مصدوم در بيمارستانهای مختلف شهرستان وجود دارد که از نواحي اندامها و سر  98تعداد  -9 -

 وصورت دچار مصدوميت گرديده اند.
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                      (Pilot incapacitation)ناتواني خلبان :   3-10-2

تا قبل از سانحه خلبان از توانايي جسامي   CVRبا توجه به تحقيقات به عمل آمده و گوش دادن به نوار مکالمات 

 ونااتواني خفياف      ونااتواني آشاکار    و فيزيولوژی و سالمتي روحي  بر خوردار بوده است و عاملي که با عاث  

 مي رسد وجود ندارد.  وی شده با شد به نظر ناتواني ذهني

                                               (Discussion)بحث :  4-10-2

سانحه در مراحل تقرب و فرود اتفاق افتاده است و ميزان صدمات به قربانبان و مجروحين متعدد بوده و  -9

مات متعدد بوده و عوارض قربانيان صد ثرتنه و اندامها مي باشدوعلت فوت اک –در نواحي سر و صورت 

ناشي از آن تعين گرديده است و اجساد قربانيان تکه تکه نشده بودند ودر اثر برخورد هواپيما به سطح زمين 

نده نبودند بطوری که تعدادی شش قسمتي گرديد و پراکو موانع احتمالي دچار صدمات و قطعات چهار تا 

 .تند از  صندليها در جای خود حالت مچاله شده ای داش

عادت های زندگي و ,رفتار عملياتي,ساعت قبل از سانحه بوده  89تا  99که شامل ,از نظر رفتاری خلبان 

 رويدادهای شخصي مورد بررسي قرار گرفت نکته غير طبيعي مشاهده نگرديد.

خلبان و مهندس پرواز سالمتي کامل و تيز بيني حسي خوب وعدم  وابستگي ,در بررسي سوابق پزشکي  -9

يي و از نظر خستگي مشکلي نداشته است.در  نتتجه بررسيهای کالبد گشايي و سم شناسي خلبان دارو

و بروش دستگاهي منفي اعالم شده است و در مورد کمک خلبان با  TLCومهندس پرواز به روش 

ميزان داروی ديازپام در حد  و صرفا مثبت شدن به روش دستگاهي TLCتوجه به منفي بودن روش 

 .ش گرديده است که در سوابق پزشکي مصرف دارو وبيماری  ذکر نشده است ضعيف گزار

از نظر تجهيزات داخل اتاقک خلبان وصندلي برای نشتن وصفحات نمايشگر و فرامين کنترل همه برابر -9

استانداردهای تعريف شده بوده است. همچنين فضای داخل اتاقک خلبان و نويز و تکانش تا قبل از سانحه 

 جود نداشته است.مشکلي و

در نوار مکالمات بين خلبان وکمک خلبان که گوش داده شد کمک خلبان اعالم ميدارد که سه تا....  -9

 خورده است که خلبان مي گويد که سه تا خيلي زياد است .مشخص نيست که سه تا چي خورده است ؟ 

امل موارد متعلقات شخصي و روشهای شناسايي که جهت قربانيان مورد استفاده و بحث قرار گرفت ش-0

و..........بوده است. ميزان صدمات مياني و تحتاني بدن قربانيان بيانگر  ,کمک خانواده,لباس,سن,قد,جنس 

عث شده حرکت بوده و اين با اين بوده است که طي شتاب کند شونده  وارد شده وکمر بندهای ايمني بسته

طع و شکستگي اندام ها به وسيله بر خورد نمودن با بخشهايي ق بدن مسافر به جلو و خم شدن آن بوده است.

 از صندلي جلويي يا قسمت های ديگر بدنه هواپيما اتفاق افتاده است.
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 همکاريهای بين خلبان و کمک خلبان و مهندس پرواز از نظر مديريتي ضعيف بوده است.-6

به ايشان به نظر مي رسدکه ، پرواز با عنايت به باز خواني نوار مکالمات خلبان و کمک خلبان ومهندس  -6

و نتوانسته اند نشانه های از  نداشته (Situational Awarness)آگاهي از موقعيت وشناخت  نوعي

موجود ده است. همچنين بر اساس اطالعات تغير سيستم کشف کنند که اين منجر به خطای اطالعاتي ش

 منجر به خطای کاری شده است.حالت سيستم به طور دقيق تشخيص داده نشده است که اين 

 :  گروه عوامل انساني نتيجه گيری 5-10-2

با توجه به موارد مطروحه باال به نظر ميرسد که عوامل انساني  علت اصلي سانحه نباشد ولي به  عنوان يک  -9

 عامل موثر دخيل بوده است . 

 مي شود اشاره کرد : ی که در بروز سانحه موثر بوده و از جمله خطا ها  -9

 خطای اطالعاتي(Information error)  

  خطای تصميم گيری(Decision Making) 

 گذاشته باشد مشاهده نگرديد. ءاختاللي که از نظر پزشکي در سيستم جسمي و روحي اثر سو -9

 (Search &Rescue Group)        گزارش گروه تجسس و نجات :   11-2    

 : اطالعات و اقدامات 9-99-2

به تماس های کنترلر برج مراقبت پرواز فرودگاه اروميه و بي  IRA277عاقب عدم پاسخ پرواز مت 9-9-99-9

 خبری برج مراقبت پرواز از موقعيت پرواز مذکور، حالت فوق العاده اعالم مي گردد.

به  و مجهز 9معاون عملياتي فرودگاه بالفاصله به اتفاق يکي از کارکنان ايمني زميني با خودرو آذر  9-9-99-9

راديوی ارتباطي جاده حفاظتي اطراف فنس های فرودگاه را مورد بازديد قرار مي دهند که مورد خاصي را 

 مشاهده نمي نمايند.

متر توسط  911شرايط هوای حاضر فرودگاه در آن زمان بارش برف سنگين و ديد افقي به ميزان  9-9-99-9

 هواشناسي فرودگاه گزارش شده است.

مراقبت پرواز با علم به شرايط حاضر جوی و با توجه به حساسيت شغلي ، قبالً واحد ايمني کنترلر  9-9-99-9

 نگهداشته بود .در ايستگاه زميني فرودگاه را به حالت آماده 

نفر سرنشين و از  910متعلق به شرکت هواپيمائي جمهوری اسالمي ايران و دارای هواپيمای مذکور  9-9-99-9

 دقيقه محلي بوده است. 9191ران به مقصد اروميه پرواز نموده و ساعت احتمالي  نشستن آن مبدأ ته
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دقيقه محلي ، مسئول ايمني زميني فرودگاه از طريق تلفن همراه خبر سقوط هواپيما  9199در ساعت  0-9-99-9

 در حوالي روستای مشک آباد عليا و روستای حسنلو را دريافت مي نمايد. 

دقيقه به اتفاق مدير کل فرودگاه و با همراهي يک دستگاه  9100ئول ايمني زميني در ساعت مس 6-9-99-9

 نفر پرسنل ايمني زميني به محل سانحه راهي مي گردند. 9ماشين کفساز و 

از ساير پرسنل ايمني زميني ديگر تيم های عملياتي غير کشيک خواسته مي شود سريعاً خود را به  8-9-99-9

 ل سانحه رسانده و کمک رسان باشند.فرودگاه و مح

دقيقه محلي عليرغم دشواری مسير به علت بارش برف و  9190تيم ايمني زميني فرودگاه در ساعت  9-9-99-9

آمادگي مقابله با آتش  CO2ازدحام جمعيت خود را به محل سانحه رسانده و با سيلندرهای پودر خشک و 

 9ليات امداد و نجات مشارکت نموده و به سهم خود موفق به تخليه سوزی احتمالي را حفظ و بقيه پرسنل در عم

 نفر از جان باختگان سانحه به خارج از محل مي گردند. 99نفر زنده از سرنشينان هواپيما و انتقال 

کمک های امداد و نجات ابتدا توسط اهالي روستا و سپس جمعيت هالل احمر، اورژانس و نيروهای  1-9-99-9

ظامي عليرغم نا مناسب بودن مسير انجام و مجروحين به بيمارستانهای امام خميني ) ره ( مطهری، نظامي و انت

 عارفيان، ارتش، سيد الشهدا و امام رضا منتقل گرديده اند.

 تجزيه و تحليل : 2-99-2

دقيقه قبل از زمان احتمالي نشستن هواپيما توسط  99اعالم آماده باش به واحد ايمني زميني فرودگاه  9-9-99-9

 Alertingواحد مراقبت پرواز فرودگاه اروميه نشان از توجه و اهميت آن واحد به وظائف محوله در راستای 

Service .و ارتقاء سطح ايمني ، شايسته و در خور توجه مي باشد 

حفظ حالت آماده باش به صورت موقعيت گرفتن در خودروهای ايمني زميني و خارج از ايستگاه و  9-9-99-9

در منطقه پارکينگ توسط آن واحد نيز شايسته مي باشد . مضافاً اينکه فراخواندن پرسنل غير کشيک به محل 

سانحه و حضور در ايستگاه و اجابت اين امر توسط آنان نشان از حميت کاری و اهميت آنان به امر نجات و 

 امداد مي باشد.

مبني بر دريافت سيگنال اضطراری به  COSPAS-SARSATهيچگونه پيامي از سوی ماهواره های  9-9-99-9

 اعالم نشده است. ELTغم فعاليت در شرکت فرودگاههای کشور عليرRCC سازمان هواپيمائي کشوری و 

 ( مورد بازنگری قرار نگرفته است. Airport EMG.Plan)طرح اضطراری فرودگاه  9-9-99-9
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 (CONCLUSIONS)                                    نتيجه گيری:         - 3

 (Findings)                                        يافته ها:        1-3

 Stickاول  )هشدار واماندگي در هنگام اجرای طرح تقرب برای فرود در فرودگاه اروميه ، در فرامين هواپيما  -9

Shaker  به دليل بي توجهي خلبان به سرعت هواپيما با توجه به درجه ) Flap  بوجود آمده که با اقدام صحيح

 اين مشکل برطرف مي گردد.

هواپيما در راستای اجرای طرح صحيح فرود ، يل خطای انساني )خلبانان( به دلدر هنگام تقرب به فرودگاه اروميه  -9

( و بدين علت خلبانان پرواز تصميم به انصراف از ILS Inbound Course در اين فرودگاه قرار نگرفته )

 (گرفته اند.Missed Approachفرود)

 Pitchبا حالت ft 8768  ارتفاع، عليرغم  (16:00:41UTC)درزمان  Missed Approach بعد از   -9

up:8.1   وLeft Bank Angle : 26  با  ) درمحدوده مجاز عملياتي(نات 170در سرعتFlap:50  هواپيما 

ميباشد  speed Stallشده است که نمايانگر نزديکي به آستانه کاهش ارتفاع  و  Stick shaker دومين دچار

. 

  نکته : در اين زمان باFlap 5 Deg  سرعتManuvering Speed  160اين هواپيما در شرايط نرمال Kt 

داشته است قابل ذکر است که در حالت نرمال سرعت  170ktميباشد حال آنکه اين هواپيما سرعتي برابر 

Stick Shaker  .بسيار پايينتر از اين سرعت ميباشد 

                        بدنه هواپيما مانند   تغيير حالت آيروديناميکي هواپيما که احتماال به دليل يخ زدگي در بخشهايي از  -9

(tail section)  که فاقد سيستمAnti-ice   مي باشند، باعث افزايش سرعتstall  هواپيما گشته، بطوريکه در

 هواپيما فعال گرديده است.  Stick shakerشرايط مذکور 

 به (36 .1 - 1.25 - 1.30)ر از     هر سه موتو EPRبه مدت يک ثانيه ، ميزان  Stick shakerدومين  پس از -5

کاهش پيدا کرده  (1.06 - 1.07 - 1.05)به افزايش و بعد در مدت چهار ثانيه  (1.53 - 1.48 - 1.46)

 درجه 91به 96از  Bank افزايش زاويهوضعيت  ردکه ميتواند ناشي از اغتشاش هوای ورودی به موتورها  است

  باشد. stall بدليل به سمت چپ

حداکثر  ، خلبان دستور افزايش UTC 16:00:50ثانيه در زمان 1وج از حالت واماندگي،  پس از برای خر -6

 EPR=2.14به 16:00:53در زمان  9موتور شماره قدرت سه موتور را صادر مينمايد . در اين حالت ابتدا 

کاهش يافته ن آ EPRپارامترموتور ،  آن  بدليل ورود هوای مغشوش به (16:00:55)در زمان رسيده و سپس 

ثانيه موتور شماره يک هواپيما  نيز به همين طريق از  0که منجر به از دست رفتن اين موتور شده است. پس از 

 .دست رفته است
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دوم ، خلبان مجبور به درخواست افزايش قدرت موتورها بوده  است. براساس   Sttick shakerبا وقوع    -7

 2.06 - 1.35)به  (1.21 - 1.36 - 1.09)ثانيه از  9ظرف مدت  موتورها EPRميزان پارامتر  FDRاطالعات 

افزايش يافته است که نمايانگر عملکرد کرو نسبت به افزايش  قدرت موتورها بصورت حرکت دادن  (2.14 -

مي باشد که اين عمل باتوجه به ورود هوای مغشوش  (Rapid Acceleration)ها   Throttleآني

(Turbulent Air)لها به از روی باIntake  موتورها ميتواند به خاموش شدن(Flame Out)   موتورهای يک

 و سه کمک  نمايد.

خلبان فرمان استفاده از بيشترين توانايي توليد قدرت موتور ها را داده و با تبعيت موتور  16:01:07در زمان  -3

ده که نمايانگر کارکرد  رسي  2.11اين موتور  به عدد   EPRها فقط ميزان  Throttleاز حرکت  9شماره 

 .تا لحظه وقوع سانحه ميباشد 9صحيح موتور شماره 

,  Maneuverبخش    (FCT 727 Training Manual)مطابق با اسناد آموزشي کارخانه سازنده هواپيما   -1

خارج مي نمود که خلبان   pitchو Bankهواپيما را ازوضعيت   خلبان ميبايست با افزايش قدرت موتورها 

  را با تاخير انجام داده است. Bankکردن هواپيما از حالت خارج 

و  (V=96 kt), سرعت کم   Icing Conditionبا توجه به شرايط موجود اعم از نداشتن دو موتور , وجود  -91

صحيح نبوده که اين   Flapاز سطح زمين(  اقدام کرو ، برای جمع کردن   ft 600ارتفاع پايين هواپيما )حدود 

هرچند اين عمل تاثيری  در پيشگيری از وقوع سانحه  ز دست دادن سريع تر ارتفاع هواپيما شده استامر موجب ا

 نداشته است.

نموده ليکن بدليل ارتفاع کم هواپيما  9مهندس پرواز با دستور خلبان شروع به روشن کردن دوباره موتور شماره  -99

 است. و فاصله زماني کم تا وقوع سانحه ، موفق به انجام آن نشده

 
 

 (Main Cause)                     علت اصلي وقوع سانحه:  2-3

 عملکارد نامناساب   تبعاات شارايط نامتعاارف جاوی برهواپيماا و      ،  9-9در بخاش  با عنايت به مراتب عنوان شده 
 سانحه مي باشد. عامل اصلي در مقابله با حالت مستحدثهکروی کاکپيت هواپيما 

 حه:عوامل كمكي وقوع سان 3-3 

 تکنولوژی قديمي سيستمهای  هواپيما 

 عدم وجود  دستگاه شبيه ساز(Simulator) مناسب در شرايط جوی نامساعد 

  دستورالعمل های  عملياتي توسط کروی پروازیصحيح اجرای  عدم 

 وجود مديريت ناکافي در کاکپيت(CRM)  
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 (SAFETY RECOMMENDATIONS)                          توصيه های ايمني:-4

 سازمان هواپيمايي كشوري: 9-4

 بودن غربي به توجه با نجات و تجسس های ماهواره توسط ELT اضطراری سيگنال دريافت عدم -

 صورت به  کشوری هواپيمائي سازمان ،توسط 916MHZ فرکانس برروی ELT گشتن فعال و هواپيما

-COSPAS های ارهماهو چرخه در کشوری هواپيمائي سازمان عضويت بحث و گردد پيگيری جدی

SARSAT گردد محقق. 

 سازمان تأئيد و بازنگری مورد کشور فرودگاههای کليه آن تبع به و اروميه فرودگاه اضطراری طرح -

 .گيرد قرار( هوانوردی برعمليات نظارت دفتر)  کشوری هواپيمائي

 .ردداعمال گ ايي متناسب باعمر باالی ناوگان سياستگذاری های  الزم در شرکتهای هواپيم -

 شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي: 2-4

در خصوص حفظ   را (CAD 2213)شرکت موظف است کليه دستورالعمل های صادره از طرف سازمان -

 و حراست از صحنه سانحه والشه هواپيما ؛ کمک رساني به مجروحين و.......  اجرا نمايد 

ر کامل به تمام زيربخش ها مصوب سازمان را بطو (ERP)شرکت موظف است دستورالعمل اضطراری -

 آموزش داده تا در مواقع بروز حادثه يا سانحه براساس آن اقدام گردد.

 

 

 شركت  عمليات: 

 واحد عمليات اجرا نمايد. در سازمان را  CAD 4206 دستورالعمل -

کليه اطالعات پرسنلي ؛آموزشها و پروازهای مهمانداران؛  CAD 4106مهمانداری شرکت بر اساس  واحد -

 کي و.... را روی هر تايپ هواپيما بطور دقيق ثبت و ضبط نمايند.پزش

 کنترل و هدايت توانمندی وارزيابي زمستاني پرواز و پروازی سخت شرايط وآموزش بازآموزی های دوره  -

 پذيرد انجام ای دوره بطور پروازی کروی

 . گيرد قرار نظر تجديد مورد مختلف پروازی شرايط با متناسب نياز صورت در  هواپيما QRH ليست چک -
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 ميبايست: فني شركت مسئولين 

يک نسخه از برگه های سوختگيری پس از سوختگيری جهااات اطالع خلبان يکم پرواز به وی تحويل و  -

 ايشان نيز با فايل پروازی به ديسپچ جهت ثبت و ضبط بازگردانند.

در مناطق دردسير  مورد تجديد  چک ليست بازرسي فني ويژه مناطق پروازی  درشرايط سخت پروازی و -

 نظر قرار گيرد.

 نامه کرده و مطابق بخشهواپيماها را مستند سازی  FDRواحد مهندسي شرکت ،کليه تغييرات در سيستم  -

 نمايد. اقدام FDR سيستم در تغييرات ثبت درخصوص 988 شماره

های ايمني شرکت شرکت بطور منسجم تر نسبت به تحليل رويداد Flight Data Monitoring واحد -

 اقدام نمايد.

متناسب با امکانات موجود را (ECTM)مديريت تضمين مرغوبيت شرکت ،اجرای برنامه کنترل موتورها -

 فراهم نمايد.

 

 :شركت فرودگاههاي كشور 8-4

ايمني زميني ( به علت اعمال حساسيت در انجام  -پرسنل عملياتي فرودگاه اروميه ) برج مراقبت پرواز  - 

 ه توسط شرکت فرودگاههای کشور قدرداني گردند.وظايف محول

ايمني زميني فرودگاههای کشور به خودرو کفساز استاندارد فرودگاهي و خودرو نجات توسط شرکت واحد   -

فرودگاههای کشوربه منظور ايجاد تسهيالت در امر امداد و نجات توسط شرکت فرودگاههای کشور تجهيز 

 گردند.

 

 

 (Appendices)                           ليست ضمايم:        -5

 عکس های سايت سانحه
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 محل اوليه برخورد هواپيما
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 Elavatorو  Horizental Stablizerمحل برخورد 
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  Flap=0 Degحالت وضعيت 
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 هواپيما Nose Upوضعيت 
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 موتور شماره يک
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 موتور شماره دو
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 موتور شماره سه


