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 (Foreword)                                                  :گفتار پیش

 دار عهده اسالمي ايران جمهوري مقدس نظام داخلي قوانين و المللي بين تعهدات اساس بر ريكشو هواپيمايي سازمان

 كشور نظامي غير صنعت هواپيمايي پرواز در استانداردهاي و مقررات و قوانين اجراي حسن بر خطير نظارت وظيفه

 بررسي نامه آيين اساس بر ني پروازهاضريب ايم ارتقاء و ايمني تهديدكننده منابع شناسائي راستاجهت اين در . ميباشد

 هواپيمايي جهاني سازمان دستورالعملهاي و المللي ومقررات بين 1391 سال مصوب هوايي غيرنظامي حوادث و سوانح

 اصلي علت كشف از پس و داده قرار مطالعه و بررسي مورد را غيرنظامي هوائي وحوادث سوانح وقوع  ايكائو كشوري

 ايمني به بيشتر توجه و پروازي مقررات و استانداردها رعايت بمنظور را ايمني هاي توصيه انحهس كننده كمك عوامل و

 .نمايد مي صادر مشابه ياموارد و سوانح تكرار از پيشگيري براي و پرواز

 ليلتح و تجزيه از كه دارند تأكيد مربوطه ضمائم و )ايكائو( كشوري هواپيمايي المللي بين سازمان 13 انكس مندرجات

 مقصر راستاي در نبايستي،  آمد خواهد گزارش اين در كه مقتضي ايمني هاي توصيه بهمراه علل تعيين و نتايج ترسيم و

 ها ريشه و علل به يابي دست همانا ، سوانح بررسي هدف تنها . گيرد قرار برداري بهره مورد اشخاص نمودن قلمداد

 . بود خواهد درآينده مشابه سوانح رخداد از پيشگيري بمنظور

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



كميسيون ايمني حمل و نقل آمريكا و ايكائو به (Notification) سانحه اين اطالعيه المللي بين قوانين براساس 

(NTSB)  هاي بررسي جهت را ذيصالح نماينده لزوم صورت در تا گرديد ارسال هواپيما طراح و سازنده كشور بعنوان 

بررسي نياز كشور طراح و سازنده دريافت اطالعيه اوليه را تاييد كرده و بيان نمود كه براي . مينمايد اعزام ايران به الزم

به موافقت و مجوز مجلس سنا داشته كه در صورت صدور اين مجوز مراتب به كشور ايران اعالم خواهد شد كه تا 

 دريافت نگرديد. NTSBهيچگونه جوابيه اي از زمان صدور اين گزارش 

 مصاحبه همچنين و مسئول ذيربط مبادي با سانحه درخصوص گوناگون جلسات تشكيل ضمن سانحه بررسي تيم سپس

 را موضوعنمايندگان اداره كل هواشناسي خراسان ،   فرودگاه، پرسنل و پرواز مراقبت كنترلرهاي همانند ذيربط عوامل

 تحقيق و مطالعه و عملياتي،  فني كتب و اسناد دقيق هاي بررسي رهگذر اين در و داده قرار كارشناسي بررسيهاي تحت

 جهت ايمني هاي توصيه صدور و سانحه وقوع كمكي و اصلي علل تعيين جهتهواپيما  الشه و سانحه سايت پيرامون

 . است پذيرفته انجام نيز مشابه موارد بروز از پيشگيري

 مديران بويژه هواپيمايي صنعت اندركاران دست و ايران اسالمي جمهوري مقدس نظام در محترم مسئولين كه است اميد

 مسير در را بيشتري نظر ،امعان شده درج گزارش اين انتهاي در كه رجندم ايمني هاي توصيه نمودن باملحوظ اجرايي

 .نمايند معمول كشور هوانوردي صنعت در ايمني ارتقائ و توسعه
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 سانحه بررسي مسئول

 

 ((Synopsis خالصه سانحه

 MD-83                           نوع هواپيما:

  EP-ZAB   عالمت ثبت هواپيما:

 شركت هواپيمايي  زاگرس              مالك هواپيما :     

  (JAN.2016.28) 11/1931/ 80    تاريخ وقوع سانحه:

 بوقت محلي 13:91برابر ساعت  UTC 16:07 حدود ساعت     زمان وقوع سانحه: 

 ( مقدس) فرودگاه هاشمي نژاد مشهد     محل وقوع: 

 ردندا      خسارت جاني:

    (Destroyed)كلي خسارت     هواپيما:بدنه ت به اخسار

 عامل انساني )خلبان(   علت اصلي وقوع سانحه:    
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         (Factual Information):                                            اطالعات جمع آوري شده  -1

    (History of Flight) :                                            تاريخچه پرواز  1-1

مسير  در 4111با شماره پرواز  EP-ZABعالمت ثبت  هب MD-83يك فروند هواپيماي  8/11/94 هدر مورخ

فرودگاه شهيد راست  31در باند  پس از فرود (UTC 16:07)محلي  بوقت 19:37دود ساعت ح، مشهد –اصفهان 

سافتي كوتاه و شكسته شدن از طي مپس يده و دسمت چپ باند منحرف گر هواپيما به ناگهان ،هاشمي نژاد مشهد

از باند خارج  هواپيما، ارابه فرود سمت راست درجه اي و جمع شدن  181ما و گردش ارابه فرود سمت چپ هواپي

 .ميگرددمتوقف متري از ابتداي باند  1311در فاصله  ، مذكور در حاشيه باندشده و

 صادر مينمايد .مسافرين پرواز را  تخليه اضطراريدستور خلبان هواپيما سريعاً موتورها را خاموش و 

 (نكرده استسرسره نجات انتهاي هواپيماكه عليرغم بازشدن عمل  اءنثبه است) بافعال شدن سرسره نجات دربها 

 نمايند. هواپيما را ترك مي ،نجات فعال هاي مسافرين از سرسره

و مجددا  طي نمودهبدون اشكال  را  و بالعكسهواپيماي سانحه ديده در روز سانحه يكبار مسير مشهد به اصفهان 

در بازگشت از فرودگاه اصفهان به فرودگاه مشهد پس  با تعويض كادر پروازي مسير يكساني را طي مي نمايد كه

 .است از فرود دچار سانحه گرديده

اطالع رساني سانحه توسط راننده خودروي مارشالر كه جهت هدايت هواپيما به پاركينگ در محل گذرگاه 

دگاه حاضر بوده انجام مي شودومتعاقب اطالع عوامل ايمني زميني از بروز سانحه هواپيما ، مسئول ايمني و فرو

عوامل امدادي آتش نشاني و اتوبوس جهت انتقال مسافرين به ترمينال، به محل سانحه حركت مي نمايند و به 

ده و پس از تخليه كليه مسافرين و كادر مهمانداران كه در حال هدايت خروج مسافرين از هواپيما بودند كمك كر

 پرواز، مجروحين هواپيما را جهت مداواي سرپايي به مراكز درماني اعزام مي نمايند. 

هواپيما كه تا بامداد روز بعد از سانحه در حاشيه باند باقي مانده بود با حضور كارشناسان بررسي سوانح، به نقطه 

 .ديگري در فرودگاه انتقال داده مي شود

 (Injuries to Persons)           :آسيب به افراد  1-0 1-1
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 6و دو نفر خلبان و نفر كودك 4خردسال و  5بزرگسال و  145سرنشين )نفر  162 هواپيماي سانحه ديده داراي   

نفر مجروح شدند كه بدليل  جزيي بودن جراحات وارده پس از  9خدمه كابين بوده كه از اين تعداد فقط تعداد  نفر

 گردند .  مرخص ميسرپايي رمان د

                                                                                

      Others Passengers Crew Injuries 

0 0 0 Fatal 

0 0 0 Serious 

154 8 Minor/None 

 

 (Damage to Aircraft)                                            :            به هواپيما هخسارت وارد 1-9 

شدت سرش روي زمين به ز خروج از باند فرود از حاشيه سمت چپ وارد فضاي بين دوباند شده و با  ا هواپيما پس

سمت چپ از محل اتصال به بدنه هواپيما جدا به فرود ادرجه اي مي نمايد كه در اين حين ار 181شروع به گردش 

 ند.هواپيما باقي مي مات چپ و سمو در كنار 

در اين  ،و با قي مي ماندرفته درون بدنه در بداخل محفظه آن جمع شده و ارابه فرود سمت راست  ،شديدبا گردش 

درون محفظه وارد و در اثر وزن زياد هواپيما بطور فشرده در همان موقعيت قرار ه درب اين قسمت نيز ب ،حين

 ميگيرد .

 ح زمين خساراتي به زير بدنه هواپيما وارد ميشود.با سايش هواپيما به سط

 شود.  بالها نيز خسارت ديده و بال راست دچار خرابي جدي مي 

 ها ميگردد. اي از خاك وارد دهانه موتور هركت هواپيما بر روي سطح خاكي تودبا ح

در اثر ه و شدآن وارد بدنه ، خسارت بيشتري به انتقال هواپيما به ضلع جنوب شرقي فرودگاه هنگامدر مجموع 

 هواپيما از رده خارجبدنه نقطه دچار شكستگي شده و  3بدنه از  براي جا بجايي، فاده از تسمه و جرثقيلتاس

(Destroyed) گردد.  مي 

 گردد. هر دو موتور هواپيما به تهران منتقل مي ،موتور هاوضعيت عملكرد بررسي ضرورت با توجه به 

كه نتيجه كارشناسي مركز فوق حاكي گيرد  مي تصوراز موتورها بازديد مقدماتي  شيانآدر مركز تعميراتي فجر

 ، هواپيمايي زاگرسو درخواست شركت كه با تكميل بررسي ها بودهسيب جدي به موتور ها از وارد نشدن آ

استفاده تا عنداللزوم بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه مورد  گيرد در اختيار شركت قرار مي ي مذكورموتور ها

  . مجدد قرار گيرد

 مشروح خسارت هاي وارده به هواپيما عبارتند از:

 سمت چپ پس از خروج بدنه هواپيما از باند.  Main Landing Gearشكستگي  -
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همان چرخ پس از خروج  Wheel Wellسمت راست در محفظه   Main Landing Gearجمع شدن  -

  .بدنه و  هنگام توقف هواپيما در باند

  Nose L/Gلي به  صدمه ك -

- RH W/W Door .باالي چرخ راست قسمت پايين بدنه هواپيما خسارت كلي  ديده است 

 L/E FLAPS, TRAILING EDGE FLAPS, WINGS صدمه كلي به -

ورود گل والي به موتورها در هنگام فرود و خروج از باندكه موضوع پس از بررسي كامل موتورها در  -

 ت به موتور بود.فارسكو منتج به عدم خسارشركت 

 
 

 شكل : خسارت وارده به بال سمت چپ هواپيما
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 شكل : خسارت وارده به بال سمت راست هواپيما

 

 

 

 
 

 شكل : روبروي هواپيما در محل نهايي توقف هواپيما

 



 

  9 صفحه , EP-ZAB MD83گزارش بررسی سانحه هواپیمای 
 

 عقب هواپيما –شكل : سرسره نجات سمت چپ 

 

 يي هواپيماباز شدن دريچه انتها  شكل : موقعيت هواپيما از قسمت انتها و
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 شكل : نماي كلي هواپيما از سمت راست 

 

 شكل : نماي انتهايي هواپيما 
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 شكل : نماي بخش جلويي سمت راست هواپيما

 

                                                                   (Other Damage) :ساير خسارات وارده  1-1

      

امكانات و تسهيالت و همچنين به ساير نقاط  هيچگونه آسيب ديگريبه جزهواپيما ، ه به موقعيت سانحهبا توج -

 .وارد نشده است  فرودگاه 

 

                                                       (Personnel Information) : اطالعات پرسنلي  5 -1

      خلبان هواپيما   

هدايت هواپيما را  ،با تابعيت اسپانيايي تحت قرارداد با شركت زاگرس 6/3/1968متولد ساله  47خلبان هواپيما 

در زمان  معتبرپزشكي و  (ATPL LIC NO; FCL.00021300)معادل بعهده داشته و داراي گواهينامه خلباني

 .سانحه بوده است

اعتبار و بوده معتبر  2116آوريل  16بوده و تا ايران معادل از سازمان هواپيمايي كشوري نامه خلبان داراي گواهي 

 : استذيل بشرح مدارك خارجي وي 
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  31/5/2116گواهي نامه خلباني :  -

  6/1/2116پزشكي : گواهي نامه   -

-  LPR : 27.2.2018 

 ساعت و ميزان پرواز بعنوان خلبان 8915 هواپيماي مسافربري  باساعت و پرواز  9224 وي زپرواكل  ميزان ايشان

 در و ساعت بوده 8411مقدار  به ،(MD)بر روي اين نوع هواپيما وي وابق پروازي بوده است س ساعت 4341 يكم

 .استساعت پرواز داشته  23پرواز،  14در طي  قبل از سانحه روز  هفت

 .است اعتبار داشته 27/2/2118آخرين ارزيابي مهارت انگليسي وي نيز تا تاريخ  -

اقدام شد و اعتبار گواهينامه  ( CIAIAC) كشوري اسپانيادرخصوص اخذ تاييديه گواهينامه خلبان از هواپيمايي  -

ايشان تاييد گرديد وليكن درخصوص نحوه انجام آزمايشات شبيه پروازي و ساير آموزشها اطالعاتي از 

CIAIAC  صادر نگرديد.به ايران 

 كمك خلبان هواپيما

 CPL به شماره   خلبانيگواهينامه معتبر با تابعيت ايراني و داراي 14/18/1988متولد ساله  25 كمك خلبان هواپيما

         معتبر بوده است.در زمان وقوع سانحه وي نيز  پزشكيگواهينامه كهمي باشد  3992

 به شرح ذيل است:كمك خلبان هواپيما اعتبار گواهينامه هاي 

 2/5/2116نامه خلباني : گواهي -

 .2/11/2116نامه پزشكي : گواهي -

  7/11/2116مهارت ايشان  اعتبار چك -

هفته قبل از ساعت و مقدار پرواز در  471بري و ميزان پرواز در هواپيماي مسافرساعت  633كل پرواز كمك خلبان 

 . است ساعت بوده 24سانحه 
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  (Aircraft General  Information)                       :             هواپيما  اطالعات 1-6      

يكا كشور آمر  MC DONNEIL DOUGLAS DC-9ساخت كارخانه MD-83نوع  هواپيماي سانحه ديده از 

اين  معروف شده است. BOIENG-MDادغام شده و به نام  BOEINGكه اين كارخانه هم اكنون با كارخانه  بوده،

ه ب 1979در سال  و براي اولين بار (Narrow Body Jet Airline)ك يبدنه باربوده و داراي  جت مسافربري هواپيما

 ناوگان هوايي جهان وارد شده است.

در بين سال  MD-80, 81, 82, 83,87,88,89 اين نوع هواپيما با سري هاي فروند از  1211بيش از ل ذكر است بقا

بيش از  ي جهان قرار گرفته است.هم اكنونيساخته شده و در اختيار شركت هاي هواپيما   1999-1982هاي  

 كند. ر ناوگان هوايي ايران فعاليت ميفروند از اين نوع هواپيما د35

و موتور  بدنهنگهداري تعمير و شباهت نزديكي دارد و شرايط   BOEING-727اين هواپيما با ويژگي هاي هواپيماي 

 شود. متخصصين داخلي به سهولت انجام مي توسط داخل كشوردر آن 

 ميباشد. PRATT &WHITNEYرخانه ساخت كا  JT8D-219,217موتور توربوفن مدلاين هواپيما مجهز به دو 
 

 : و شركت بهره بردار وسيله پرنده  هواپيما  از  اطالعات اوليه

 :نوع هواپيماMD-83(DC9-83)  

   : كارخانه سازنده McDonnell Douglas –Boeing CO. 

  :سال ساخت هواپيما May 1990 

 :49930 شماره سريال هواپيما   

 :مدل موتور JT8D-219 

 ده موتور هواپيماكار خانه سازن:  Pratt & Whitney 

  :شركت هواپيمايي زاگرسمالك هواپيما 

  : شركت هواپيمايي زاگرسشركت بهره بردار 

  گواهينامه بهره برداري عملياتيشماره AOC:FS-122   تاريخ انقضاء وAOC : 21.NOV.2016 

   شماره گواهينامه ثبت هواپيما(C.of.R):903142  20تاريخ صدور آن :و.NOV.2011  

   آخرين گواهينامـــه صـــالحيت پـــروازي تــاريخ صـــدور (C.of.A):18.NOV.2013   كـــه تـــا تـــاريخ

19.NOV.2014  .معتبر بوده است 

   گواهينامهARC  21تاريخ هواپيما تا.NOV.2016  است اعتبار داشته.  

 :51446 مجموع كل ساعت پروازي بدنه هواپيما تا زمان سانحه Flight Hours   

  30255تا زمان سانحه: نشست و برخاست هواپيما( تعداد) پروازي سيكلل ك مجموع cycle    

در مالكيت شركت هواپيمايي زاگرس بوده و گواهينامه ثبت و  2111نوامبر  29هواپيماي سانحه ديده از تاريخ  

 وده است.معتبر ب Nov. 2016 20قابليت پرواز  ايراني داشته و گواهينامه قابليت پرواز آن تا تاريخ 
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اين هواپيما در شركت تعميراتي فارسكو با مجوز سازمان هواپيمايي كشوري   "c-check"تعميرات دوره اي از نوع 

 توسط شركت زاگرس انجام پذيرفته است.  "A-check"انجام شده و تعميرات دوره اي ازنوع 

 

 وضعيت بيمه هواپيما و سرنشينان 
 

   ــاريخ ــا از ت ــن هواپيم ــت 3/11/94اي ــالمي ايــران     3/11/95لغاي ــوري اس ــا   مقــررات جمه ــابق ب مط

 بوده است.11/11/1394در تاريخ 981/9911/94به شماره   ايرانتحت پوشش  بيمه 

        مســافر و   165 ،نفــر خدمــه پــروازي   8وضــعيت پوشــش بيمــه اي ايــن هواپيمــا شــامل : تعــداد

 باشد. بدنه هواپيما ميو  شخص ثالث خسارات  همچنين 

   ــه اي ــش بيم ــقف پوش ــراي  س ــرب ــ    ه ــرام  مبل ــاي ح ــين  در ماهه ــال،111/111/211/2سرنش در  ري

 ريال مي باشد. 111/111/651/1ماههاي عادي به مبل  

  . دهد. ريال را پوشش مي 111/111/111/75 بدنه هواپيما به مبل 

  ريال  است. 111/111/111/511 پوشش بيمه شخص ثالث هواپيما  تا مبل .سقف 

 

                                         (Meteorological  Information) :( اطالعات هواشناسي1-1

 :(METAR)هواي حال حاضر
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متر در ساعت  611به    UTC 15:11متر در ساعت 1111د افقي از بر اساس گزارش فوق عليرغم كاهش دي

UTC 15:31    متر در ساعت 411و درنهايت به UTC 16:11 حداقل مقدار ديد با دستگاه ،"RVR"   همواره

در اندازه اي بوده كه خلبان  مجاز به ادامه پرواز بوده است.
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 همچنين پيش بيني وضع هوا به صورت ذيل بوده است:
TAF OIMM  281110Z  2812/2918  130006MPS  1500  SN  BR  BKN007  

FEW025CB  OVC070   

PROB40  2812/2816  1000  SN  BR 

BECMG 2816/2818 03005MPS 0800 FZFG SN OVC005 

BECMG  2906/2908  3000  BR  FEW030 

BECMG  2908/2910  5000 BR/HZ 

TEMPO  2910/2916  FEW035CB  SCT040  BKN090 

 متر پيش بيني نموده است1111متر به 1511از  16تا  12در صد كاهش ديد را از ساعت 41اين گزارش با احتمال 

)الزم به ذكر است كه گزارش مربوط به پيش بيني كه در فولدر پروازي خلبان موجود بوده است از سايت اينترنتي 

Aviation Weather اپيمايي كشوري مي باشد(.كه فاقد تاييديه سازمان هو گرديده استخراج 

 در خط مركزي  باند  ارائه مي گردد.   RVRدر فرودگاه مشهد  خدمات سيستم  -

 عملياتي ميباشد.  ILS CAT Iدر فرودگاه با بهره گيري از  RVRسيستم  -

 مي باشد.نخلبان مجاز به تقرب  است،كمتر از حداقل هاي الزم  RVR  در شرايطي كه مقدار -

ايكائو  9328مطابق سند استناد گردد و RVRبرخاست مي بايست به مقادير ديد و  جهت تقرب و نشستن و -

RVR   بر مقاديرVisibility دارد.  ارجحيت 

 . نصب شده است فرودگاه مشهد راست  31در  باند  RVRسيستم  -

ز خلبان به ادامه طرح فرود تاكيد داشته و درخواست مجوو بدتر شدن هوا،  RVR شدن مقدار عليرغم كم -

 نمايد.  فرود را مي

 است.متر بوده  611متر و ديد فرودگاهي  911 برابر با  15:31در ساعت   RVRميزان  -

نيز كاهش و متر رسيده است. و ديد فرودگاهي  811 ميزانكمتر شده و به  RVRدر موقع شروع تقرب مقدار  -

  رسيده است.متر  411به 

  avigationN(Aids to)                                          دستگاه هاي كمك ناوبري      -1-0

مي  )IVOR, DME, NDB, ILS & PAP (مك ناوبري نصب شده در فرودگاه مشهد شامل دستگاه هاي ك  

 سالم و عملياتي بوده اند.  اين سانحه وقوع و در روزباشد و چك روزانه آنها مرتب انجام شده 

 

 

 



 

  16 صفحه , EP-ZAB MD83گزارش بررسی سانحه هواپیمای 
 

                                                                  (Communications) مكالمات راديويي:  1-3

 ي،بر اساس فركانس ها ي راديويي تعيين شده براي واحد كنترل زميني و برج كنترل و واحد تقرب رادار   

ي ذيربط فرودگاه لذا دستگاههاي ارتباطات راديويي بين مباد مكالمات راديويي با خلبان هواپيما انجام شده است.

  مشهد با هواپيما سالم و در زمان وقوع سانحه عملياتي بوده اند.

 (Aerodrome  Information)         :ياطالعات فرودگاه  1-18

مايلي شرق  شهر مشهد مقدس واقع شده و موقعيت جغرافيايي آن  1.6فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد مقدس در  

 شرقي ميباشد  159.38.42شمالي .و  36.14.13

 31R. براي باند راست مي باشد ( 31الب فرودگاه ) باند غ . چپ مي باشد13راست و  31 :باند هاي پروازي -

خلبانان از قدرت ترمز گيري زيادي  TWYGتعبيه شده كه براي خروج از  TWY G, Hدو خروجي 

تا  (Turn 180)باند براي دور زدن در كنار  Hook Barrierاستفاده نموده وگرنه مي بايست بدليل وجود 

 خارج شوند. TWY Hانتهاي باند تاكسي كرده يا از 

 ساعته فعال ميباشد. 24فرودگاه براي عمليات   -

 ميباشد.  8رده آتش نشاني فرودگاه   -

 فرودگاه مشهد مجهز به برج كنترل و تقرب و رادار مراقبت پرواز ميباشد.  -

 مجهز است.    ILS, VOR/DME /, NDB فرودگاه به سيستم ناوبري   -

 (Certified Aerodrome)ايكائو بايد گواهينامه دار  ملي و اين فرودگاه بين المللي بوده و برطبق الزامات

باشد. بدين منظور تيم بازرسي سازمان هواپيمايي كشوري از اين فرودگاه بازديد بعمل آورده و با يافته ها و عدم 

 ه شده است. لذا تاكنون  موفق به دريافت گواهينامه نشده است.تطابق هاي زيادي مواج

پديده . مي باشد  مهماين فرودگاه در  (RS) پروازي ايمني باند ، تقويت در فرودگاه مشهد  يسوانح بدليل وقوع

پولف بوده كه مي توان به سوانح تو نيز عواملي از سوانح گذشته اين فرودگاه نيز  اين فرودگاه هاي جوي منطقه 

  عدم توجه كه شركت هاي هواپيمايي كيش و ايران ايرتور و تابان و حوادثي مثل فوكر آسمان و... نام برد 

 .شرايط جوي احتمال افزايش سوانح را باال مي بردبه  مؤسسات ارائه خدمات هوانوردي 

 s)rRecorde (Flight پروازي مكالماتضبط و  اطالعاتثبت هاي  هدستگا  1-11

بروز سانحه با  درپي با مشخصات ذيل هواپيما ويييپروازي و مكالمات راداطالعات ضبط ثبت و اه دو دستگ

 گردد. بازخواني  آناطالعات وده شد انتقال دا و حوادثسازمان هواپيمايي كشوري به دفتر بررسي سوانح  نظارت

CVR /     Manufacturer:   Fairchild (L3 Communication)                 Type:                      SSCVR 

             Part Number:         2100-1020-00                                          Serial Number:       000540604 

FDR/       Manufacturer:        Honeywell                                           Type:                          UFDR 

                      Part Number:           980-4100-DXUN                              Serial number:         3111 
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  (Wreckage & Impact Information) :واپيماهالشه  وبرخورد اطالعات محل  1-10

   : به مختصات زير ميباشد  و نقشه فرودگاه هواپيما بر اساس اطالعات  وقوع سانحه موقعيت

باند منحرف شده و خط مركزي وسط  راست بسمت چپ  31باند  ابتداي تر از  م 1311تفسامپس از طي  هواپيما

                    شود .  چپ و راست وارد و متوقف مي 31زمين بين دو باند پروازي ه باند و سپس به وارد حاشي

 

 (Medical and Pathological Information)           :و آسيب شناسي اطالعات پزشكي  1-19

كي قانوني و مضاعفي اقدامات پزش هواپيماعنايت به حضور خدمه پروازي و عدم جراحات جدي به سرنشينان با 

نتايج  كه آمد لبعم بات الكليرومش فمصر از خلبان و كمك خلبان هواپيما آزمايش اعتياد وصرفاّانجام نشد و 

   منفي اعالم گرديد. آزمايش

 (Fire)                                سوزي: آتش     1-11

 ما رخ نداده است.  با توجه به نوع و ماهيت سانحه هيچگونه آتش سوزي در هواپي

  spects)A(Survival              حياتي جنبه هاي   1-15

ي شده ينفر از مسافرين دچار جراحت جز 9كليه سرنشينان هواپيما از سالمت جسماني برخوردار بوده و فقط 

 .ميگردند  ترخيصو بصورت سرپايي مداوا و از مراكز درماني 

 

   esearch)R(Tests and            :آزمايشات و تحقيقات  1-16

 سيستم از فارسكو تعميراتي مركز هواپيما در سرعت كاهنده عوامل و ترمز سيستم بررسي اهميت به توجه با -

 بازديد تحت موتورها .آمد بعمل كارگاهي تست و بازديد(Thrust Reverse) موتورها سرعت كاهنده

مورد  ها بررسي نتيجه.گردد حاصل اطمينان ها موتور رب خارجي عوامل تاثير عدم از تا گرفت قرار بوروسكوپ

 .نداد نشان را نامتعارفي

فرودگاه مشهد  31Rدر باند در زمان فرود  MDبراي ارزيابي لغزندگي سطوح باند و نحوه عملكرد هوپيماي  -

ي با در لحظه وقوع سانحه ، هماهنگي هاي الزم براي حضور رئيس گروه عمليات سانحه در كاكپيت هواپيماي

انجام اين  پس ازنوع مشابه انجام شد و ارزيابي آن در هواي برفي و شرايط لغزندگي باند صورت پذيرفت. 

 براي تيم بررسي سانحه محرز شد:زير تست پروازي دو نكته 

 

 3/1اعالم شده توسط برج مراقبت پرواز ، در سطوح Braking Action Medium در شرايط اعالم  -1

بوده و  Medium، ميزان ترمز گيري (Rubber)اثرات چرخ هاي هواپيماها  اول باند بدليل وجود
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لت سرش روي باند را پيدا استفاده خلبان از سيستمهاي كاهنده سرعت ، چرخهاي هواپيما حادرصورت 

 نمايند.گزارشي  ان  پروازها موضوع را به برج مراقبت فرودگاه خلبانمي كنند كه ضرورت دارد 

مطابق با كتاب هواپيمادر باند  (Reverse)ن قدرت موتور براي حالت بازدارندگي چنانچه خلبان ميزا -2

 EPRتنظيم نمايد ، هواپيما به طرفين منحرف نمي شود حتي اگر  (EPR=1.2-1.4)لغزنده برابر 

   دوموتور اختالف اندكي داشته باشند. 

 

  nformationI anagementMl and (Organizationa(               :اطالعات سازماني و مديريتي 1-11

اليت دارد. عهواپيما متعلق به شركت هواپيمايي زاگرس مي باشد. اين شركت هواپيمايي دربخش خصوصي ف

اين  مركز اصلي ثبت شده اين شركت ، شهر آبادان مي باشد اگرچه مركزيت سازماني آن در تهران مي باشد.

بصورت  "استفاده مي كند و معموال A320و MDاپيماهاي شركت براي انجام پروازهاي خود از ناوگان هو

 چارتري فعاليت مي نمايد.

در مجموعه امكانات تعميرنگهداري آنشركت با پشتيباني مركز  هواپيما در مدت ثبت و بهره برداري  

 تعميراتي فارسكو تعمير و نگهداري شده است. 

و  Part -145مركز تعمير و نگهداري تحت كادر مديريت فني و مهندسي شركت با برخورداري از مجوز 

 انجام وظيفه مينمايد. M-Part-CAMO  قابليت پروازي استمرارمديريت 

مسئوليت اطمينان از استمرار قابليت پرواز وسايل پرنده تحت االختيار شركت    M-Part-CAMO مديريت 

 دار ميباشد   را عهده

توسط شركت هواپيمايي    Base Maintenanceمركز تعمير نگهداري در رده مديريت و مسئوليت 

 . پذيرد  و با مجوز مربوطه انجام ميزاگرس 

                                         (Additional Information):تكميلي اطالعات 1-10  

عمليات و  تكميل گزارش نهايي از كليه افرادي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم در بمنظورتيم بررسي سانحه  -

با مصاحبه تيم بررسي  مسئول و تصميم گيرنده بودند دعوت بعمل آورده و نگهداري هواپيماي سانحه ديده

مصاحبه هاي الزم با شاهدان نموده و ضمناّ  را گرداوريتبط رمدفتر بررسي سوانح اطالعات  سانحه با آنان در

  . عيني سانحه  بعمل آمده است

( شركت هواپيمايي  CAD.6313دهي الزامي رويدادهاي هوايي سازمان )بر اساس دستورالعمل گزارش  -

سيستم  زاگرس ،  فرودگاه مشهد و بخش مراقبت پرواز اين فروودگاه مي بايست گزارش بررسي سانحه
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از منظر داخل مجموعه خود را به سازمان ارائه نمايند كه فقط اين گزارش از سوي شركت مديريت ايمني 

 دريافت گرديد.هواپيمايي زاگرس 

باند  Braking Actionبررسي قرار گرفت نحوه تعيين ميزان يكي از مواردي كه در اين بررسي سانحه مورد  -

پروازي بودكه مشخص شد كه اين كار با ترمز گيري خودروي واحد مارشالر يا واحد ايمني و آتش نشاني 

برف يا مشاهده يخ  با بارش باشد.  ABSز فرودگاه مشهد تعيين مي شود. اين خودرو بايد حتماّ داراي ترم

لغزندگي و قدرت ترمزگيري زدگي روي باند توسط كارشناسان مراقبت پرواز فرودگاه ، اندازه گيري ميزان 

شود. در روزوقوع سانحه با بارش برف فقط يكبار اين كار در صبح همزمان سطح آسفالت روي باندانجام مي 

( انجام شده و معموالّ وضعيت باند توسط كنترلر مراقبت پرواز SNOWTAMبا صدوراخطاريه بارش برف) 

صادر نشده و در اعالن وضعيت هوا به  SNOWTAMاين پرواز زمان به خلبان اطالع رساني مي شود. براي 

داده شده و هيچگونه  Ground Visibility/RVRخلبان كنترلر مراقبت پرواز فقط ميزان ديد فرودگاه 

              به پرواز داده نشده است. Braking Actionيا   رش برفاطالعي درخصوص با

 (Useful or Effective Investigation Technique)                                :فني تكنيك موثر و مفيد -1-13

لكرد خلبان با پياده سازي اطالعات دستگاه ثبت و ضبط داده ها و مكالمات پروازي  اطالعات جامعي از عم   

 توقف هواپيما بدست آمد. موقع فرود تا آخرين ثانيه هاي 

هواپيما از بخش زيرين و قسمت هاي حساس (  STAND)با قرار دادن هواپيما برروي جايگاه طراحي شده 

 مورد بررسي قرار گرفت .آسيب ديده زير هواپيما 

هاي بررسي قرار گرفته و محدوديت وجود يخ در باند مورد  شرايط باند فرود و وضعيت هواي برفي و

   فرودگاه در شرايط بد جوي مورد توجه قرار گرفت. 
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  (Analysis)           :       تجزيه و تحليل -0

 16تا  با صالحديد مسئول بررسي سانحه مي تواند  (DOC.9756)دستورالعمل بررسي سوانح ايكائو  بر اساس        

بررسي يك سانحه تشكيل دهد و از نظريه هاي آن گروهها براي تحليل سانحه استفاده كند.   گروه كارشناسي براي

 مي شود:گروه اشاره  8كارشناسي در متن گزارش اين سانحه به گزارشات 

                                                     (Structure Group): سازه گروهتحليل  1-0

تيم سانحه با حضور در سايت سانحه و مشاهده الشه هواپيما اطالعات بدست آمده از  كارشناسان گروه سازه 1-2

محل سانحه را جمع آوري و با تهيه تصاوير الزم به بررسي و تجزيه و تحليل شرايط هواپيما پس از سانحه 

 پرداختند.

پس از مسافرگيري در  بنابر گزارشات، پرواز قبلي هواپيما از فرودگاه مشهد به فرودگاه اصفهان بوده كه 1-3

فرودگاه اصفهان مجدداً به فرودگاه مشهد مقدس مراجعت مي نمايد، شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد كه 

هواپيما پيش از سانحه از قابليت هاي  الزم برخوردار بوده و هيچ اشكالي بر روي هواپيما قبل از فرود توسط 

ن با وجود برف و سرماي زياد  مجوز فرود را دريافت و در كروي پروازي مشاهده و گزارش نشده است. خلبا

راست فرودگاه مشهد، فرود هواپيما انجام ميپذيرد.نوك هواپيما پس از فرود و در لحظات استفاده از  31باند 

راست متوقف   31سيستم كاهنده سرعت هواپيما، به سمت چپ منحرف گريده و در امتداد باند پروازي 

 گردد.مي

دن ارابه فرود سمت چپ هواپيما و در اثر وزن هواپيما، ارابه فرود سمت راست هواپيما در حال جمع با جدا ش 1-4

شدن قرار گرفته و با تحمل فشار زياد بهمراه درب محفظه ارابه فرود سمت راست در درون اين محفظه قرار 

ز حركت هواپيما در راستاي درجه اي  ا 91گرفته و در همان حالت باقي مي ماند.  چرخ دماغه نيز با گردش 

درجه گردش كرده و و تقريبا  181بدنه ممانعت كرده و در نتيجه بدنه هواپيما حول مركز چرخ جلو قريب به 

راست متوقف مي گردد. شكسته شدن سيستم ارابه فرود اصلي سمت چپ هواپيما و  31در راستاي مقابل باند 

است هواپيما به داخل بدنه و مضافا وجود سوخت در مخازن همچنين جمع شدن و فرو رفتن ارابه فرود سمت ر

 Flapند. بويژه به كنبالها سبب مي گردد هر دو بال به سطح زمين بسيار نزديك شده و وزن زيادي را متحمل 

 سمت راست در اثر برخورد با زمين خسارت بيشتري وارد مي شود.

 از ظاهري سالم برخوردار بودهتهايي و سكان عمودي اصلي، بخش انساير بخشهاي هواپيما مانند دماغه، بدنه  1-5

اند. بررسي كارشناسان گروه سازه از الشه هواپيما پس از وقوع سانحه و همچنين سوابق فني آن حاكي است 

 كه شواهدي دال بر آسيب ديدگي پيش از سانحه بدست نيامده است.
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1-6  

دستگاههاي ثبت اطالعات تهيه شده و بررسي  گروه سازه تيم بررسي سانحه با توجه به شواهد عيني، تصاوير 1-7

بروز سانحه هواپما به دليل نارسايي در المانهاي سازه اي هواپيما  مبني برهيچ شواهدي  (FDR & CVR)پروازي

 قبل از وقوع سانحه بوده باشد،  دست نيافته است.

فني و سوابق تعمير و  اطالعات مندرج در بخش سوابق فني و تعميراتي هواپيما و بررسي اسناد و مدارك 1-8

نگهداري هواپيما توسط گروه سازه بيانگر اين است كه هواپيما از نظر بازرسي هاي دوره اي و فني تحت كنترل 

بخش مهندسي شركت هواپيمايي زاگرس قرار داشته و موردي كه مستقيما در بروز سانحه موثر بوده باشد، 

 يافت نشده است.

در هنگاميكه كاركرد  2115دسامبر  27ساعته  بوده كه در تاريخ  451نوع آخرين چك دوره اي هواپيما از   1-9

سيكل پروازي بوده ، انجام پذيرفته 31116ساعت پروازي  و تعداد نشست و برخاست آن  51251بدنه هواپيما 

ساعت  253ساعت پروازي انجام مي پذيرفت كه  51711مي بايست در  2Aتعميرات آتي آن نيز از نوع  است .

دهد سررسيد  بررسي هاي انجام شده نشان ميسررسيد اين چك باقي مانده است. الزم به توضيح است كه  به

 انجام چكهاي فني هواپيما و مدت كافي براي بازديد فني آتي هواپيما وجود داشته است  .

 

  (Landing Gears)           اطالعات ارابه فرود:                                                           1-1-0

REMAINS RESTORATION 
INTERVAL 

CSO CSN TSN S/N P/N POSITION 

DAYS CYCLES DAYS CYCLES 

 CPI 664 5940337-5009 NOSE ثبت نشده ثبت نشده 3601 20000 3650 16399 2202

 CPT1304 5930999-5501 LH نشده ثبت نشده نشده    ثبت 5990 20000 3650 14010 1731

 MALSS076 5930999-5502 RH نشده ثبت نشده ثبت 5990 20000 3650 14010 1731
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        (System Group)                       :       گروه سيستم 0-0

و  گروه سيستم سلسله بازديدهاي فيزيكي از الشه هواپيما و قطعات سوار و بخشهاي جدا شده از آن را بعمل آورده

، دسته فرمان و دسته ترمز بودند كه  RUDDERعمده بخشهاي مورد توجه اين گروه اهرم اصلي، پدالهاي ترمز، 

بررسي ها نشانگر اين بود كه سيستم هاي مذكور شرايط ظاهري عادي داشته و وضعيت كاري آنها نيز در بررسي 

بلي و پيش از سانحه نشان ميدهد  كه سيستم هاي اطالعات پياده شده از جعبه سياه هواپيما، گزارشات پرواز هاي ق

هواپيما از شرايط مناسبي برخوردار بوده و گزارش نقص فني نيز در اين پرواز و در پروازهاي قبلي در برگه هاي 

 درج نشده است. (OP-1 or Aircraft Technical Log) ثبت اطالعات پروازي هواپيما

يك و موتور هواپيما و فشار سوخت نيز در حد متعارف بوده و مورد غير همچنين مقادير فشار روغن سيستم هيدرول

 عادي مشاهده نگرديد.   

سوابق برگه هاي ثبت اطالعات پروازي هواپيمانشان مي دهد چند مورد در خصوص شرايط فني سيستم بررسي 

ي و الكترونيكي در برگه هاي هواپيما در زمينه كاهش سطح لنت ترمز، كاهش ضخامت اليه تاير و  اشكال الكتريك

هاي مذكور درج شده كه تمامي آنها موردي جدي نبوده و نمي توانسته بر عملكرد هواپيما در بروز سانحه تاثير 

 گذاشته باشد.

 نشان مي دهد كه از شرايط مناسبي برخوردار بوده است.ارابه فرود هواپيما سوابق فني ل آمده از مبررسيهاي بع -

هر يك ار هواپيما )مطابق جدول زير(، سرسره نجات هواپيما مورد توجه قرار گرفت و در بخش قطعات زمان د -

 دند .برخوردار بو را  زمان الزم تا چك و بازرسي آنها  از

گروه سيستم اعالم مينمايد با توجه به اطالعات پرواز روز سانحه و اطالعات پروازي قبلي روز سانحه و - -

خلبان و مسئول فني ترخيص فني هواپيما و و مصاحبه با سر خلبان و كمك  شواهد عيني و اظهارات نامبردگان

هواپيما و شواهد و قرائن موجود نارسايي دال بر وجود اشكال و  دستگاه ثبت و ضبط پروازيبررسي اطالعات 

موثر واقع شده باشد  EP-ZABبعالمت ثبت  MD-83نقص فني در سيستم هواپيما كه در بروز سانحه هواپيما 

 دست نيامده و عوامل كمكي نيز كه در رايطه با بروز سانحه از بخش سيستم مشاهده نگرديده است.ب
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 (Engine Group)                                                      گروه موتور:    9-0

كشور  Pratt & Whitney  ساخت كارخانه  JT8D-219به دو موتور توربوفن مدل هواپيماي سانحه ديده   

 كانادا مجهز بوده است.

و بر روي  2114اوريل  29در تاريخ  (سمت چپيك )نوع بازديد بر روي موتور شماره آخرين بازرسي فني از 

 .بود هانجام پذيرفت 2112آوريل 26در تاريخ  (سمت راست) 2ر شماره وموت

خوردار بوده و فاقد عيوب فني و مشكل فني موتورها از زمان الزم براي چك فني برارائه  شده  جدول مطابق با 

 در بروز سانحه  مي باشند.موثر 

 آخرين وضعيت موتور ها به شرح جدول زير است: -

EP-ZAB 

maintenance 
organization 

remaining LSV DATE CSLS
V 

TSLSV CSN TSN S/N type ENGINE 
Position 

 

PASIFIC GAS 
TURBINE 
CENTER 

2362CYCLE 04-29-2014 2000 2773 36959 57965 716706 P&W 
JT8D-219 

#1 
(LH) 

MILLENIUM 
ENGINE 
ASSOCIATES 

1770CYCLE 04-26-2012 4098 6336 26595 43414 725810 P&W 
JT8D-219 

#2 
(RH) 

 

جهت  716716بر اساس سوابق، ميزان باقيماده سيكل )تعداد استارت( موتور يك )سمت چپ( به شماره سريال 

 سيكل بوده است. 2362چك فني بعدي انجام 

جهت  725811بر اساس سوابق، ميزان باقيماده سيكل )تعداد استارت( موتور دو )سمت راست( به شماره سريال 

 سيكل بوده است. 1771انجام چك فني بعدي 

آزمايش هاي و جهت اطمينان بيشتر از عملكرد موتور هواپيما قبل از سانحه، سوابق و تاريخچه تعميرات موتورها 

فني بر روي آن مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اطالعات پياده شده پارامترهاي مرتبط به موتور از جعبه سياه 

مد  (Thrust Reversers)هواپيما در هنگام وقوع سانحه، عملكرد موتور بويژه سيستم كاهنده سرعت هواپيما

شعبه موتور مركز تعميراتي فجر آشيان انتقال و در حضور نمايندگان نظر قرار گرفت. در اين راستا موتور هواپيما به 

 سازمان هواپيمايي كشوري در بازديد فيزيكي و همچنين بوروسكوپ موتورها مورد خاصي مشاهده نگرديد.
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 در مرحله بعدي از بررسي موتورها، بدليل مشاهده مقداري اختالف عملكرد در سيستم موتورهاي چپ و راست

، عملكرد هاي هر دو موتور به صورت كارگاهي در محل آشيانه فجر آشيان مورد آزمايش قرار (  EPR)ميزان

گرفت و با توجه به فشار هيدروليك و باز و بسته نمودن آنان، گزارشي دال بر بروز اشكال مكانيكي در سيستم 

بازرسي هاي  كو با توجه بهمرغوبيت شركت فارس موتور چپ و راست هواپيما مشاهده نشدند مضافا  واحد تضمين

بعمل آمده از موتور و مجموعه عناصر) المانهاي( مورد نظر از داخل  و خارج با صدور تائيديه  سالمت موتورها را 

مقدار كمي  اعالم نمود. در نتيجه شواهدي كه دال بر تاثير عملكرد موتورها در بروز سانحه باشد، يافت نشد.

ديده شد كه بدليل اختالف تنظيمات موتورها امري بديهي   T/Rفعال شدن  موتورها بهنگام EPRاختالف در 

 است.

، سوابق تعمير و نگهداري موتور و ATLبراساس اطالعات كتابچه پرواز  EP-ZABگروه موتور تيم سانحه هواپيماي 

موعه گزارشات تعميراتي خارجي و بوروسكوپ موتورها و بررسي عملكرد قابليت اطمينان موتورها در مج

پروازهاي گذشته، هيچگونه شواهدي دال بر تاثير موتور بر بروز سانحه بدست نياورده و مجموعه يافته ها حكايت 

از عملكرد صحيح موتورها در هنگام پرواز در روز سانحه داشته و گزارشات خلبان و اطالعات جعبه سياه هواپيما 

عملكرد موتور چپ و راست براساس اطالعات جعبه سياه هواپيما نيز مويد اين امر مي باشد. ً در مورد تاثير اختالف 

بعنوان يكي از عوامل كمكي در سانحه دقت بيشتري بطور مضاعف بعمل آمد ليكن براساس سلسله مصاحبه هاي 

 بعمل آمده با خلبان هواپيما و مهندسين فني اين موضوع نيز جزو عوامل كمكي در بروز سانحه اعالم نمي گردند.

توسط مركز  Shop Visitاز نوع بازديد  29.04.2014در تاريخ  1#ين بازرسي فني  برروي موتورشماره آخر -

Pacific Gas Turbine Center  .بوده است 

بوده كه توسط  Shop Visitاز نوع بازديد  26.04.2012در تاريخ  2#آخرين بازرسي فني بر روي موتور شماره -

 انجام شده است.  Millennium Engine Associates شركت تعميراتي

                                                                             (Auxiliary Power Unit) :موتوركمكي هواپيما 1-9-0

MAINTENANCE 
ORGANIZATION 

LSV DATE S/N P/N APU TYPE AIRCRAFT 
TYPE 

SHERWOOD 
AVIATION 

01.AUG.2012 P-1048 381276-2 CTCP85 DC-9-93(MD-83) 

عملكرد مناسبي  و كه از سالمت الزمنشان مي دهد  APUموتور كمكي هواپيما عملكرد  سوابق فني و بررسي 

 است.برخوردار بوده 
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 (Maintenance Record Group)                          گروه سوابق فني هواپيما: 1-0

و در سـاعت   DEC.2015.27در تاريخ  1A(450hrs)روي هواپيما از نوع آخرين چك دوره اي انجام شده بر 

 بوده است. Cycle 30106و سيكل پروازي  Hrs 51250كاركرد 

در تـاريخ   C6(15 Month Years 3600C)آخرين چك )تعميرات دوره اي( سنگين بر روي هواپيمـا از نـوع   

20.nov.2014  48674و در ساعت كار كرد Hrs  28250و Cycle  .انجام شده است 

بر روي هواپيما انجام گيـرد     Hrs 51700قرار بوده در ساعت پروازي   2Aچك دوره اي سرويس بعدي از نوع 

تا اين سـرويس باقيمانـده اسـت. وهمچنـين      Hrs 253كه با توجه به ميزان كاركرد هواپيما در زمان وقوع سانحه،  

و يا در ساعت پـروازي   FEB.2016.09ار بوده در تاريخ (  قرC7چك )تعميرات دوره اي( سنگين بعدي )چك 

52274 Hrs    827بر روي هواپيما انجام شود، كه از زمان سانحه تا سررسيد آن Hrs or 8 Days  مهلت داشته

 است.

 :هواپيما هاي گواهينامه وضعيت جدول  

شماره  دفتر صادر كننده مالحظات

 گواهينامه

نامه ها گواهي تاريخ صدور تاريخ انقضاء

 هواپيما

CAO.IRI FORM 15a 

 دوبار صادر شده

Finding: placards &marking  

 21NOV.2016 22NOV.2015 ARC 903142 مهندسي و قابليت پرواز

MTOM:72574KG 21 913142 مهندسي و قابليت پروازNOV.2018 22NOV.2015 C OF A 

 NIL 29/18/1391 C OF R 903142 مهندسي و قابليت پرواز 

3 VHF 
2 RADIO ALTIMETER 
1 W/R 
3 DME 
2 ATC 
1 TCAS 

 21NOV.2020 22NOV.2015 RSL ....... مهندسي و قابليت پرواز

Engine model :JT8D-219 
Maximum landing mass:63276kg 

مهندسي و قابليت 

 پرواز

 21NOV.2016 22NOV.2015 NOISE 

PBN :yes√ 
EDTO :yes√ 
MD-80 series ; A320 
Type of operation: 
                                 passengers 
                                  Cargo 
LOW visibility operation: 
              NO approach and landing   
              NO take-off    
              
DH:200ft/RVR/VIS:550/800m    

 FS-122 21NOV.2016 18NOV.2015 AOC عمليات پرواز

 & MASS 12/25/2112 12/25/2116  شركت ...... ساله  4با اعتبار 

BLANCE 
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  وضعيت كتاب هاي تعميراتي هواپيما:1-1-0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق تعميراتي هواپيما: 0-1-0

 انجام شده است.  ذيل جداول گزارش اي هواپيما طبق هتعميرات دور -

 انجام شده است.   MELتعميرات عيوب معوقه طبق زمانبندي كتاب  -

ايراد كه مهمترين آن توانسته مورد توجه باشد بررسي گرديد  ي اصلي كه در مورد سانحه ميرعيوب تكرا -

 توسط نفر فني مجاز ATLاز سانحه بوده كه مندرحات برگه هاي چرخ دماغه و سابقه لرزش در روزهاي قبل 

 مرتفع شده بود . 

 موتور:و  هواپيما AD,S/Bدار، مديريت صالحيت پروازي ، اختيارات تعمير و نگهداري و قطعات زمان 9-1-0 

و   MD80 همچنـين    و   A320 شـركت هواپيمـايي زاگـرس داراي گواهينامـه تعميراتـي هواپيمـا هـاي ايربـاس        

 مي باشد .  Aموتورهاي ذيربط در حد چك دوره اي 

تعميرات دوره اي و چك روزانه و چك پيش از پرواز و پس از پرواز توسط پرسنل فني شركت و طبق نظـام نامـه   

 تعميرنگهداري مصوب سازمان هواپيمايي كشوري انجام ميگردد.  

 

 

 

 

Revision DATE Revision NO. MANUAL رديف 

01-FEB-2015 099 AMM 1. 

05-JUL-2014 04 AMP 2 . 

01-FEB-2011 299 IPC 3. 

01-AUG-2010 090 WDM 4. 

 .W&B 5 نشده ثبت نشده ثبت

 .TCM 6 نشده ثبت نشده ثبت

05-AUG-2013 112 NDTM 7. 

15-AUG-2013 112 SRM 8. 

01-APR-2014 04 MEL 9. 

26.05.2015 04 MP 11. 

02.OCT.2012 66 AFM 11. 
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  (Time change components)           :قطعات زمان دار 1-1-0

 
EP-ZAB 

SLIDE ,SCAPE 

DUE DATE LOCATION S/N P/N 

27.APR.2016 FWD L/H 1734 D29982-113 

13.MAR.2016 FWD R/H 2256 D29982-125 

13.04.2016 AFT-L/H 1247 D29982-107 

30.JUN.2015 tail cone 869 D29982-103 

 

Weight  Specification 

Fuel capacity Empty 
weight 

Maximum 
zero  fuel 
(MZFW) 

Maximum 
landing 

Maximum start & 
take off 

Maximum taxi 
& ramp 

46541Ibs 
21113kg 

82231Ibs 
37299kg 

122000Ibs 
55338kg 

139500Ibs 
63276kg 

160000Ibs 
72574kg 

161000Ibs 
73028kg 

Date if weight and balance by FARSCO: 25-12-2012, STAMP NO.: IA656 
 

 تعميرات قبل از پرواز روز سانحه: 5-1-0

هواپيما با توجه به برنامه تعميراتي مصوب سازمان هواپيمايي كشوري تحت تعميرات قرار مي گرفته وآخرين اوراق 

 فني نشاندهنده رفع عيوب معوقه در هواپيما در ماه ژانويه ميباشد.

 صالحيت و اختيارات پرسنل فني: 6-1-0

با برخورداري از گواهينامه فني  رح وظائف  مندرج در نظام نامه تعميراتي شركت وپرسنل فني شركت بر اساس ش

 مجاز به تعميرات بوده اند Aصادره از سازمان هواپيمايي كشوري تا رده چك سبك هواپيما در رده 
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 APUجدول وضعيت موتور ها و 

APU Engine 

#2 

Engine 

#1 

POWERPLANT 

P-154C 725810 716706 S/N 

GTCP85-98DHF JT8D-219 JT8D-219 MODEL 

NIL 42900 57451 TSN 

NIL 26207 36566 CSN 

NIL 37078hrs/22497 55192hrs/34954 TSN/CSN 

At last shop visit 

NIL 1738 2730 Remaining to 1
st
 LLP 

limiter 

NIL NIL NIL TSO 

NIL NIL NIL TBO 

NIL NIL NIL TRO 

NIL NIL NIL Date of shop visit 

NIL NIL NIL Date of next shop visit 

 

 جدول وضعيت بدنه هواپيما:

 كار كرد ها ساعت منبع  داده ها

ATL  PAGE:2949-3007 51279:38 TSN 

ATL  PAGE:2949-3007 30128 CSN 

N/A N/A Defect sheets 

N/A N/A 
Carried forward 

defects 

N/A N/A 
Mass & balance 

report date 

 جدول وضعيت ارابه فرود : 

 RH-MLG LH-MLG NLG position مالحظات

 5930999-5502 5930999-5501 5940337-5009 P/N 

 MALSS076 CPT1304 CPI664 S/N 

 28/10/2010 28/10/2010 11/02/2012 Date of last shop O/H 

 10Y/20000FC 10Y/20000FC 10Y/20000FC O/H 

interval(years/cycles) 

 1809D/14378FC 1809D/14378FC 2280D/16767FC Time remaining until 

O/H(years/cycles) 

 1955 14378 16767 Time remaining to 1
st
 

 up limiter 

 N/A N/A N/A TSN 

 N/A N/A N/A CSN 

 N/A N/A N/A TSN at O/H 
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  (Flight Recorder Group)                :  دستگاههاي ثبت اطالعات پروازي گروه گزارش      2 ـ 5

وقوع سانحه ، كارشناس سازمان هواپيمايي كشوري مستقر در فرودگـاه مشـهد بـه سـايت سـانحه       پس از    

 FDRپيما از قبيـل  ثبت اطالعات پروازي هواضبط مكالمات و مراجعه كرده و با حضور ايشان دستگاههاي 

بـه دفتـر بررسـي     دسـتگاهها اين از هواپيما پياده شده و دراختيار ايشان قرار گرفت . سپس  CVRو  QARو 

  سوانح هوايي تهران انتقال داده شد تا براي تحليل سانحه مورد استفاده قرار گيرد.

 Cockpit Voice Recorder (CVR)   پرواز نيكابي صدا ضبط دستگاه 1-5-0

ــف ــروازي :   ال ــات پ ــتگاه ضــبط مكالم ــا،  (CVR) دس ــن هواپيم ــوع ازاي ــه  ) (SSCVR ن ســاخت كارخان

Fairchild(L3)  دارد راي پرواز مكالمات آخر ساعتحدود دو  ضبط تيقابل كه بودهكشور آمريكا . 

 گرفت.  قرار بازخواني مورد هواپيمايي جمهوري اسالمي شركت Radio Shop كارگاه دردستگاه  اين 

 : CVR دستگاه مشخصات:  ب 

Make:                   Fairchild (L3 Communication)                 Type:                      SSCVR 

Part Number:         2100-1020-00                                          Serial Number:       000540604 

The type of CVR has a solid state memory with a recording about 120 minutes.  

 به شرح ذيل ضبط شده است : Tracks 4روي  CVRاطالعات 

Track 1: Public address and time                                                          124 minutes              

Track 2: VHF and Hot-mic Captain side                                               124 minutes 

Track 3: VHF and Hot-mic Copilot side                                                124 minutes 

Track 4: Cockpit Area Microphone (standard quality)                      124 Minutes         

اين پرواز  مكالمات  از دقيقه 12:14:16زانيم به و بوده زيآم تيموفق CVR دستگاهي بازخوان تانهخوشبخ:  ج

پرواز از اصـفهان    شامل كه نموده رهيذخ رااز زمان پارك در فرودگاه اصفهان بهمراه پرواز منجر به سانحه 

تا زمان وقوع سانحه است.  بهمراه مكالمات مركز كنترل فضاي كشور و واحد تقرب فرودگاه مشهد با پرواز

 :ارائه مي گردد   ذيــل بشــرحكه براي بررسي اين سانحه مفيد مي باشد  CVRمكالمات  ضبط شده در 
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 EP-ZABمتعلق به شركت هواپيمايي زاگرس به عالمت ثبت  MD-83هواپيماي  CVRبازخواني 

CVR متن مكالمه گوينده زمان 

00:34:41 F/O ISF GND IZG4010 Good evening request last weather 

00:35:31 PIC IZG4010 Report latest wind, weather 

00:35:35 IFN GND latest wind 300/12kt 

00:47:29 F/O Isfahan IZG4010 ready for start 

00:47:36 GND Start approved IZG4010 

00:51:27 F/O MHD ground, correct ISF ground ready for taxi 

00:51:36 GND IZG4010 TAXI to 26 left via TWY C. 

00:52:07 GND IZG4010 back track 26L hold short 26R 

00:58:00 F/O V1 

00:58:02 
15:03:06 UTC 

F/O Rotate 

01:31:27 F/O Tehran radar, approaching TABAS IZG4010 

01:31:53 ACC 
Be advised that MHD latest visibility is 600m due to 
snow& fog 

01:34:07 PIC 
We need 720m, RVR, 800 visibility so now it is 
below minimum, let, s Made one approach, 
otherwise go to alternate Tehran, ok? 

01:35:16 APP IZG4010 proceed to vacate IAF for ILS,n;2 for RWY 31R 

01:37:28 APP IZG4010 , … you are number 1 

01:37:59 PIC 
Reading briefing of APP ,… forever maybe due to 
visibility we make go around come back to Tehran 

01:50:41 PIC Because 600m, we are navigate less 

01:53:19 PIC Altimeter setting,… 

01:53:49 F/O Is,…,yes 

01:54:06 F/O Altimeter set 8000, flight heading 035 IZG4010 

01:54:58 F/O 1017 confirm 

01:55:04 F/O Status available 

01:55:32 F/O Clear for approach, next report IAF IZG4010 

01:56:32 
16:01:25(UTC) 

APP 
All inbound  traffic, latest visibility reported by MET 
office is 400m RVR is 800, waiting for your intension 

01:56:51 F/O 800m, IZG4010 

01:57:08 APP IZG4010 clear 6000ft 

01:57:13 F/O Altimeter 6000ft is cleared IZG4010 

01:57:33 PIC Altimeter?? 

01:57:35 F/O So light below minimum slightly not yet?? 

01:58:34 APP IZG4010 descend 5600ft IZG4010 

01:58:39 F/O ok descend 5600ft IZG4010 

01:59:04 F/O Go ahead leaving final approach course 

01:59:11 PIC Once again see the references 

01:59:20 F/O Turn left 350, next report full establish ILS 

02:00:15 
16:05:10(UTC) 

APP 
IZG4010 expect to establish ILS 8, your position 10 
miles left base 

02:00:23 F/O AFFIRM sir 

02:00:31 F/O Anything for establishing ILS 
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02:01:04 
16:06:08(UTC) 

APP 
IZG4010... acknowledge, 7 miles touch down, on 
glide  

02:01:09 F/O Affirm sir full establish ILS 2 FOR 31R 

02:01:13 APP IZG4010 RWY 31R clear to land………….. 

02:01:20 F/O Clear to land RWY 31R IZG4010 

02:01:25 F/O Maintaining ILS 

02:01:30 F/O 180……………Check list L/G down 

02:01:33 PIC Please Gear down 

02:01:36 --- L/G extension sound 

02:01:38 F/O You are above glide(ILS mode to Heading Selection) 

02:01:50 F/O Heading Hold 

02:01:54 F/O Localizer captured 

02:02:03 F/O Below glide  

02:02:11 PIC This is RWY 

02:02:16 PIC FLAP 40 

02:02:19 F/O Okay + key activating(flap) 

02:02:22 F/O Prepare for landing  

02:02:26 R.ALT 1000 

02:02:29 F/O Flight captured  

02:02:33 F/O Contact with RWY, flap 40, L/G down………… 

02:02:42 F/O  2 NM to RWY , RWY is insight 

02:02:50 R.ALT 500 

02:02:56 F/O Minimum(Decision Altitude) 

02:02:57 R.ALT 400 

02:03:02 R.ALT 300 

02:03:10 R.ALT 200 

02:03:17 R.ALT 100/ 70 40 30 20 

02:03: 24 R.ALT 10 

02:03:27 
16:08:31(UTC) 

-------- Landing sound 

02:03:29 F/O Two lights ( REV Unlocked) 

02:03:31 F/O Four lights (REV activated) 

02:03:33 -------- Thrust reverser opening sound 

02:03:35 F/O Reduce- reduce- reduce 

02:03:40 F/O Reducing 

02:03:45 ------- RWY excursion 

02:03:48 ------- Single chime 

02:03:51 ------- L/G alarm(left hand L/G collapsed) 

02:03:56 F/O Crashed 

02:03:58 PIC Parking brake please 

02:04:02 PIC Aircraft radar………..?? 

02:04:04 F/O Radar we crashed 4010 during landing crashed 

02:04:16 ------- End of voice 
PIC       : Pilot in Command                                          FO    : First Officer 

APP     : Approach                                                         ACC   : AREA CONTROL CENTER 

GND    : Ground 
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 Flight Data Recorder  (FDR) :  پروازي پارامترهاي ثبت دستگاههاي  0-5-0

اويونيك شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي هواپيما در كارگاه بخش مهندسي  FDRاطالعات :  الف

لي براي تحليل به سازمان انتقال داده شد و بصورت موازي با دو اص Raw Data Fileايران دانلود شده و 

 & Insight FDMبنام    FDRو نرم افزارهاي آناليز  WINARM 32بنام   FDRنوع  نرم افزار آناليز 

Insight Analysis  شركتFlight Scape  كه از شركتهاي داخلي تهيه شده بود، مورد آناليز قرار

 Templateخود هواپيما استفاده شده و  Data Frameاز سند   FDRعات گرفت. براي استخراج اطال

هاي مربوطه با استفاده از دو نرم افزار تهيه شده وگراف هاي مربوطه و اطالعات ديجيتالي اطالعات آن 

 Aileronو  Brake Pressure -استخراج گرديد. ارزش  برخي از اطالعات بازخواني شده مثل زمان

Position دز پارامتر زمان به اينكه بود . با توجه بر نبوده كه نشان از عدم ضبط صحيح اين اطالعات ، معت

، گروه ضبط و ثبت اطالعات پروازي در ابتدا مكالمات ضبط شده در از صفر شروع مي شود FDRاين 

CVR نرا بر اساس زمان هواپيما را پياده نموده و با تطابق با مكالمات پياده شده مراقبت پرواز ، ماخذ زماني آ

ثبت شده در مراقبت پرواز فرودگاه مشهد تنظيم كرده و زمان تماس چرخها با باند فرودگاه مشهد را تعيين 

 هواپيما تطبيق داده شده است.  FDRتناوبي زمان  فرود درنمود. پس از آن اين زمان با رفرنس 

 :   FDR دستگاه مشخصات:    ب

Manufacturer:        Honeywell                            Type:                          UFDR 

Part Number:           980-4100-DXUN                     Serial number:         3111 

 

پارامتر را ضبط نموده كه جهت تحليل اين  52حدود  (FDR)دستگاه ثبت اطالعات پروازي اين هواپيما 

 ي كارشناسي قرار گرفته اند.سانحه مورد بررس
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 اطالعات پروازي: ضبط تجزيه و تحلیل گروه دستگاه  3-5-2

Notes FDR information 
FDR 

Time(UTC) 

راست فرودگاه  26هواپيما از باند  

 اصفهان به پرواز درآمده است
AGND 0→1   MagH=263 15:03:07UTC 

هواپيما  درحال آماده شده براي 

ها در حال  Flap فرود بوده و

 درجه است. 41انتقال به حالت 

Press ALT=4200 ft     

R.ALT=1060 ft 

Gear =down  IAS=173kt 

Flap=33  MagH=316 

0:03:02 

16:07:25UTC 

 

براي  نهواپيما  درحال آماده شد

ها درحالت  Flapفرود بوده و 

 درجه است. 41و  باز "كامال

P ALT=4012 ft     R.ALT=926 ft 

Gear =down  IAS=170 kt 

Flap=39.6 MagH=316 

EPR1= 1.1644   EPR2= 1.1879 

BPPL= -0.3      BPPR=27.7 

BPL= 29.3      BPR=29.6 

0:03:09 

16:07:32UTC 

 

خلبان مقداري پدال سمت راست 

Rudder  را براي جبران باد جانبي

گرفته است تا درجهت مناسب ياند 

 قرار گيرد.

P ALT=3320 ft     R.ALT=188 ft 

Gear =down  IAS=144 kt 

Flap=39.6 MagH=312 

EPR1= 1.23   EPR2= 1.27 

BPPL= 0.2      BPPR=27.6 

BPL= 29.5      BPR=34.6 

0:03:51 

16:08:14UTC 

 

خلبان  با شنيدن تغيير جهت باد 

مقداري پدال سمت چپ 

Rudder  را براي جبران باد جانبي

ب ياند گرفته است تا درجهت مناس

قرار گيرد. همچنين قدرت موتورها 

 كم شده و آماده براي فرود است.

P ALT=3154 ft     R.ALT=33.5 ft 

Gear =down  IAS=145 kt 

Flap=39.6 MagH=310 

EPR1= 1.15   EPR2= 1.18 

BPPL= 0.2      BPPR=27.4 

BPL= 34.2      BPR=24.6 

0:04:02 

16:08:25UTC 

 

با زمين  چرخهاي اصلي هواپيما

برخورد كرده و هواپيما به حالت 

Ground Mode .رسيده است 

P ALT=3048 ft     R.ALT=0  ft 

Gear =down  IAS=138 kt 

Flap=39.6 MagH=310 

0:04:08 

16:08:31(UTC) 
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EPR1= 1.06   EPR2= 1.08 

BPPL= 1      BPPR=25.7 

BPL= 18.8      BPR=32.8 

AGND 1→0 

 Revز كردن خلبان اقدام به با 

موتورها كرده است.  همچنين فشار 

را  Rudderپدال سمت راست 

 برداشته است.

IAS=132 kt     MagH=310 

EPR1= 1.13   EPR2= 1.15 

BPPL= 7.5      BPPR=12.9 

BPL= 241      BPR=220 

Rev UL,UR 0→1 

0:04:11 

16:08:34UTC 

 

موتورها عمل  Reverseهر دو 

 كرده است.

IAS=125 kt     MagH=310 

EPR1= 1. 3   EPR2= 1.3 

BPPL= 8.4      BPPR=15 

BPL= 300      BPR=334 

Rev L,R 0→1 

0:04:13 

16:08:36UTC 

 

موتورها به حد  EPRمقدار 

نامتعارف رسيده و با گرفتن پدال 

سمت چپ هواپيما بسمت چپ 

 تغيير جهت داده است.

IAS=118 kt     MagH=308 

EPR1= 1. 94   EPR2= 1.81 

BPPL= 7.4      BPPR=5.4 

BPL= 316      BPR=229 

0:04:15 

16:08:38UTC 

 

موتورها   Revافزايش قدرت 

براي كاهش سرعت و رها كردن 

 ترمزها

IAS=110 kt     MagH=303 

EPR1= 2.03   EPR2= 2.06 

BPPL= 2.3      BPPR=11.4 

BPL= 34      BPR=67 

0:04:17 

16:08:40UTC 

 

 Revاقدام به  خروج از خلبان   

 موتورها كرده است.  

IAS=78 kt     MagH=277 

EPR1= 1.55   EPR2= 1.58 

BPPL= 1      BPPR=21.5 

BPL= 49     BPR=21 

0:04:21 

16:08:44UTC 

 

هواپيما در سمت چپ بيرون باند 

 متوقف شده است.

IAS=0 kt     MagH=126 

EPR1= 1.07   EPR2= 1.09 

0:04:24 

16:08:47UTC 



 

EP-ZAB  35صفحه 


 Quick Access Recorder  (QAR) :  پروازي پارامترهاي دسترسي سريع دستگاه  1-5-0

كه مخصوص دسترسي سريع به  :S/N 000438937و P/N:QAR200-02-00به   QARقطعه

است ، معموال براي بازبيني اطالعات پروازها و عملكرد خلبانان  Boeingهواپيماي  FDRاطالعات 

(FDM) فاده قرار مي گيرد.  بازخواني اين قطعه  در شركت هواپيمايي زاگرس انجام شد و نرم مورد است

براي تحليل اطالعات مورد استفاده قرار گرفت. اطالعات اين قطعه ، همان  AeroByteافزاري به نام 

بوده كه توسط بخش آناليز اطالعات پروازي  FDRپرواز آخر در  12اطالعات و پارامترهاي ضبط شده 

تنظيم شده توسط خلبان گرفته  UTCشركت مورد بهره برداري قرار مي گيرد. اطالعات زمان آن از زمان 

شده است. چنانچه در پرواز هرگونه  واقعه اي خارج از محدوده مجاز كتابهاي هواپيما اتفاق افتد به عنوان 

حه كه از زمان در اين نرم افزار ثبت مي شود.  پرواز منجر به سان Exceedance Eventيك 

و مقدار غيرمجاز  Aileronانجام گرفته است ، سه رويداد عيب  (UTC) 16:08:21الي  15:02:01

EPR  در هنگامReverse  ثانيه از مسير  2موتور و رويداد معمولي انحرافGlideslope   .ثبت شده است

مشخص شد شركت بررسي شد و  FDM، اطالعات قبلي بخش  Aileronدرخصوص عدم ضبط صحيح 

بوجود آمده كه موضوع از سوي اين بخش شركت  Nov 2015 08كه اين عيب در پروازي به تاريخ 

بررسي نشده است.



 تجزيه و تحليل:  5-5-2

بوده و ايشان قبل از  Active، خلبان يكم بعنوان خلبان  CVRبر اساس مكالمات ضبط شده در دستگاه  -1

كز كنترل فضاي كشور به وضعيت نامناسب هواي مشهد آگاه رسيدن هواپيما به نقطه طبس، از طريق مر

 شده است.

خلبان با وجوديكه  به ديد نامناسب فرودگاه اذعان داشته، تصميم به ادامه پرواز مي گيرد كه در  -2

خود يعني  Alternateصورتيكه قادر به ديدن باند باشد، اقدام به فرود نمايد وگرنه به فرودگاه 

ه نمايد. اين موضوع با توجه به اينكه خلبان از سابقه بااليي برخوردار بوده بيش از فرودگاه تهران مراجع

بوده كه يكي از ايرادات طرح شده در بحث عوامل انساني                 (overconfidence)حد اعتماد به نفس 

(Human Factor)  خطا را مي باشد كه اعتماد به نفس بيش از حد و نابجا  در مواردي ميتواند

قادر به  ، تباه نمايد. و اگر خلبان هم كم تجربه باشده و حتي كمك خلبان را نيز دچار اشداد افزايش

تشخيص تصميم درست نبوده و قدرت تصميم گيري از وي نيز سلب مي گردد.  در اين پرواز كمك 

 است.و قادر به قانع كردن خلبان نبوده و سابقه پرواز زيادي نداشته است خلبان جوان 
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اطمينان توانايي ارتباط كمك خلبان و خلبان ضعيف بوده كه ميتواند از تجربه كم كمك خلبان و  -3

كامال مشهود  ..باالي خلبان به خود باشد. اين شرايط در خواندن چك ليست هاي تقرب وفرود و..

 است.

 هردو خلبان در موقعيت مناسب باند پرواز را ديده و آماده فرود مي شوند. -4

موتورها نموده و اين موضوع باعث انحراف به سمت چپ نامتعارف  Revفرود خلبان اقدام به پس از  -5

 است.سمت راست كرده  Rudderپدال هواپيما شده كه خلبان اقدام به گرفتن 

موتورها بر خالف دستورالعمل عملياتي  Reverseبا  هواپيماخلبان با فرض بهتر بودن كاهش سرعت  -6

اين ميزان از قدرت الزم براي باندهاي تفاده زياد از حد آن كرده تا حدي كه هواپيما ؛ اقدام به اس

 خشك نيز بيشتر بوده است.

در فرودگاه اصفهان و   Landingموتورها در پروازهاي قبل كه شامل  Reverseميزان استفاده از  -7

اختالف هاي موتورها كمي  EPR، مورد ارزيابي قرار گرفت و اگرچه ميزان همشهد بود همچنين

 وليكن در حالت مجاز كتاب عملياتي هواپيما بوده است. ندداشت

ليكن عملكرد راندمان هاي موتورها كمي در فرودهاي قبل موجود بوده است  EPRاگرچه ميزان  -8

خلبان مطابق با دستورالعمل عملياتي ميزان آن را مجاز استفاده  و چنانچه، متناسب بوده (N2)موتور 

 نبوده و قابل كنترل است.كند ، باعث انحراف 

موتور در قدرت Reverse براي جلوگيري از خروج هواپيما از  خلبان با مشاهده انحراف هواپيما و -9

EPR  ده باشد.زرها صدمه وممكن است به موتاين امر استفاده كرده كه  2باالي عدد 
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                                                     (Witness  Group):گروه شاهدان عيني  6-0 

 : هواپيما در هنگام فرودان عيني اظهارات  شاهد

 :ضمن مصاحبه تلفني با سرنشينان هواپيما مطالبي بشرح ذيل  بيان داشتند

 "مهمانداران هواپيما بازديدي از بسته بودن كمربند مسافرين بعمل نياورده اند و حتي اعالم نكردند"

 : ر بيان داشته استشخصي ديگ

 "داي مهيبي از هواپيما شنيده اندهنگام فرود برف زياد را مشاهده كرده و ص "

 مسافر ديگر بيان داشته:

 "هواپيما تكان هاي شديد در هنگام فرود داشته و برف شديد را مشاهده كرده است "

 دونفر از  مسافرين بيان داشته است :

ود و شخص ديگر بيان مي دارد آنقدر سرعت هواپيما در حين نشستن هنگام فرود سرعت هواپيما زياد ب "

  ".را دارد زياد بود كه فكر كردند هواپيما قصد بلند شدن

 مسافر ديگر دررديف هاي جلوي هواپيما با كمربند بسته نشسته بود وبيان داشته:

 ."هنگام فرود تكانهاي هواپيما كم و چراغ هاي  داخل كابين روشن بود  "

 كنار پنجره بيان ميدارد: 0فر رديف مسا

   "هوا سرد بوده و برف ميآمده و هواپيما تكانهاي شديد داشته و سرعت هواپيما هم باال بوده است."

 شاهدان عيني  داخل هواپيما در حين سانحه:

 :درمصاحبه تلفني با سرنشينان هواپيما بيان داشتندكه

چراغ مطالعه كم  بود.هواپيما با ضربه شديدي به زمين در حين سانحه نور داخل كابين در حد نور  "

متر جلوتر هواپيما دو تا سه دور  111برخورد كرد و سپس از زمين بلند شد و دوباره نشست و پس از 

چرخيدو منحرف شد و به سمت بيرون باند رفت و بال هواپيما شكست!، در اين وضعيت بار و اثاثيه 

 مسافرين مي ريخت و مسافرين از ترس، جي  و داد  مي زدند !! بر روي سر hat rackمسافرين از 

 يكي از مسافرها بيان ميدارد: 

 ."زانو و دستم آسيب ديده است با صندلي به شدت برخورد كردم و شانه ،"
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 يكي ديگر از مسافرين بيان ميدارد:

د و با ترمز دوم به طرف با سرعت خيلي زياد روي باند برفي نشستيم و با ترمز اول عقب هواپيما چرخي "

 ."متر روي خاكي كشيده شديم 211خاكي باند منحرف شديم وتا 

 اظهارات شاهدان عيني پس از سانحه:

 :درمصاحبه تلفني با سرنشينان هواپيما بيان داشتندكه

ش خروجي هواپيما باز نبود و مسافران پس از پياده شدن از طريق سرسره نجات و با سفار هاياز درب سه تا "

 و كمك مهمانداران از هواپيما دور شدند و روي باند ايستادند. 

 :دارد مسافر ديگر بيان مي

 ."نشسته بودم و با كمك مهماندارها از سرسره سمت عقب هواپيما پايين آمدمدر قسمت عقب هواپيما "

شدند و بعدا  يكي از مجروحين بيان ميدارد آمبوالنس دير آمد و ايشان در داخل ترمينال سرپايي مداوا

به كلينيك ميروند كه پس از  سونوگرافي تشخيص وجود لخته خون روي جنين ايشان مشاهده  "شخصا

 ميشود وهم اكنون در حال استراحت مطلق بسر مي برد.

 مسافر ديگر بيان ميدارد:

قط نگاه رفتند وسط باند فرودگاه در اين فاصله  مامورين آتش نشاني ف د وپس از سانحه همه پياده شدن"

دقيقه اتوبوس آمد و سپس آمبوالنس و اورژانس تا يك و  25ميكردند و هيچ اقدامي انجام ندادند و پس از 

شب در ترمينال فرودگاه مشهد بودند واثاثيه شان را  01:00نيم ساعت بعد آمدند.مسافرين تا ساعت حدود 

  تحويل گرفتند.

 د:نمطرح نمو و معاون هوانوردي ايشانمدير فرودگاه 

 "فرودگاه حاضر بوده و با شنيدن خبر وقوع سانحه ، سريعادر ترمينال  مدير فرودگاه در زمان وقوع سانحه "

سانحه رفته و بعنوان مدير بحران فرودگاه ، هماهنگي هاي الزم براي نجات مسافران و  به محل سايت

ارش برف شديد شده ليكن هنوز باند ، ب سانحهاقدامات ضروري را انجام نموده اند . همچنين در زمان وقوع 

  " عملياتي بود و يخ زدگي سطح باند بوقوع نپيوسته بود.

  از متن مصاحبه با شواهد عيني مي توان استنباط كرد كه بارش برف در زمان سانحه ادامه داشته و اليه

 اي از برف در روي سطوح وجود داشته است.
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 (Operation Group)                                      گزارش گروه عمليات:        1-0

 بررسي پرونده خلبان اسپانیايي -

 APR 2016 16و اعتبار   15781316شماره گواهينامه معادل: 

  31/05/2016و اعتبار آن تا تاريخ  ESP. FCL 00021300اصل گواهينامه اسپانيا : 

 است. 09/10/2016تا تاريخ  E.10009485 به شماره  اسپانيا گواهينامه پزشكي از كشورآخرين 

 Proficiency check  معتبر است. 08/05/2015تا اسپانيا  از 

 انجام شده است. 08/05/2015 و در تاريخ مادريد شهر در وي سيموالتورآخرين 

آن  4881بوده كه حدود  ساعت  8921ميزان  26/01/2016تا تاريخ وي  total flight timeميزان 

 ه است.بوديكم خلبان 

 مشخص نيست. MDمعلوم نيست و وضعيت آموزش وي بر روي  MD هواپيماي  بر رويوي سابقه 

 بررسي پرونده كمك خلبان  -

 09/10/2015:  در صوفيه  آخرين سيموالتور

 23/09/2015خرين روت چك : آ

 معتبر بوده است. 02/11/2016انجام شده و تا تاريخ  03/10/2015آخرين مديكال : 

Proficiency check   معتبر است. 09/05/2015تا 

ساعت  427ثبت شده پس  MDهواپيماي قبل از  232ايشان  براي  كه بوده Total flight = 659ميزان 

 ند.پروازي دار هسابق  MDروي 

 شروع كرده است.را  MDهواپيماي  آموزش زميني 05/07/2014 در تاريخ 

 : LOAD SHEETمحاسبات 

 بوده است. 2/4بوده اند وميزان كرو  147/5C/4Fداد مسافرين تع Load Sheetبراساس 
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 13295برابر   Traffic Load . ميزان بوده است TRIP 4000و  كيلوگرم  10800ميزان سوخت برابر 

گرفته  12395باشد كه كيلو  12563است. ميبايست وزن مسافر  محاسبه شده  كيلو بار 9111بوده كه كيلو 

كه خطاي محاسباتي پرسنل خدمات فرودگاهي  ده استگارد پرواز كم ش  ADTدو نفر وزن است كه 

 شركت همراه كوشا در فرودگاه اصفهان بوده است.

  52113هواپيما وزن واقعي  كه كيلو محاسبه شده   55338ميزان  (MTOW) وزن برخاستن  ماكزيموم

 داشته است.كيلو و مجاز براي برخاستن بوده 

 تحليل پرواز:

شركت هواپيمايي زاگرس از فرودگاه مشهد به مقصد فرودگاه اصفهان انجام شده   IZG.4011پرواز 

با بارش خفيف  Hazeهواي حاضر فرودگاه ابري و  است.در حين برخاستن هواپيما از فرودگاه مشهد،

شان برف بوده است.در اين پرواز كمك خلبان هدايت پرواز را به عهده داشته و خلبان پرواز به عملكرد اي

به   IZG.4010 پس از تخليه مسافرين در فرودگاه اصفهان،هواپيما براي انجام پرواز نظارت داشته است.

هواپيما شامل مكالمات داخل كاكپيت از زمان  CVR. مقصد مشهد آماده شده و مسافرگيري كرده است

د مشهد مي مسافرگيري در فرودگاه اصفهان تا زمان وقوع سانحه در فرودگاه شهيد هاشمي نژا

ليكن ، نمايانگر آن است كه دو خلبان درباره هواي فرودگاه مقصد صحبتي نداشته اندCVRباشد.مكالمات 

در فايل پرواز آنها گزارش پيش بيني هواشناسي فرودگاه مشهد قرار گرفته بود.اين گزارش پيش بيني 

 :ل مخابره شده استشهد به ترتيب ذيبراي فرودگاه م18الي  14از ساعت   (TAFOR) هواشناسي

 

 
 

براساس اين پيش بيني در لحظه فرود هواپيما در فرودگاه مشهد شرايط جوي براي فرود نامناسب بوده 

قرار داشته و ميزان باد  ILS( در حد مرزي طرح (Visibilityفرودگاه ديد  31بطوريكه براي فرود در باند 

نظر  ندارد ديد كافي وجود نداشته است. ILSرح كه ط 13پشت نامناسب بوده است و براي فرود در باند 

گروه عمليات بررسي سانحه بر اين است كه اين موضوع مورد توجه خلبانان نبوده ليكن پرواز مي توانسته به 
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و خراب تر شدن ديد در  (TAFOR)با توجه به پيش بيني وضعيت هوا  .انجام پذيردمقصد فرودگاه مشهد 

 شان از فرودگاه اصفهان پرواز نمي نمود.فرودگاه مشهد ، اصلح بود اي

از فرودگاه اصفهان به مقصد فرودگاه مشهد  MD83شركت هواپيمايي زاگرس از نوع  IZG.4010 پرواز

 فرودگاه اصفهان به پرواز درآمده و هدايت كل پرواز را خلبان به عهده داشته است. 26Rاز روي باند 

ودگاه مشهد ادامه داده ليكن وضعيت هواي فرودگاه مشهد هر پرواز به طور عادي مسير خود را به سمت فر

فرودگاه مشهد وضعيت خراب هواي فرودگاه مشهد را به اطالع مركز  ATCلحظه خراب تر مي شود.واحد 

در اين لحظه قبل از  كنترل فضاي كشور رسانده تا به تمامي پروازها به سمت فرودگاه مشهد مخابره شود.

اطالعات وضعيت  مركز كنترل فضاي كشور ، ، رسيده باشدTABASبه نقطه  IZG.4010آنكه پرواز 

 Hazeو وجود  كه اطالعات شامل بارش برف خراب هواي فرودگاه مقصد را به اطالع پرواز رسانده

ليكن اطالعاتي در خصوص ، متر است  RVR811متر و  611)وجود بخارات متراكم قابل ديد( و ميزان ديد 

حاكي از قدرت ترمزگيري متوسط تا خوب  ATISمخابره نمي گردد ولي اطالعات ان وضعيت باند به ايش

 بوده است.

در اين لحظه خلبان وضعيت نامناسب ديد فرودگاه مشهد را با كمك خلبان در ميان گذاشته و اذعان ميدارد 

يد كه ما لذا به كمك خلبان مي گو. هاي الزم براي فرود در مشهد مي باشد  Minimumكه شرايط زير 

خود كه تهران  Alternateادامه مي دهيم اگر باند را ديديم فرود مي آييم در غير اينصورت به فرودگاه 

 31Rبراي فرود در باند  ILSدرخصوص تصميم گيري خلبان ،ايشان به مرجع طرح تقرب  است مي رويم.

بر اساس اين منبع  است. خود اعتماد كرده I.PADدر  JEPPSENفرودگاه مشهد بر اساس طرح موجود در 

نكته قابل ذكر اين  فرودگاه مشهد الزم است .31Rبراي فرود در باند  RVR=750متر يا  811حداقل ديد 

همين  مطابق با  ( نيز از(Operation Manualاست كه دستورالعمل عملياتي شركت هواپيمايي زاگرس 

 .ط مشابهي داردنيز شرايايكائو  14انكس  و شرايط يكسان دارد.بوده  ماخذ

بطور همزمان سه پرواز  است. پرواز طرح تقرب براي فرود در فرودگاه مشهد را شروع كردهبر اين اساس  

نيز با با همين وضعيت آب و هوايي طرح هاي پرواز زاگرس  -معراج –آسمان ديگر از شركت هواپيمايي 

 ان واحد تقرب مراقب پرواز فرودگاه مشهد،در فرودگاه مشهد را ادامه مي دهند . در اين زمفرود خود براي 

از مبدا فرودگاه اصفهان را در اولويت اول قرار داده و ايشان را به مجاز به ادامه طرح  IZG.4010پرواز 

را داشته تا آنكه در حين تقرب باند   Missed APPخلبان در ذهن خود،آمادگي براي تقرب مينمايد.

در اين موقعيت ايشان . ضوع را به كمك خلبان نيز اعالم كرده است فرودگاه مشهد را مشاهده كرده و مو

اگر چه  قرار مي دهد. Landing Flapو  Full Stabilizedتصميم به فرود گرفته و هواپيما در حالت 

( بين دو خلبان وجود نداشته ليكن تمامي مراحل مورد نياز براي (CRM مناسبي  ارتباط و مديريت كاكپيت

واحد تقرب فرودگاه مشهد آخرين وضعيت هواشناسي فرودگاه  16:00در ساعت  ده است.فرود آماده ش

مجاز كرده  31Rرا به خلبان اعالم نموده و ايشان را براي فرود در باند متر  RVR 811متر و  611شامل ديد 
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                  .به پرواز اعالم نكرده است   Braking Actionاست و هيچگونه اطالعي از وضعيت باند و ميزان 

در لحظات آخر پرواز اعالم كرده است( .  Medium to goodشدت ترمز گيري را  ATIS) اطالعات 

واز به پر 350/8ktميزان آن را  ،دكنترلر واحد تقرب فرودگاه مشهد با مشاهده تغيير در ميزان و سمت با

نمايانگر آن است كه  FDRمستخرجه از  اطالعات براي پرواز مي باشد. اعالم كرده كه تقريبا باد روبرو

 چهاگر .بوده است Flap 40سرعت هواپيما مناسب و مطابق با محاسبات خلبان بوده و هواپيما در حالت 

كوچكي انجام  Noteپر نكرده و اين محاسبات را فقط خلبان در كاغذ  BUG CARDخلبانان براي پرواز 

  داده است.

صبح در فرودگاه مشهد شروع  7فت كه بارش برف از ساعت بارش برف ميتوان گدرخصوص وضعيت 

ف در طول مدت روز آنقدر زياد مربوطه صادر مي شود ولي بارش بر SNOWTAMشده كه بر اساس آن 

مصاحبه با خلبان حاكي از آن  .داقدام به برف روبي از سطوح پروازي نمايننبوده كه باعث نشست برف و

 (Wind shield Wiper)، نيازي به استفاده از شيشه پاك كن است كه به دليل شدت كم بارش برف

درحين برخاستن يا فرود در فرودگاه مشهد نداشته اند . ليكن بايد اين نكته را در نظر داشت كه به علت 

همين ميزان اندك برف نيز كامالً ذوب نشده و اين برف ها به  -2و  -1و  1به  1كاهش درجه حرارت از 

كه باعث لغزندگي باند در سطوح پروازي موجود بوده دگي يا يخ ز( slushكم ارتفاع )صورت  اليه هاي 

ديگري براي  SNOWTAMدر طول روز هيچگونه  ر دو خلبان شاهد آن بوده اند . و درهنگام فرود هشده 

 SNOWTAMاطالع كروي پروازي از ميزان و ارتفاع برف يا وضعيت ترمز گيري روي باند صادر نشده و 

ادر شده است . بر اساس گزارش سازمان هواشناسي مشهد ، بعدي پس از وقوع سانحه هواپيمايي زاگرس ص

بارش برف از بعدازظهر افزايش پيدا كرده و اين در حالي است كه ميزان آب ذوب شده از برف در طول 

ميلي متر بوده و اين بدين معني است كه اكثر برفهاي باريده شده روي زمين نشسته است.  1.8روز مقدار 

در روي باند وجود داشته كه باعث سرشدن سطح آسفالت و كاهش قدرت ترمز اين برف به صورت آبكي 

 گيري شده است .

تيم بررسي سانحه در مصاحبه با خلبان متوجه شده كه ايشان تجربه فرود در باند لغزنده فرودگاه مشهد را 

لذا در پرواز منجر به ً نيز احساس سرخوردگي هواپيما روي باند درهنگام ترمز را داشته است ،   داشته و قبال

صميم گيري براي تدليل ديگر استفاده خلبان مي تواند  سانحه سعي كرده از ترمز كمتري استفاده كند .

د در كنار بان Hook Barrierوجود محدوديت وگرنه مي بايست بدليل  باشد    TWY Gخروج از 

تاخير باعث كه  دخارج شو TWY Hتا انتهاي باند تاكسي كرده يا از  (Turn 180)براي دور زدن 

 .شده است درتخليه باند مي

، در شرايط آب و هوايي مشابه يكي از اعضاء تيم بررسي سانحه ي سرخوردگي سطح باندادعا براي اثبات 

در كاكپيت يك پرواز حاضر شد و موضوع مورد ارزيابي قرار گرفت . شرايط حاضر نشان از سرش هواپيما 

در ابتدا و انتهاي باند بوده كه  اين محل ها مكان تماس چرخ هاي هواپيما درهنگام فرود باند درهنگام ترمز 
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 Rubberمي باشد معموالً در باندهاي استاندارد براي ارتقاي قدرت ترمزگيري پرواز، عمليات  13و  31

Removal   ه به علت نبود به طور دوره اي انجام مي شود كه تحقيقات به عمل آمده حاكي از آن است ك

تجهيزات الزم اينكار در فرودگاه مشهد نمي گيرد ، لذا سرخوردگي هواپيما در حالت باند لغزنده غير قابل 

 پيشگيري است . 

موتورها نموده  Reverseبا عنايت به موارد باال درهنگام فرود خلبان اقدام به استفاده نا متعارف از قدرت 

زياد ، توانايي براي كاهش سرعت هواپيما را داشته باشد . بر اساس دستور تا بتواند بدون استفاده از ترمز 

موتور در باند خشك  EPR=1.6( خلبان مجاز به استفاده قدمت sopالعمل عمليات استاندارد اين هواپيما )

استفاده  2حدود  EPRدر باند خيس و لغزنده مي باشد كه متاسفانه در اين پرواز، خلبان از  EPR=1.4و 

 EPR( مي بايست مقدار عددي Non Flying Pilotموده است بر اساس اين دستور العمل كمك خلبان )ن

را براي خلبان خوانده تا ايشان ، قدرت موتور و نيروي پساي آن را تنظيم نمايد، ليكن كمك خلبان پرواز ، 

 Reduceباند، اصطالح  به اين وظيفه خود انجام نداده و فقط با مشاهده  انحراف هواپيمابه سمت بيرون

نظر به آنكه موتورها در عقب هواپيما  T.Tailرا درخواست كرده است درهواپيماهاي  EPRيعني كاهش 

موتورها باعث كاهش  Reverseموتورها، جريان مغشوش حاصل از  Reverseبوده ، لذا درهنگام 

پيما عمل نمودن به شده لذا مهمترين روش كنترل هوا  Rudderراندمان سطوح كنترل از قبيل 

استانداردهاي عملياتي هواپيما و فراهم نمودن شرايط استاندارد براي فرود اين هواپيماها مي باشد. در اين 

سمت راست ، تماس تالش  Rudder Pedalدرجه  5/4پرواز خلبان با مشاهده انحراف هواپيما با گرفتن 

 ليكن به دليل فوق الذكر و عدم جوابگويي خود  براي جلوگيري از انحراف بيشتر هواپيما را نموده

Rudderسته شدن ارابه موفق به كنترل هواپيما نشده و هواپيما از سمت چپ باند خارج شده و پس از شك

، هواپيما در محوطه خارج از آسفالت متوقف شده  و خلبان درخواست تخليه فرود اصلي سمت چپ

 اظطراري نموده است.
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 (Air Traffic Service/Airport)                        :مراقبت پرواز و فرودگاه گروه  0-0

 گروه مراقبت پرواز گزارش خود را در هشت بخش به شرح زير ارائه مي نمايد:

 شرح پروازالف( 

 فني و تكنيكي ب( بررسي از منظر

 ج( بررسي وضعيت نظارت بر فرودگاه مشهد

 Braking actionد( بررسي وضعيت نحوه محاسبه 

 بررسي وضعيت جوي فرودگاهه( 

 LATCIو( بررسي 

 ( در فرودگاهSMSز( وضعيت استقرار سيستم مديريت ايمني )

 ح( جمع بندي و نتيجه گيري

 شرح پرواز:الف( 

با رادار فرودگاه مشهد  IZG 4010(From OIFF TO OIMM)پرواز  15:53:05در ساعت  -

را كه در ساعت  ATIS، دريافت اطالعات FL 205رتفاع تماس برقرار نموده و ضمن عبور از ا

 مخابره شده اعالم مينمايد. 15:30:00

متعاقبا رادار فرودگاه مشهد اطالعات دريافتي را تصحيح و ضمن شناسايي راداري، پرواز مذكور را  -

 31Rبراي باند  ILS2جهت اجراي دستورالعمل  Intitial Approch Fix(IAF) مستقيم به سمت 

را صادر مينمايد و اعالم ميكند كه شماره يك هستيد و با  FL130ز و دستور كم كردن ارتفاع به مجا

 سرعت باال ادامه دهيد و پرواز زاگرس در جواب، دستورات صادره را بازخواني مينمايد.

 بشرح ذيل اعالم شده 31Rقابل ذكر است كه در اين ساعت هواي مشهد برفي همراه با مه و وضعيت باند 

 است:
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Runway condition wet, braking action medium to good, RVR runway 31R 

900 meters, VIS 600 meters. 

در ادامه اين مكالمات رادار فرودگاه مشهد از پرواز سوال ميكند كه اطالعات مربوط به ديد افقي  -

600M  وRVR900M  ،ند.پرواز زاگرس آنرا تائيد ميك كه را دريافت كرده است 

 FL110را مجاز به ارتفاع  IZG4010رادار فرودگاه مشهد پرواز  UTC 15:58:12در ساعت  -

 مينمايد كه پرواز زاگرس آنرا بازخواني ميكند.

و  (HDG 035)درجه  035رادار فرودگاه مشهد مجوز پرواز با سمت  UTC 15:59:28در ساعت  -

را  31Rباند  ILSر گرفتن روي و قرا RADAR VECTORپا را جهت  8111كم كردن ارتفاع به 

 صادر ميكند كه پرواز مذكور آنرا بازخواني مينمايد.

دقيقه بعد جهت طرح تقرب  3رادار فرودگاه مشهد اعالم ميكند كه در  UTC 16:00:23در ساعت  -

ILS .اماده باشيد كه مورد بازخواني قرار مي گيرد 

روازها اعالم ميكند كه آخرين ديد افقي رادار فرودگاه مشهد به تمام پ UTC 16:01:25در ساعت  -

ميباشد و منتظر تصميم پروازها ميباشد. در  400M و  RVR 800Mگزارش شده از طرف هواشناسي 

 را بازخواني مينمايد. RVR800Mمقدار  IZG 4010ادامه پرواز 

 6000FTرا مجاز به ارتفاع  IZG4010رادار فرودگاه مشهد پرواز UTC 16:02:04در ساعت  -

 نمايد كه توسط پرواز زاگرس بازخواني ميشود.مي

مجاز ميكند كه توسط پرواز  5600FTرادار، پرواز زاگرس را به  UTC 16:03:20در ساعت  -

 زاگرس بازخواني ميشود.

درجه جهت دريافت  351رادار فرودگاه مشهد پرواز زاگرس را به سمت  UTC 16:04:08در ساعت  -

LLZ يد. ضمناً از پرواز زاگرس ميخواهد كه دريافت هدايت و مجاز براي تقرب مينماLLZ  را گزارش

 نمايد كه تمام دستورات توسط پرواز زاگرس بازخواني ميشود.

مايلي در موقعيت  11رادار فرودگاه مشهد موقعيت پرواز زاگرس را  UTC 16:05:10در ساعت  -

Left Base  مايلي  8گزارش ميكند و اعالم ميكند در فاصلهILS فت خواهد كرد كه پرواز را دريا

 زاگرس موقعيت را تائيد ميكند.

رادار تقرب از برج كنترل درخواست مجوز نشستن براي پرواز زاگرس  UTC 16:05:21در ساعت  -

و  KTS 180/08را مينمايد كه برج كنترل مجوز نشستن را صادر و اعالم ميكند كه جهت و مقدار باد 

 متر ميباشد. 411آخرين ديد هم 
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 ILSمايلي از اول باند و روي زاويه فرود  7رادار موقعيت هواپيما را  UTC 16:06:08ت در ساع -

را تائيد ميكند و متعاقباً رادار مجوز  ILSگزارش ميكند كه پرواز زاگرس قرار گرفتن كامل روي 

 ايد.اعالم و پرواز زاگرس بازخواني مينم 180/08KTSنشستن را مجدداً تكرار و مقدار باد را نهايتاً 

مايلي از اول باند گزارش ميكند كه  4رادار موقعيت پرواز زاگرس را  UTC 16:06:47در ساعت  -

 پرواز زاگرس تائيد ميكند.

را به فركانس  4010رادار به برج كنترل اطالع ميدهد كه پرواز زاگرس  UTC 16:09:03در ساعت  -

اي پرواز بعدي به من بر Landing Clearanceكردم و هر موقع توانستي يك  Changeشما 

چراغهايش را خاموش  Fبدهيد. بعد از اين پيغام برج كنترل اعالم ميكند كه زاگرس قبل از تاكسي وي 

ب ميخواهد چون هواپيما توي باند هست، كرد و نمي دانم چه شده است و متعاقباً از رادار تقر

 بدهيد. Go Aroundهواپيماي ورودي را 

 اعالم ميكند كه: 4010ز زاگرس پروا UTC 16:09:12در ساعت  -

-  4010 CRASHED ON THE RUNWAY 

 فني و تكنيكي: ب( بررسي از منظر

  از نظرHDG  مسير هاي ورودي، ارتفاع و صدور مجوزهاي مربوطه عملكرد مراقبت درست بوده  ،

 است.

  در خصوص بحث ادامه پرواز در شرايط ديد كم، اين نكته قابل تامل است كه براساس بندAD-1-1-

( در شرايط جوي IFRكنترلر اجازه جلوگيري از تقرب با استفاده از دستگاه ناوبري ) AIPاز  5بخش 

نامناسب براي هواپيما را ندارد. عالوه بر اين كنترلرها مسئول حصول اطمينان از تبعيت خلبانان از 

انان ميباشد. بر اين حداقل هاي عملياتي الزامي فرودگاهها نمي باشند. مسئوليت شروع تقرب با خلب

 Aerodrome operatingشركتهاي هواپيمايي بايد  6انكس  4.2.8.1اساس در بندهاي 

minima را براي فرودگاههاي مورد استفاده خود تعيين نمايند  

 انجام و فرودگاه جوي، وضعيت رساني اطالع نظر از مشهد رادار كنترلر عملكرد Radar Vector با 

 .است بوده درست ترافيك جوي و شرايط به توجه
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 :وضعيت نظارت بر فرودگاه مشهد( بررسي ج

آئين نامه احداث، توسعه، بهره برداري و مديريت فرودگاههاي غير نظامي مصوب سال  7براساس ماده  -1

هيات محترم وزيران هر فرودگاه بايد متناسب با نوع كاربري و طبقه بندي آن داراي تجهيزات  1392

و گاهي و سامانه ها و تسهيالت الزم از قبيل تجهيزات برف روبي و يخ زدايي هوانوردي و فرود

 باشد.همچنين سامانه مديريت ايمني 

فرودگاهها قبل از بهره برداري ملزم به دريافت گواهينامه فرودگاهي آيين نامه فوق،  16براساس ماده  -2

كه سازمان تعيين ميكند خود را  يك بازه زماني ميباشند و فرودگاههاي عملياتي موجود موظفند ظرف

بازه  بر اساس بررسي هاي بعمل آمده  تطبيق دهند. ذكر شده فوق 7از جمله ماده  با مفاد اين آئين نامه

 توسط سازمان هواپيمايي كشوري تعيين نشده است. زماني

قرار ت ساليانه مورد مميزي فرودگاههاي بين المللي بايد به صور،  2111سند  3-3-3براساس بند  -3

مورخ  616/221طي نامه شماره  اين در حالي است كه براساس اعالم فرودگاه مشهدگيرند. 

انجام  1392آخرين مميزي از فرودگاه مشهد به منظور دريافت گواهينامه در بهمن ماه سال  25/1/1395

 شده است

ودگاهها طي نامه فرودگاه مشهد، آن فرودگاه اعالم نموده است شركت فر 1392پيرو مميزي بهمن ماه  -4

اعالم نموده  موارد عدم تطابق برطرف شده و از سازمان تقاضاي  31/2/1393مورخ  16746شماره 

صدور گواهينامه فرودگاهي را داشته است كه هنوز اقدامي در اين خصوص توسط سازمان هواپيمايي 

 كشوري انجام نشده است.

قررات ملي هوانوردي خود را با اقتباس از مكلف هستند م ي عضوايكائو كشورها 9734براساس سند  -5

. اين وظيفه در كشور ما بر عهده سازمان هواپيمايي كنوانسيون و استاندارد هاي ايكائو تهيه نمايند

در خصوص الزامات مربوط به سرويس  منسجم و قابل ارزيابي  در حال حاضر مقررات كشوري است

 .وجود نداردايي كشوري سازمان هواپيمتوسط ناوبري هوايي و فرودگاهها 

بايد در شرايطي نگهداري شود كه  Paved runway ايكائو ، 14از انكس  3.2.11براساس بند  -6

با ي باشد كه توسط كشورها تعيين ميشود. مشخصات اصطكاك سطحي آن معادل يا بيشتر از حداقل

 شده است.نتعيين  سازمان هواپيمايي كشوريتوسط  يبررسي موضوع مشخص شد حداقل
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 : Braking action( بررسي وضعيت نحوه محاسبه د

ايكائو، وقتي باند عملياتي توسط برف پوشيده ميشود شرايط سطح باند  14از انكس  8.9.2بند بر اساس   

ايكائو؛ هرگونه ابزار  14انكس  ATTACHMENT Aاز  2.6براساس بند . بايد ارزيابي و گزارش شود 

عملكرد ترمز گيري وسايل پرنده مورد استفاده قرار ميگيرد بايد مورد  اندازه گيري كه براي پيش بيني

 .پذيرش سازمان هواپيمايي كشوري باشد

ايكائو روش هاي اندازه گيري يا ارزيابي عمل ترمز گيري  9137از جلد دوم سند شماره  6در ضميمه 

نسبت به تهيه  كشور با اقتباس از اين سندشده است كه شركت فرودگاههاي  توسط خودرو ذكر

 يب ترمز گيري اقدام نموده و در ضميمه سند دستورالعمل صدور نوتام برفردستورالعمل نحوه محاسبه ض

نموده است. براساس بررسي هاي بعمل آمده  منتشر 24/11/1391در تاريخ   را ( WI04/00 سند شماره)

كيلومتر بر  41خودرو سرعت  محاسبات ذكر شده در اين دستورالعمل انجام نمي گيرد و محاسبه براي

 ساعت به شكل زير انجام ميپذيرد:

 ضريب ترمز مدت زمان توقف خودرو

 ثانيه  1

 ثانيه 2

 ثانيه 3

 ثانيه 4

 ثانيه 5

Good 
Medium/ good 

Medium 
Medium/ poor 

Poor 

كيلومتر  41اين جدول براي سرعت  WI04/00 شمارهاصلي از سند  16با مراجعه به جدول صفحه 

 رساعت به صورت زير ميباشد:ب

 ضريب ترمز مدت زمان توقف خودرو

 ثانيه  3تا  1

 ثانيه 4

 ثانيه 5

 ثانيه 7تا  6

Good 
Medium 

Medium/ poor 
poor 
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و در  1335بر اساس مكالمات انجام شده في مابين برج مراقبت پرواز و هواپيماي شركت كاسپين در ساعت 

 Medium to، براي نصف اول باند  31اعالم شده خلبان در باند  Braking actionميزان   1343ساعت 

good  و براي نصف دوم باندMedium .است 

 

 انجام برج مراقبت پرواز كنترلراز جمله وظايف   3.2.5.1 LATCI(PART3-PAGE3)بند بر اساس 

 ATSساس گزارشات . برامي باشددر شرايط بارش برف و يخبندان از سطوح پروازي بازرسيهاي غير مترقبه 

Watch Log  باند بازديد شده و  14:10سر كشيك اعالم كرده كه در ساعتBraking Action  اندازه

 ست.گزارش شده ا Medium to goodبوده و توسط خلبان  Mediumبه ميزان  ATCگيري شده توسط 

مه پروازها ارائه توسط فرودگاه براي ه 15:30ساعت  ATISدر  Braking actionگزارش وضعيت باند و 

 گزارش شده است. medium to goodبه ميزان  Braking actionشده است. در اين گزارش، وضعيت 

 بررسي وضعيت جوي فرودگاه:ه( 

در شرايطي كه تغييرات زير در فرودگاه بوجود آيد بايد  15از ضميمه دوم انكس   D-2-1براساس بند 

SNOWTAM :صادر شود 

 ميلي متر 21بيش از  تغيير در عمق برف خشك -1

 ميلي متر 11تغيير در عمق برف مرطوب بيش از  -2

 ميلي متر 3تغيير در عمق برفاب بيش از  -3

در  0092با شماره  SNOWTAMي صادر نشده بود و اولين  SNOWTAMتا قبل از وقوع سانحه هيچ 

 صادر شده است و در پردازنده اطالعات زير است: UTC 17:20ساعت 

( پوشيده شده است. Slush( بر روي برفاب )Wet snowپ از برف مرطوب )چ 13كل طول باند  -

 11ميليمتر در يك سوم آخر مقدار  15چپ به مقدار  13عمق اين پديده در يك سوم اول و دوم باند 

 است. MEDIUMميليمتر است. ضريب اصطكاك در كل باند 

قبل از وقوع سانحه اطالعات  SNOWTAMبا توجه به اطالعات فوق به منظور بررسي ضرورت صدور 

 هواشناسي فرودگاه مورد بررسي قرار گرفت و نتايج زير حاصل گرديد.
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 زمان

UTC 

دماي 

هوا 

TEMP 

نقطه 

شبنم 

DEW 
POINT 

نوع پديده گزارش شده )نزوالت 

 جوي(
 نوع گزارش

1200 
1230 
1300 
1318 
1330 
1342 
1400 
1430 
1500 
1530 
1600 
1608 
1630 
1700 

+1 
+1 

0 
 
 
 
-0 
-0 
-1 
-1 
-2 
 
-2 
-2 
 

0 
+1 

0 
 
 
 
-0 
-0 
-1 
-1 
-2 
 
-2 
-2 
 

Light snow 
Light snow grains 
Light snow grains 
Light snow grains 
Light snow grains 
Light snow grains 

Moderate snow grains  
Moderate snow grains 

Light snow 
Moderate snow 
Moderate snow 

 زمان وقوع سانحه

Moderate snow 
Light snow grains 

METAR 
METAR 
METAR 

SPECI 
METAR 

SPECI 
METAR 
METAR 
METAR 
METAR 
METAR 

 
METAR 
METAR 

روند كاهش دما آغاز شده است از اين زمان به بعد هم بارش  12:31همانگونه كه مشاهده ميشود از ساعت 

ميزان   SNOWTAM 0092راساس گزارش برف وجود داشته و هم دما و نقطه شبنم يكي بوده اند. ب

 wet snowميليمتر از نوع برف مرطوب  15مقدار  17:21چپ در ساعت  13نزوالت روي يك سوم باند 

صادر نشده است  SNOWTAMبوده است. با توجه به اينكه قبل از زمان سانحه  slushبرفاب   بر روي

صدور   (Slush)جه به وجود برفاب با تو مقدار برف روي باند در قبل از سانحه مشخص نيست.

SNOWTAM .ضروري بوده است 

توسط فرودگاه براي همه پروازها  15:30ساعت  ATISدر  Braking actionگزارش وضعيت باند و 

 ارائه شده است. در اين گزارش اطالعات فرودگاه از جمله موارد زير آورده شده است:

- RWY condition: wet  

- Braking action: medium to good 

- Present weather: snow and fog 

با واحد تقرب فرودگاه مشهد دريافت اطالعات  15:53:05زاگرس در تماس ساعت  4111پرواز شماره 

 آگاه بوده است. Braking Actionفوق را تائيد نموده است. بنابراين خلبان از وضعيت باند و 
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 LATCI( بررسي و

مراقبت پرواز فرودگاه مشهد  عملكردبه عنوان مرجع  ) local ATC instructors) LATCIدر خصوص 

 نكات زير قابل تامل است:

 صدور تاريخ اوليه LATCI   درج شده است. 29/16/1381مورخ 

  تائيديهLATCI  صادر شده است. 28/11/1381توسط اداره مراقبت پرواز در تاريخ 

  دو مرتبه به روزرساني درLATCI  انجام شده  21/11/1385و در تاريخهاي  9/4/1382در تاريخهاي

 در نشده است.ااست ولي هيچ تائيديه اي براي آن ص

  درحال حاضر تمامي طرح تقرب وSIDوSTAR  هاي موجود ازLATCI  منقضي شده است و باAIP 

از  .و به روز رساني آن وجود ندارد LATCIمتفاوت است. اين موضوع نشان ميدهد كنترلي بر محتواي 

اعالم نموده كه  4/3/95مورخ  11171تر نظارت بر عمليات هوانوردي نيز طي نامه شماره طرفي دف

تائيديه اداره كل مراقبت پرواز و استاندارد هاي فرودگاهي شركت فرودگاهها مورد تائيد است كه 

 LATCIبر محتواي  نظارت و كنترلينيز  سازمان هواپيمايي كشورياست كه از طرف  معني نيبد

 ها انجام نمي شود.فرودگاه

  9/12/1391مورخ  114561/2211براساس اعالم مسئولين فرودگاه مشهد، آن فرودگاه طي نامه شماره 

به اداره كل مراقبت پرواز اقدام نموده است و اداره كل مراقبت پرواز طي نامه  LATCIنسبت به ارسال 

موده با توجه به اينكه خط مشي آن در پاسخ به نامه فوق پيشنهاد ن 23/12/1391مورخ  146165شماره 

تمامي فرودگاهها است و هنوز اين فرمت تهيه نشده است  LATCIاداره كل همسان سازي در ساختار 

موجود فرودگاه مشهد بر مبناي فرمت ارائه شده اداره كل مراقبت پرواز تنظيم و  LATCIلذا كتاب 

 LATCIاً فرودگاه مشهد نسبت به ارسال ساير مطالب در بخش ضمائم گنجانده شود. پس از آن مجدد

به اداره كل مراقبت پرواز اقدام نموده است و هنوز  21/5/1394مورخ  6224/2211طي نامه شماره 

 تائيديه دريافت نكرده است.

  همانگونه كه مشاهده ميشود عليرغم مكاتبات انجام شده آخرين تائيديهLATCI  فرودگاه مشهد در

شد و پس از آن هيچ تائيديه اي از هيچ مرجعي براي آن صادر نشده است كه ميبا 28/11/1381تاريخ 

 فرودگاه ها ميباشد. LATCI تاييد اين نشاندهنده ايراد در فرآيند

 ( در فرودگاه:SMS( وضعيت استقرار سيستم مديريت ايمني )ز

ه طي نامه شماره مورد يافت 48از فرودگاه مشهد انجام پذيرفته و  SMSمميزي  18/11/1393در تاريخ 

به مدير عامل شركت فرودگاههاي كشور اعالم گرديده است و درخواست  21/11/1393مورخ  54959
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شده طرح اقدام اصالحي براي اين يافته ها به معاونت استاندارد پرواز ارسال گردد. فرودگاه مشهد و 

بعنوان سيستم مديريت ايمني  شركت فرودگاههاي كشور تاكنون به اين نامه پاسخي نداده اند و استقرار

 فرودگاه مشهد مورد پذيرش سازمان هواپيمايي كشوري قرار نگرفته است.مديريتي پويا زير نظر مدير كل 

 ( جمع بندي و نتيجه گيريح

 طي بررسي هاي بعمل آمده نواقص سيستمي زير مشاهده شد كه بايد در توصيه هاي ايمني مورد توجه قرار گيرد:

مقررات هوانوردي در حوزه ناوبري هوايي و فرودگاهها توسط سازمان هواپيمايي نقص كمبود و الف( 

 .احساس مي گرددكشوري 

آئين نامه احداث، توسعه، بهره برداري و  21و ماده  15ب( تكاليف سازمان هواپيمايي كشوري در ماده 

نظارت مستمر بر در خصوص  هيات محترم وزيران 1392مديريت فرودگاههاي غير نظامي مصوب سال 

 فرودگاهها به صورت اثربخش انجام نشده است.

آئين نامه احداث، توسعه، بهره برداري و مديريت  16ج( شركت فرودگاههاي كشور بايد بر اساس ماده 

برنامه ريزي و اقدام الزم به منظور دريافت  هيات محترم وزيران 1392فرودگاههاي غير نظامي مصوب سال 

 ودگاهي را بعمل مي آورده است كه اين موضوع محقق نشده است. گواهينامه هاي فر

كه توسط شركت فرودگاهها تهيه شده  Braking actionد( در خصوص روش اجرايي به منظور تعيين 

 است تاييديه يا پذيرش سازمان هواپيمايي كشوري را ندارد و سازمان بر آن كنترل و نظارتي ندارد.

 . در سازمان پيگيري شود  يستبامي فرودگاهها  LATCIتاييد بررسي و نظارتي ه( فرآيند 
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                                                (Conclusions) نتيجه گيري:-9

 (Findings)                                     سانحه:  يافته هاي  1-9 

 كروي پروازي داراي مجوزهاي الزم براي پرواز بودند. -

 هيچگونه نقص فني هواپيما كه در وقوع سانحه موثر باشد، مشاهده نگرديد.  -

در لحظه برخاستن هواپيما از فرودگاه اصفهان ، هواي فرودگاه مشهد بر اساس پيش بيني هواشناسي  -

ده است كه نشان از ريسك پذيري وي مناسب نبوده و خلبان به اميد بهبود هوا از اصفهان به پرواز درآم

 ت.بوده اس

بدتر  ، متوجه  در فرودگاه اصفهان نموده بود (TAFOR)چنانچه خلبان توجه به پيش بيني هواشناسي  -

از مركز كنترل  مي شد و با گرفتن خبر وخامت آب و هواي فرودگاه مقصد شدن هوا در فرودگاه مشهد

 تغيير مسير مي داد. (Alternate)به فرودگاه جايگزين  بودبه صالح فضاي كشور ، 

ترلر مراقبت پرواز شرايط جوي هوا را متغير اعالم نموده و ميزان كاهش ديد را مرتب به اطالع خلبان كن -

 هواپيما رسانيده است. 

بيشتر بوده كه در آخرين مرحله فرود و تقرب از مجاز فرود از حداقل ديد هنگام كاهش ارتفاع و  -

تقليل مي )غيرمجاز( متر  411به  611فرودگاهي  از افقي و ديد  )مجاز( 811RVRبه  911RVRمقدار

ان خلب كنوليمرزي براي فرود بوده  RVRشرايط موجود نشان از ديد افقي نامناسب و ميزان  يابد .

طر خلبان در فاصله مناسبي باند پروازي را مشاهده كرده و اين بخا نمايد. انجامدهد فرود را  ترجيح مي

 د كه حاصل از بخارات آب است. ي تواند باشتفاوت ميزان ديد عمودي وافقي م

و خلبان از اين   خوب گزارش شده بود -حد متوسط رد (Braking Action)شدت ترمز گيري  -

 UTC 15:30در ساعت اندازه گيري ميزان شدت ترمزگيري فرودگاه  زمان  ولي ميزان مطلع بودند. 

فرود خبري از شدت ترمز گيري به دقيقه فاصله دارد. در زمان تقرب و   41بوده و تا زمان سانحه حدود 

  .تصميم گيري صحيحي را انجام نمايد خلبان از وضعيت باند مطلع شده تاتا پرواز سانحه ديده داده نشده

وجود داشته و مي بايست  "قطعا اليه اي از برف  روي بعضي از قسمت هاي سطح باند -

SNOWTAM  از سوي فرودگاه مشهد صادر مي شد و ميزان شدت ترمزگيري واقعي را اندازه گيري

 كرده و به پرواز اعالم مي كرد.

مايلي موفق به ديدن ابتداي باند شده و فرود را انجام  2/ 5الي  2از فاصله  اظهار مي دارد اپيماهوخلبان  -

 . مايلي دريافت نموده بود  11الي  8در حاليكه مجوز فرود را در  داده است.

زياد تقرب را شروع نموده تا سرعت با خلبانان خود آگاه به وضعيت خراب آب و هوا بوده اند و  -

(را داشته باشند، ليكن با ديدن باند Missed Approachآمادگي الزم براي انصراف از فرود)هواپيما 

 در فاصله مناسب ، سرعت هاي متناسب با فرود را رعايت كرده اند.
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دستورالعمل  ،نموده و برج كنترلغ دريافت و به خلبان هواپيما ابال كنترلر تقرب مجوز فرود را از برج -

 .است با توجه به شرايط بد هوا و لغزندگي باند صادر ننموده  راديگري اصالحي جديد 

بوده ليكن  (CRM)عدم وجود ارتباط سازنده مابين دو خلبان نشان از مديريت كاكپيت ضعيف  -

بوده كه مي تواند حاصل از تجربه   (Over Confidence)ارزيابي خلبان نشان از خود اتكايي به خود

 واپيما باشد. زياد پروازي بر روي اين نوع ه

، برخالف دستورالعمل عملياتي هواپيما زياد  Reverseوجود شرايط باد پشت براي پرواز و استفاده از  -

هواپيما و خروج توانايي كنترل هواپيما را سخت كرده است كه با توجه به سربودن باند، باعث انحراف 

 از باند شده است.

كنترل پرواز بدليل شرايط بد جوي و با هماهنگي  برجواحد فركانس از واحد تقرب به تغييرعدم  -

 ود بوده است.رواحدهاي مذكور و به منظور تسهيل در عمل ف

عالوه بر اين پرواز ، سه پرواز ديگر هم تقرب براي فرود در فرودگاه مشهد را ادامه داده كه نشان از  -

 .مي باشد (551اعالم شده ) مجاز بيش از  =811RVRاعتماد آنان به مقدار 

 ( ause)C Main                           :    اصلي  علت   0-9 

 

 در موتورها Reverse قدرت از نامتعارف استفادهدر  خلبانخطاي  انساني  عاملعلل اصلي وقوع سانحه 

 اصرار خلبان به ادامه مراحل تقرب پرواز و وبي احتياطي  برخالف دستورالعمل عملياتي هواپيما و لغزنده باند

 اعالم مي شود.فرودگاه  آب و هوايي شرايط حداقل عليرغم تغييرات لحظه اي هوا و  ،فرود

 

 ( sactorFContributing)                       :      عوامل كمكي  9-9

 

و  باند سطحدراليه برفاب و وجود    مشهد فرودگاه باندلغزندگي سطح باند براثر بهره برداري نامناسب  -

Rubber Deposite   
 پروازي كروي به باند وضعيت دقيق رساني اطالع و Braking Action بموقع گيري اندازه عدم -

 موتورها  EPRكنترلاعالم و   براي خلبان كمك نظارتي وظيفه انجام عدم -

 فوق پرواز در (CRM)كاكپيت مديريت ضعف -

 تغييرات ناگهاني هوا و برودت  و كاهش ديد لحظه اي فرودگاه   -
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 (Nonstandard Observations)       :عدم رعايت استانداردها والزامات  1-9

در فرود در حداقل ديد  زاگرس  هواپيماييشركت  (OM)عدم بروز رساني دستور العمل عملياتي  -

  مجاز

( و بروزرساني نشدن  اطالعات هوا در SPECIخاص )عدم بروزرساني دستور العمل اعالم هواي  -

 در فرودگاهها( ATISسيستم گويا )

و تماس  فرود  را از خلبان واحد تقرب زيرا  ،  عدم اطالع رساني بموقع وقوع سانحه توسط واحد تقرب -

كن واحد تقرب مراتب يل ، شده است ”Crash“همچنين اعالم كرده كه دچار با باند مطلع نموده است 

شده كنترلر از طريق خودروي و پس از لحظاتي كه از هواپيما خبري نرا به واحد برج منعكس ننموده 

 .  هواپيما فرود آمده و از باند خارج شده است كه ايمني زميني )مارشالر ( مطلع ميشود

كامل  اجراي طرح اضطراري  هماهنگ در كليه مجموعه هوانوردي فرودگاه مشهد و اطالع رساني  -

 نبوده است.

  

 (SAFETY RECOMMENDATIONS)پيشنهادات ايمني:        -1

به منظور ارتقاي ايمني پروازها و پيشگيري از وقوع تر بررسي سوانح و حوادث سازمان هواپيمايي كشوري دف

 پيشنهادات ايمني را به مبادي ذيربط توصيه مي نمايد: حوادث و سوانح مشابه

 سازمان هواپيمايي كشوري:

مواجه با آب  ايجاد كارگروه ويژه براي نحوه يكسان سازي عملكرد شركت هاي هواپيمايي در -

 وهواي بد

ايجاد واحد مستقل براي دريافت و نظارت و همنواخت سازي دستورالعمل هاي شركت هاي  -

 هواپيمايي و اعمال نظارت يكسان براي انجام قوانين

همكاري وهمفكري با شركت فرودگاهها و خدمات ناوبري هوايي ايران براي رفع مشكالت  -

 گاهيفرودگاه مشهد و صدور گواهينامه فرود

 دستوالعمل هاي فرودگاهي و اسناد مرتبط ايجاد سيستم منسجم براي نظارت به  -

 ايجادسيستم نظارت منسجم به عملكرد و آموزش خلبانان خارجي فعال در كشور -

 :شركت فرودگاهها و خدمات ناوبري هوايي ايران  

 و كاهش ديد لحظه تغييرات ناگهاني هوا و برودت و يخبندان مل اطالع رساني عاصالح دستور ال

 اي فرودگاه 

  گيري هواپيما در شرايط يخبندان نجام تست قدرت ترمزاصالح و تاييد و ابالغ دستورالعمل

 توسط خودرو و بدون تجهيزات ويژه

  باند ها ستورالعمل اجرايي هنگام كاهش ناگهاني ديدوشدت يخبندان درناحيه فرودودبروز رساني 
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  دستور العمل اعالم هوبروزرساني( اي خاصSPECI و بروزرساني نشدن  اطالعات هوا در )

 ( فرودگاه ATISسيستم گويا )

  ارزيابي وتعيين وضعيتRVR  در فرودگاههاي كشور و بروز رساني دستورالعمل استفاده از

RVR براي پروازها 

 سازمان هواشناسي كشور:

 براي ارزيابي  همكاري با شركت فرودگاهها و خدمات ناوبري هواييRVRر فرودگاهها و د

 اطالع رساني آن

  ارزيابي نحوه استفاده ازRVR  و چگونگي هماهنگي فرودگاهها براي استفاده ازRVR 

  شور براي اطالع رساني دقيق وضعيت آب و هوايي كشور كتعامل با فرودگاههاي 

 ايجاد سامانه ارتباطي مناسب مابين ادارات كل هواشناسي و فرودگاههاي كشور 

 يي زاگرس:هواپيماشركت 

 فرود در حداقل ديد مجاز  بهنگامبروز رساني دستور العمل عملياتي شركت هواپيمايي  -

 اصالح و بروز رساني پرنده هاي آموزشي خلبانان علي الخصوص كروي خارجي -

عدم هوا و  ايبه ادامه مراحل تقرب و فرود عليرغم تغييرات لحظه  انخلبان ارائه دستور العمل به  -

 (  Missed Approachمجدد ) تصميم به تقرب

در شرايط  (  ALTERNATE)احتياطيبه ادامه مسير به فرودگاه  انخلبان اصالح دستورالعمل  -

 ناپايدار جوي .

سيستم رانش معكوس موتور ها همسان عملكرد قدرت  عدماحتمال دقت در چك و بررسي  -

(Thrust Reverse)در بخش آناليز اطالعات پروازي  . 

شركت مبني (  Operation Manual و اصالح دستورالعمل عملياتي شركت ) ارزيابي مجدد  -

  حداقل هاي مورد نياز. بافرود هواپيما در فرودگاههايي كه شرايط جوي  تبيين شرايط بر 

 تاكيد به خلبانان براي استفاده از كارت محاسبات سرعت و وزن  در پروازها   -
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  (Appendices)           ضمائم:             -5

 
 

 
 ميزان بارش برف در شب وقوع سانحه 
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 نماي كلي اطالعات پرواز در لحظه فرود

 



 

EP-ZAB  61صفحه 


 FDRمسير حركت هواپيما بر اساس 

 
 

 گراف پارامترهاي موتور 
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 دقيقه آخر پرواز21اطالعات 


