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 بنام خدا

 

                                                     ( SYNOPSIs)              :خالصه سانحه

 آموزشي                           نوع پرواز:   

 FREE BIRD ( PICA 2)      :                      نوع هواپيما

       EP-1390   عالمت ثبت هواپيما:

  (AUG  2019 15)  5/8989//42        تاريخ وقوع سانحه:

 UTC 04:21   با ابربر بوقت محلي 08:51ساعت                  زمان وقوع سانحه: 

 بلند پرواز ايوانكي فرودگاه حوالي         محل وقوع: 

 فوت نمودندو دانشجو خلبان استاد          جاني: صدمات

   (Destroyed) استبين رفته  بكلي از  حريق بدليل :    هواپيماوارده به  ت اخسار
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  (Factual  Information)                                         :دهاطالعات جمع آوري ش -1
 (History of the Fight)                                                                                   :پرواز شرح 8-8

مالکيت شخصی آقاي  با  EP-1390عالمت ثبتبه ( PICA2مدل) هواپيماي فوق سبك از نوع پرنده آزاد

           دارنده گواهينامه منتخب سازمان نیخلباخاور به استاد پرواز  و در اجاره شرکت بلند مصطفی سرخيل

(UL IP ( Designator  به منظورآموزش خلبانی مقطع دانشجوخلبانیخانم و 54به شماره UL PPL 

 هدر دور دانشجواز  آموزشی ارزيابی پروازانجام  براي Aug ,2019 15با  برابر 45/4/89درمورخه 

 10: 11 ز ساعتاول ا در پروازاستاد خلبان  .شده بود ريزي ايوانکی برنامه فرودگاه بلند پرواز ترافيك 

انجام  (Tough &Go ,Low Approach) را ارزيابیدقيقه ، پرواز  45به وقت محلی به مدت  10: 45الی

در  ارزيابی را دوم پرواز 19: 41 ساعت از استراحت مختصر و توجيه دانشجو مجدداّ از و سپس بعدداده 

فرودگاه به پرواز  18از باند  19:41 در ساعت مجدداً، پس از فرود  و آغاز نمودهترافيك فرودگاه  هدور

  (Simulate) شبيه سازي خواست و در درجه ادامه داده 01زاويه  با درآمده و درجهت شرق فرودگاه

بمنظور فرود در  گردش به راست  خاللپايی و در 441ارتفاع حدود نموده ودر 40معکوس باندفرود در 

و خارج از  40باند  آستانه از متري 411رفته ودر فاصله قرارگ Spin و Stall هواپيما در وضعيت ،40باند 

  گردد.می و حريق و دچار سانحه کرده  زمين برخورد ابشرق فرودگاه  سمتدر  فنس فرودگاه

 Injuries to Persons) )                                                                                 :جاني صدمات 8-4

 . ميدهندجان خود را از دست  و دانشجوخلبان استاد  انحهدر اين س
   Damage to Aircraft) )                                                                :به هواپيما هخسارت وارد 8-9

 می باشد. ( Destroyed) کلی در حدبدليل حريق وارده به هواپيما  خسارت ميزان در اين سانحه  

      (Other Damages)                                                                               :خسارات واردهساير  8-2

  .واموال دولتی و خصوصی  خسارتی وارد نگرديده است  اماکن به  بجز هواپيما در اين سانحه 

                                                                  (Personnel Information)ي:اطالعات پرسنل 8-5

     :ن منتخبالف: استاد خلبا

 کارمنهد مشهاور سهازمان   و بازنشسهته پرسهنل    ، 1154184115ملی بهه شهماره    باکدمنتخب  خلبان  استاد -

       هواپيماهههاي فههوق سههبك دارنههده گواهينامههه  سههاله 41 ، 44/11/1450متولههد   ،هواپيمههايی کشههوري 

UL IP Designator   کشور هاي متفاوت وسايل پرنده فوق سبكريتينگ با   54به شماره           

UL Airplane/ rotor craft/ power hang Glider/Para motor/ Para Glider  
 ميباشد.معتبر  Oct 2019 22برابر با  1489/ 41/10تا تاريخ  وي پزشکی  صالحيت .ميباشد
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تهيم بررسهی   با توجه به فوت ايشان  ساعت بوده که  1111حدود  ويسبك جمع کل ساعت پروازفوق  -

       پرواز وي دسترسی ندارد. جزئياتسانحه به 

 از دفتهر گواهينامهه هها ،    پرنهده فهوق سهبك   وسهايل  برنظهارت   از طريهق کميتهه   45/11/1490درمورخه  -

يمهاي فهوق سهبك    و امور پزشکی سازمان  در خواست صهدورکارت گواهينامهه خلبهانی هواپ    تامتحانا

 گرديده است .

سال به سمت رياست دفتر نظارت بر وسايل پرنده فهوق سهبك    4به مدت   11/15/1499از تاريخ ايشان  -

را در تهاريخ   PPL دوره کاردانی پودمانی هوانهوردي و سازمان هواپيمايی کشوري منصوب شده است 

 .رسانيده است  با موفقيت به پايان 41/15/1484

مورخههه  BPK/97/0021شهماره   قههرارداد  عقهد بها   1480از بازنشسهتگی در سههال   خلبهان پههس  اسهتاد  -

ا شهرکت  به  بهه انجهام پروازههاي آموزشهی و تفريحهی     48/14/89الی  11/14/80از تاريخ  1480/.11/14

 مشغول شده است.بلندپرواز خاور 

 روز قبل از سانحه بشرح ذيل می باشد . 81ساعت پرواز خلبان منتخب  در  -

 دقيقه   54                  :روز سانحه

 ساعت 1         :هفته قبل از سانحه

 دقيقه54ساعت و    9:          ماه قبل از سانحه

 دقيقه 9ساعت و  11 :      قبل از سانحه ماه 4

 :آموزشدانشجوي تحت    ب(

           ارهبهر اسهاس قهرار داد شهم     11/10/1491متولهد    1145448401با کد ملی به شهماره   خانم دانشجو -

2-P-F-001  پهرواز   مجهاز بهوده    10/11/1489الهی   19/14/1489از تهاريخ   10/14/1489مورخه 

سهاعت  و   51( بهه مهدت   UL PPLدر مقطهع )  هواپيمهاي فهوق سهبك   خود را با آموزش خلبانی 

ساعت  دوره تئوري را در شهرکت بلنهد پهرواز خهاور مسهتقر در فرودگهاه بلنهد پهرواز          11همچنين 

 انجام دهد. کیايوان

بهه  مجموعهاّ   ايشان پروازدروس زمينی آموزش و آزمايشات  18/4/1489الی  14/5/1489از تاريخ  -

ايرانيهان واقهع در   اه آسهمان  آموزشهگ  محهل  با استفاده از پروازي خود معلم ساعت توسط 94مدت 

 انجام گرديده است . تهران شهرك اکباتان

به مهدت   PICA2خلبان  خود با هواپيماي فوق سبك  معلم توسط 44/4/89الی  9/4/89از تاريخ  -

 )عيب موتهور( حالهت اضهطراري  تمرين  پرواز آموزشی بدون انجام هر گونه دقيقه  59و  ساعت 18

 در پرواز انجام داده و نتيجه رضايت بخش بوده است . 
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و  در دو نوبت به مدت يهك سهاعت   44/4/89آخرين پرواز دانشجو با معلم خلبان خود در مورخه  -

از اين پرواز برابهر همهاهنگی تلفنهی  معلهم     بعد .رضايت بخش بوده است آندقيقه انجام ونتيجه  41

از ايشان خواسته می شهود بهدليل عهدم امکهان حدهور در آموزشهگاه در        ،خلبان  با خلبان منتخب 

 انجام دهد.  دانشجوبا هماهنگی مسئول عمليات يك پرواز آموزشی با   45/4/89مورخه 

جههت ارزيهابی    برابر هماهنگی با مسئول عمليهات   استاد خلبان منتخب  سازمان 45/4/89يخ در تار -

 41دقيقهه و مرحلهه دوم    45مرحلهه اول   ، انجام دادهترافيك  هدر دورپرواز  نوبتپرواز دانشجو دو 

 سهاعت  41جمع کل پرواز دانشجو در زمهان وقهوع سهانحه     منجر به سانحه ميگردد. پروازدقيقه که 

 دقيقه بوده است. 44و

 اطالعات پرسنل فني:  ج(   

شهماره  بهه   Assembly  Aeroplaneمسئول فنی آموزشگاه بلند پرواز خاور داراي گواهينامهه   -

مجهاز بهه    23/09/2020براي بازديد فنی و ترخيص هواپيما و موتهور و ملهخ آن ، تها تهاريخ      80

 فعاليت می باشد. 

که  448به شماره   Aeroplane Class A اراي گواهينامه د ديگر مرتبط با هواپيما فنیپرسنل   -

 معتبر ميباشد.   23/09/2020تا تاريخ

 

 Aircraft   Information))                                                                            : هواپيما  اطالعات   8-6

 (General Information)                                                                                  : عمومياطالعات     8-6-8

   FREE BIRD ( PICA 2)نوع ي فوق سبك از  هواپيماهواپيما :    و مدل نوع 

                001: هواپيما شماره سريال            EP-1390              عالمت ثبت : 

 باد تهرانآشمس صنعتی شرکت هوافداي درنا واقع در شهرك     کارخانه سازنده :    

 2012برابر با              1390              سال ساخت:

 ) مالکيت شخصی(آقاي مصطفی سرخيل       مالك هواپيما :     

 فرودگاه بلند پرواز )ايوانکی ( –بلند پرواز خاور شرکت   :    نام و آدرس بهره بردار

 .اعتبار دارد 45/14/1489الی  44/14/1480از تاريخ  97/259به شماره   (Permit to Fly)ه پروازاجازه نام

   1489 45/14الی   44/14/1480از تاريخ   44/14/1480مورخ  80/45 به شماره  :    معاينه فنیگواهينامه 

ميباشههد. سههيگنال      01/2021و تههاريخ انقدههاي بههاطري آن     1145-4141111بههه شههماره سههريال       ELTيههك دسههتگاه  

ELT .هواپيما از طريق ماهواره دريافت نشده است 
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 ساخت هواپيما: اطالعات  طراحي و  8-6-4

اين  نوع هواپيماي توليدي مسئوليت طراحی و ساخت اين هواپيما با شرکت هوافداي درنا می باشد . دو 

هواپيمايی  سازماناي پروازهاي آموزشی از موفق به دريافت مجوزهاي الزم بر )پرنده آبی و پرنده آزاد(شرکت

براساس الزامات طراحی و ساخت هواپيماهاي فوق سبك سازمان  هواپيماي پرنده آزادکشوري شده است. 

باتوجه به درخواست کيلوگرم ساخته شده است.  111 برخاستن حداکثر، با وزن  (Part 103)هواپيمايی کشوري 

بازار صنعت هوانوردي داخلی ، بررسی ها برابر الزامات سازمان جهت اعطاي  کارخانه سازنده براي ورود به عرصه

 .و مجوز پرواز به آن اعطاء گرديده استانجام پذيرفته  1481مجوز پرواز در سال 

به اين نوع هواپيما بهره برداري آموزشی  افزايشبمنظور  18/11/84و  14/11/84نتايج دو پرواز آزمايشی در تاريخ

عنوان هواپيما در هواپيما حس کرده و باتوجه به عدم راحتی کنترل ايراداتی خلبانان بعدی از که  نشان ميدهد

موضوع از سوي دفتر مناسب نمی باشد.  Soloدر پرواز که هواپيما براي آموزش دانشجويان تازه کار دنميدار

ولی پيگيري هاي شفاهی است نشده  نعکسکتباّ به کارخانه سازنده مهواپيماهاي فوق سبك سازمان  رب نظارت

کارخانه سازنده فقط نسبت به  هماهنگیبا  مسئول نظارتی در سازمان )استادخلبان فوت شده( نشان می دهد که

اگرچه کارخانه سازنده  کتباً از   که در مدارك فنی هواپيما درج نشده است تعويض بعدی قطعات اقدام شده

( هواپيما در مالکيت کارخانه 14/11/84زمان پرواز آزمايشی اول )ولی در  موضوع اظهار بی اطالعی کرده است

خود سپس باتوجه به شخصيت حرفه اي ايشان براي حمايت از توليد داخلی ،  .بوده و بايد از نتيجه پرواز مطلع باشد

واپيما محدوديت هاي مطرح شده ، توسط مالك هاست.  کردهصادررا با انجام پرواز آزمايشی مجوز آموزشی ايشان 

نيز تاييد گرديد و عنوان نمود که اعالم اين موارد بهمراه  محدوديت نرخ اوج گيري کم هواپيما از سوي بنده و 

که طراح برخی از محدوديت ها را  استاد خلبان مرحوم به کارخانه اطالع داده شده تا نسبت به رفع آنها اقدام نمايند

براي   (Solo)تنها  محدوديت آموزش براي دانشجويان کم تجربه ساسبراين ابه مالك هواپيما اعالم نموده است. 

استعالم کتباً اين موضوع از کارخانه سازنده  نشده است.درج نيز اين نوع هواپيما وضع شده است که در کتابهاي آن 

ش گود به توانايی هواپيما براي انجام گردکارخانه هوافداي درنا و که از آن اظهار بی اطالعی نمود گرديد

(Bank) چنانچه خلبانان  ندعنوان نمودو  هدرحين پرواز درصورت استفاده مناسب از قدرت موتور اشاره کرد

هاي آزمايشی از رويه هاي مندرج در کتاب هواپيما استفاده نمايند ، اين هواپيما توانايی پيشگيري از واماندگی پرواز

(Stall, Spin) دارد.  را 
 طالعات موتور:ا  8-6-9

 دل موتورم   ................... :ROTAX 912 ULS2   

    .....................:6776278سريال موتور 

 کار خانه سازنده موتور هواپيما:   .....A-4623  Gunskirchen'  Austria  

 : با احتساب روز سانحه ساعت پروازي  094:54                          کارکرد موتور 

  :شده است  انجام 30 :749ساعت پرواز  با 49/11/89ساعته درمورخه 50چك فنی آخرين چك فنی 

 :نوع و سريال ملخDUC / 199/47/50/8355                                           

  با احتساب روز سانحه  ساعت پروازي 511:14  موتور :  کارکرد ملخ 
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 اطالعات بيمه: 8-6-2

مقههررات جمهههوري  مطههابق بهها    41/14/1489الههی41/14/1480ديههده از تههاريخ  سههانحه  فههوق سههبك   يهواپيمهها

 :بشههههماره بيمههههه نامههههه) سهههههامی عههههام ( شههههرکت بيمههههه کههههار آفههههريناسههههالمی ايههههران تحههههت پوشههههش  

نفهههر خدمهههه  1 . وضهههعيت پوشهههش بيمهههه اي ايهههن هواپيمههها شهههامل : تعهههداد  ردقهههرار دا 45/80/4194/4194/814

مههه اي بههراي سههقپ پوشههش بي باشههد. بدنههه هواپيمهها مههی  وشههخص ثالهه   ، ) سرنشههين (مسههافرنفههر   1 و پههروازي

در ماهههاي ريههال و 4 /111/111/411بههه مبلهه    عههادي هههاي  در مههاه خدمههه پههروازي نفههر   يهها يههكوسرنشههين  يههك

 همچنههين  ريههال و  111/111/191/4در قبههال اشههخال ثالهه  نيههز مبلهه    ريههال و  111/111/191/4بههه مبلهه    حههرام

 .تعيين گرديده است ريال   111/111/111/11 به مبل  نيز  بدنه هواپيما

               (Meteorological  Information)      ي:                                            اطالعات هواشناس  8-7

از  15AUG , 2019برابههر بهها   45/4/80( در روز سههانحه    METARهههواي حاضههر )   اطالعههات هواشناسههی 

دسههتگاه از  بها اسهتفاده  بلنههد پهرواز ايهوانکی کههه   بهرج مراقبههت پهرواز فرودگهاه    ن هواشناسههی کشهور و  سهازما  طريهق  

  :بشرح ذيل می باشد وصول گرديده که  ديجيتال
150400Z 13004kt CAVOK 25/04 Q1017                                                   

150500Z 12006 Kt CAVOK 25/04 Q1017 

در خههالل از طريههق بههرج مراقبههت پههرواز فرودگههاه بلنههد پههرواز  لحظههه اي  عيت سههمت و سههرعت بههاد گههزارش وضهه

 :به صورت زير به پرواز اعالم شده است پرواز
120/5kt – 110/6kt - 120/6kt- 100/7kt – 100/5kt – 100/2 kt  

 است. بودهمناسب  (Headwind)باد روبرو  با شرايط  18ميزان و جهت باد براي پرواز هواپيما از باند 

 (Aids to Navigation)                                                         : دستگاههاي كمك ناوبري  8-9

نيازي به دستگاه کمك ناوبري  لذاانجام می شود   (VFR) ا ديدب در شرايطهواپيما  پرواز اينباتوجه به اينکه 

 ندارد.

                   (Communications)                                                    :     دستگاه هاي ارتباطي 8-8

بعدی از  است و بطور عادي مکالمات با آن انجام شده است. VHFهواپيما مجهز به يك دستگاه راديو اين  

اگرچه در سانحه تاثيري مکالمات مابين متصدي برج فرودگاه و پرواز برابر استانداردهاي معمول انجام نپذيرفته 

 .نداشته است

 (Information Aerodrome )                                                       :ياطالعات فرودگاه  8-81

صنعتی ايوانکی ضلع جنوبی شهرك  ،سمنانکيلومتري جاده تهران   44درفاصله ( OIIB ) بلند پرواز ايوانکیفرودگاه 

 ابعادبه  ،09/27ند آن به شماره با وواقع شده   N 35  21  50   E 51 59  50 جغرافيايیدر مختصات 

991X 22M   وStrip 1140 به ابعاد آنX40 M  آن کنترل  فداي نوع  طبقه بندي فدا ،  می باشد. از نظر

 ارتفاع فرودگاهو بوده  CAT:1و آتش نشانی آن درحد  MHZ 123.550فرکانس آن  ومی باشد  (G) نشده

3380ft   .هاي روز پرواز فقط درخاللاز سطح دريا می باشدVFRبه   27باند ضمناّ انجام می شود. آندر
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داراي مجوز بهره برداري به شماره اين فرودگاه  شده است .  150M Displaced Thresholdفاصله

     عتبر می باشد.م 14/15/1488صادره از سازمان هواپيمايی کشوري بوده که تا تاريخ  14/14/89مورخه  44851

 (Flight Recorders)                                                         :ي پرواز اطالعات ضبط ثبت و هايهدستگا 8-88

روي آن الزامی نمی باشد ولی هواپيما  FDR و CVR هايهدستگا نصب ،هواپيمااين به لحاظ وزن کم 

که داراي يك حافظه براي نگهداري  بوده (FLYDAT)مجهز به نشاندهنده اطالعات فنی موتور 

و به دفتر بررسی  هاطالعات فنی هواپيما می باشد. اين قطعه در سايت سانحه بطور سوخته شده پيدا شد

کشور جمهوري چك در TL Electronicانتقال داده شد. با تماس با کارخانه سوانح و حوادث سازمان 

شناسايی گرديد. پس از بررسی هاي آن دريافت و موقعيت حافظه بعنوان سازنده قطعه ، نقشه داخلی آن 

گرديد که ساختار داخلی حافظه در اثر وقوع آتش سوزي از بين رفته و قابليت شخص م آمدهبعمل 

 بازخوانی اطالعات ندارد.

 (Wreckage And Impact Information)                          :واپيماهو الشه  سايت سانحه اطالعات  8-84

 27آستانه باند متري از  411در فاصله ،مسطح  در منطقه خاکی و تقريباّ فرودگاه در ضلع شرقیمحل سانحه 

 از لحظه سقوط هواپيما فيلمی موجود بوده که نشان می دهد .واقع شده است خارج از فنس فرودگاه و

در  سينه و با شدت بابه سمت راست گردش شديد کرده و پس از واماندگی  نهايی لحظاتدر هواپيما 

 (Destroyed)سوخته و از بين رفته  کامالّبه زمين برخورد و دچار حريق شده و ( درجه(090 شرقجهت 

 آن بعلت صدمه زياد امکان پذير نبود.  و نشاندهنده هايبررسی سطوح پروازي و اتصاالت  . است

 منتقلخاور  الزم به آشيانه شرکت بلند پروازسيهاي رجهت انجام برهواپيما  سوخته شده و موتور  بقايا 

 گرديد.

 (Medical and Pathological Information)                            :  و پزشكي آسيب شناسياطالعات  8-89

و مسئولين شرکت بلند پرواز  بلند پرواز ايوانکی فرودگاه مراقبت پروازرسانی برج  برابراطالع 

 نيروي انتظامی شهرستان گرمسار ودادگاه  گاننمايند ،شهر ودرو آتش نشانیخاورژانس ، آمبوالنسخاور

 و دانشجو خلباناستاد جسد ه رسانيده و برابر دستور بازپرسدقيقه خود را به محل سانح 14پس از حدود 

و سم  گشايینتيجه کالبد  به پزشك قانونی گرمسار انتقال می يابد.بودند شده دچار سوختگی  شدتبه که 

از پزشك قانونی گرمسار  40/4/1489مورخ  44514جانباختگان  طی نامه شماره  و علت مرگ اسی شن

 .  به تيم بررسی سانحه اعالم نگرديد کهاستعالم گرديده 
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 Fire)  )                                                                                                                   آتش سوزي:      8-82

جنس هواپيماي  است.سوخته  دراين سانحه هواپيما بدليل شدت برخورد به زمين دچار حريق شده و کامالً

وقوع آتش سوزي در يك زمان کوتاه ، آتش در بدنه هواپيما  باو پوزيت بوده کامموارد ساخته شده از 

 چتر نجات منفجر شده است.  ی انفجاريآتش سوزي، چاشن حاصل از براثر گرماي. است هگسترش يافت

                             (Survival  Aspects)                                               :          جنبه هاي حياتي 8-85

، خاور  مسئولين شرکت بلند پروازو ايوانکی پرواز بلند فرودگاه پرواز برج مراقبت رسانی برابراطالع

خود را به محل  دقيقه 5در حدود  /گازکيلو گرم پودر 441انت آتش نشانی شرکت حامل و يخودرو

ابتدا موتور  آن اقدام نموده وبا تالش زياد حريق هواپيما و نجات سرنشينان ئو نسبت به اطفا سانحه رسانيده

خارج می نمايند آتش  و پيکر سرنشينان را از بين الشه هواپيما هواپيما جدا کرده و سپسالشه از  هواپيما را

 و دادگاه گانو خودرو آتش نشانی و نمايند اورژانس دقيقه بعد پس از رسيدن آمبوالنس 14و حدود 

و دانشجو به پزشك قانونی گرمسار انتقال خلبان پيکر استاد برابر دستور بازپرس  نيروي انتظامی شهرگرمسار

 می يابد. 
 

 (Tests and Research)                                                                                    : و تحقيقات آزمايشات 8-86

در آشيانه شرکت بلندپرواز موتور سوخته شده هواپيما از طريق کارشناسان شرکت آسمان پيشرانه  1-11-1

بشرح  44/11/89 مورخ 89/آب/4944 آن طی نامه شماره که نتيجهگرفته قرارو ارزيابی  خاور مورد بررسی

 ذيل اعالم گرديده است .

تنها و به موتور ، قطعات موتور قابل بررسي نيست وارده و آسيب شديدسانحه  با توجه به شدت"
كالچ آن هنوز در محدوده مجاز   Overloadررسي قرار گرفت و مشاهده شد كه بگيربكس آن تحت 

ورد ملخ با زمين در ياد دور موتور در لحظه بر خبه اين دليل مي توان گفت كه به احتمال ز ،قرار دارد 
 و ساير قطعات داخليShaft و  Propبا توجه به آسيب وارد شده به ضمناّ .حداكثر خود نبوده است

موتور روشن بوده ولي  هاي ملخ مي توان نتيجه گرفت كه Bladeگيربكس و همچنين شكسته شدن
 "باشد. ميامكان پذير  FLYDAT تعيين دقيق مقدار دور آن تنها از طريق خواندن

1-11-4FLYDAT   توسط شرکت پرآور پارس مورد بررسی و نيز  هواپيماي فوق سبك سانحه ديده

 بشرح ذيل اعالم گرديده است. 44/11/89مورخ  10454که نتيجه آن طی نامه شماره  گرفتارزيابی قرار 

تالش شد پس  در گام بعدي .خراج نيستاز برد قابل است اطالعات موتور برد به صورت كامل سوخته و"
از شستشوي برد در صورتي كه آي سي حافظه برد سالم باشد آي سي را از برد خارج و بر روي برد 

يم كه پس از شستشوي برد مشاهده شد آي سي حافظه ئنموده و اطالعات را استخراج نما مشابه مونتاژ
 "قابل استخراج نمي باشد.  FLYDATوتور از اطالعات م اينبنابر، سوخته و از برد جدا شده است 
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 (Organizational and Management Information):                        و سازمانياطالعات مديريتي  8-87

 ،بين مالك هواپيما فی ما  11/14/80مورخ  BPK/97/0020شماره  طی قراردادشرکت بلند پرواز خاور 

 PICA2هواپيمايبرداري از  هبه بهرمجاز  48/14/89لغايت  1/14/80زتاريخا ، رئيس هيئت مديرهو مدير عامل

براساس براي انجام پروازهاي آموزشی  پرواز ايوانکی  مستقر در فرودگاه بلند  EP-1390بعالمت ثبت 

 بوده است.سازمان  در زمينه  بهره برداري هواپيماهاي فوق سبك  0111دستورالعمل 

 ((Additional  Information                                        اطالعات  تكميلي  :       8-89

استانداردهاي مدون ايکائو و  مشمولهواپيماهاي فوق سبك  از بطور معمول در کشورهاي دنيا ، بهره برداري 

فوق هايی خال نظارت بر فعاليت هواپيماهاي  د ، لذا هرکشور با اعمال سياستنضمائم پيمان شيکاگو نمی باش

. باتوجه به اينکه فعاليت هرگونه وسيله پرنده غيرنظامی بايد با نظارت سازمان هواپيمايی دهد سبك را انجام می 

نظارت بر کميته امور مجوزها و بهره برداري هواپيماهاي فوق سبك توسط  لذا کشوري انجام پذيرد ،

اپيماها و شرکت ها را دريافت نموده و مدارك هو مذکور هواپيماهاي فوق سبك سازمان انجام می شود. دفتر

به آنها اعطا می نمايد. مسئوليت نهايی بهره برداري هواپيماها بعهده را مجوزهاي ساليانه طی فرآيندهاي الزم 

 شرکت ها بوده و فقط مجوزهاي پروازي و هماهنگی هاي داخلی در کشور توسط اين کميته انجام ميشود.

و مشاوره اي در بخش نظارت به هواپيماهاي فوق سبك سازمان پرسنل  وانعنخلبان بطور همزمان باستاد  

نظارتی سازمان ايشان براي  کميته جانشين مديرعمليات شرکت بلند پرواز خاور نيز بوده است. براساس رويه

 فوق سبك پروازهايی انجام ميداده است.ارزيابی نحوه آموزش دانشجويان در شرکت هاي بهره بردار 

باشد ولی از ايشان بعنوان معلم هاي عملياتی کليه معلم خلبانان موجود می ه پرواز خاور پروند لندشرکت برد

موجود درخصول صالحيت پرواز و سوابق پروازي ايشان  کاملیخلبان و جانشين مدير عمليات پرونده 

 . نميباشد

ايد ولی بدليل مشکالت شخصی شجوي خانم قرار بوده با معلم خلبان قبلی خود، آموزش خود را تکميل نمندا

 . اگرچه برنامه ريزي شده است براي ارزيابی آموزش معلم خلبان قبلی ، اين پرواز با استاد خلبان سازمان

مشخص  وليکن هدف پرواز کامالّنبوده ارزيابی براساس نظامنامه آموزشی شرکت منعی براي انجام پرواز 

انجام شده ولی دانشجو هنوز آموزش  فراگرفته خودآموزشهاي براي در پرواز اول ، ارزيابی دانشجو نيست. 

و لذا ارزيابی  طی نکردهبا معلم خلبان قبلی خود را  (عيب موتور در باند مخالپ) بروزنحوه فرود شبيه سازي 

بوده نامتعارف  ، عملی آموزش قبلیانجام  بدون دوم  بخشدر  حالت شبيه سازي از کارافتادن موتوردانشجو در 

 .است

 (Useful or Effective Investigation Technique)                              تكنيك موثر و مفيد فني:  8-88

تهيه  Annex 13 قالب بر اساس نيز  وگزارش آن گرفته  بررسی قرار مورد Doc 9756اين سانحه براساس 

 . ه استگرديد
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    (ANALYSIS)                                             :تحليل تجزيه -4

ولی بوده   TPMبرابر  براي ارزيابیفوق استاد خلبان منتخب برابر قرارداد منعقده مجاز به انجام پرواز  4-1

بعنوان معلم يا استاد  ويآموزشهاي ساليانه و (Proficiency)سوابق پروازي، چکهاي ساليانه پروازي

ايشان  پزشکی صالحيتنگهداري نشده است. در شرکت  44TPMمندرج درصفه براساس الزاماتخلبان 

 . داشته استاعتبار   Oct 2019 22برابر با  41/10/89نيز تا تاريخ

برابر قرارداد منعقده مجاز به انجام پرواز فوق بوده و صالحيت پزشکی وي نيز تا تاريخ  دانشجو 4-4

 اعتبارداشته است. Apr 2020 25 برابربا  4/14/1488

پرواز آموزشگاه بلند ( T.P.Mبرابر نظامنامه آموزشی ) پرواز دانشجودروس  وريدوره آموزش تئ 4-4

 .(TPM 41) جدول شماره يك صفحه انجام گرفته است ساعت  94 خاور 

روز قبل از عقد قرار داد توسط استاد  40  ، 14/15/89آموزش تئوري دروس پرواز دانشجو در تاريخ   4-5 

آموزشگاه آسمان ايرانيان واقع در شهرك در) زش بلند پروازخاورخلبان خود در خارج از مرکز آمو

پرواز  آموزش ،از خاتمه آموزشهاي زمينیو قبل  شروع گرديده (فقط محل را تامين کرده است که  اکباتان

 (   4TPMبند  15)الزامات مندرج در صفه  شده استشروع با عجله دانشجو 

و  بعمل نيامدهبلند پرواز خاور زش و يکنواختی آموزشگاه آزمايشات دروس علمی توسط مسئول آمو  4-4

از  نيز ( POHقبل از شروع پرواز آزمون کتاب پروازي) خلبان مربوطه انجام شده است و ضمناّ معلم توسط

       (TPM 15 و 40)صفحه دانشجو بعمل نيامده است

پديده خاصی مشاهده ده و ع سانحه شرايط جوي مناسب بوروز وقوبراساس گزارش هواشناسی در  4-1

  .در بروز سانحه موثر باشد تا نگرديده

و  گزارش نشده خاصی مورد، ق فنی و تعمير ونگهداري  هواپيماي سانحه ديده برابر بررسی سواب 4-0

شده  و انجام  دقيقه 41وساعت  058با داشتن 49/11/89ساعته بوده که در مورخه  41آخرين چك فنی آن 

 عدي زمان داشته است.ساعت تا چك ب  19

انجام گيرد و بدليل  1481در سال ساله هواپيما  4چك بايد   1/1/81در مورخه با توجه به اولين پرواز   4-9

و سپس مجوز پرواز در تاريخ است انجام شده  1/14/80در مورخه غيرپروازي بودن هواپبما ، اين چك 

 حه نقشی نداشته است.است . اين موضوع در تحليل ساندريافت شده  45/14/80

موفق به استاد خلبان و دانشجو  وبا زمين آتش گرفته  شديد پس از برخورد  هواپيماي فوق سبكبدنه    4-8

 و خروج از هواپيما نشده اند. Emergency Ground Exitانجام رويه 
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 59ساعت و  18روز به ميزان 14در ظرف  44/4/89الی  4/9/89از تاريخ  دانشجو آموزش پروازي  4-11

با دانشجو مخصوصاّ در زمينه عيب موتور  در پرواز اضطراري نه تمرين حاالتدقيقه انجام شده و هيچگو

بعمل نيامده است لذا انجام پرواز سانحه ديده بمنظور شبيه سازي از کار افتادن موتور توسط استاد خلبان 

 صحيح نبوده است.

 (SOLOز در دوره مقدماتی تا مرحله پرواز مستقل)انجام پروا TPM 48صفحه  1بر اساس بند  4-11

اين پرواز براساس تصميم مدير عمليات شرکت و توسط يك معلم و يك هواپيما صورت خواهد پذيرفت 

اگرچه تصميم  است. بوده  TPM 49صفحه  1براي ارزيابی نحوه آموزش دانشجو براساس بند ب ماده 

استاد  TPMولی براساس  ف درخواست معلم خلبان اول بودهبرنامه ريزي پرواز برخالمدير عمليات براي 

. تحقيقات در شرکت نشان می دهد که تنها روش اضطراري براي ارزيابی انجام دهد  خلبان می تواند

يا آن ارزيابی نشستن در باند مخالپ پس از برخاستن ، فقط شبيه سازي وازدگی موتور می تواند باشد که 

 برخالف رويه آموزشی شرکت بوده است.با معلمی بغير از معلم اول دانشجو ، عيب موتور آموزش تمرين 

پا از سطح  5111گردش  ، حداقل ارتفاع براي انجام  (LOP)دستورالعمل محلی فرودگاه براساس   4-14

آب و هواي  عيب موتور با وجود شرايطپا از سطح فرودگاه ايوانکی بوده تا درصورت وقوع  141دريا برابر 

توسط استاد موضوع که با توجه به فيلم وقوع سانحه ، بنظر می رسد اين برسد  40هواپيما به باند اسب من

 نشده است.رعايت خلبان مرحوم 

براساس  ، و محدوديتهاي نوع هواپيماجهت کاربري آموزشی نتايج پروازهاي آزمايشی باتوجه به   4-14

 (Stall)واماندگی به هواپيما حادث شده و  (Over bankفيلم موجود انجام مانورگردش غيرمتعارف )

 است. گرديدهمشکل و کنترل آن  رسيده

ارتفاع با توجه به  خلبان اقدام به احياي قدرت موتور نموده ولیمی رسد  با توجه به فيلم موجود بنظر   4-15

تمرين با فرض سازي شبيه مانور  ولیقدرت موتور اضافه نشده است. ،  بدليل نبود زمان کافیي و کم پرواز

محدوديت زمانی بوجود براي مانور کم  ارتفاع آنهم در (Engine Failure Simulation)عيب موتور

 آورده است.

اقدام  انجام جهتاستاد خلبان يا عکس العمل بموقع ، سطوح کنترل درخصول نقص فنی موتور 4-14 

 .دوان نظريه اي عنوان کربدليل سوختن الشه نمی ت فرامين پرواز موتور يا  دراصالحی 
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 سانحه: يسناريو

 پرواز آموزشی سورتیانجام يك جهت  صرفاّ، دانشجواول  خواست معلم خلبانخلبان منتخب برابر در استاد

برابر هماهنگی با  لیو، می باشد  TPMمغاير با رويه قبلی معلم خلبان که اين درخواست دعوت شده 

  45/4/89در مورخه  دانشجو و عملکرد  انجام پرواز ارزيابی د خلباناستا و نظر مسئول عمليات آموزشگاه

و مختصر پس از استراحت ، استاد خلبان اول پرواز دقيقه  45پس از    گرفته است.انجام  پروازبخش  دودر 

دوم پرواز  بخشادامه  باترافيك پرواز انجام ميدهد.  هدقيقه در دور 41 دوم بخشدر اّ وجيه دانشجو مجددت

 01در جهت شدن ،  Airborneبه پرواز درآمده و پس از  09از باند ام ، هواپيما دوباره   41دقيقه ، در 

معکوس و  40در باند براي فرود  شبيه سازي ت درخواساستاد خلبان  داده و سپس پرواز ادامه درجه

با معلم خلبان قبلی خود  انموده و اين درحالی است که هنوز  دانشجو آموزش اينکار رموتور(  ازکارافتادن)

پايی  411در ارتفاع  حدود دستورالعمل محلی فرودگاه ،  برخالفاستاد خلبان طی ننموده است. 

 مبادرت به 4300ftترافيك  هدورو  (ft 4000) ايمنقبل از رسيدن به ارتفاع  (ft MSL 3680)زمين

ر اين زمان دانشجو که هنوز تمرين اين د ونموده  موتور ( و ارزيابی دانشجو عيب)تمرين کاهش دور موتور

به سمت راست جهت  (High angle of bank) گردش گودحالت را انجام نداده  ناگهان شروع به 

 .قرار گرفته و دچار سانحه می گردد  Stall& Spinکه هواپيما در شرايط مينمايد 40فرود در باند 

انجام مانور شديد با دانشجويی که با هيچ نوع حالت بدليل بعنوان فرمانده هواپيما ، استاد خلبان منتخب 

وازدگی بدليل انجام تمرين  ، فرامين نيز دست دانشجو بوده و احتماالّ ندارد يیاضطراري در پرواز آشنا

در  را هواپيما خاست و در ارتفاع پايين و گردش گود بمنظور فرود در باند معکوس ،موتور در خالل بر

 هواپيما سطوح کنترل محدوديتشرايط بحرانی قرار داده است. با توجه به  و  Spinو  واماندگیوضعيت 

آگاه  از وضعيت پيش آمدهاستاد خلبان نهايت در در چنين شرايطی ، پرواز در حالت بحرانی قرار گرفته و

 با توجه به ارتفاع نامناسب وموتور گرفته  افزايش قدرتتصميم به  پيشگيري از بروز سانحهبراي وشده 

نگشته  و هواپيما از کنترل  قدرت موتور بازده و بو کمخيلی از زمين ، زمان براي اقدام اصالحی هواپيما 

 .شده است دچار سانحه  خارج و

و برنامه ريزي اول  معلم خلبان خواست شفاهیه اول هماهنگی و درمرحلررسی سانحه نشان می دهد که ب

 خواستدراول خلبان  معلماست. اگر  الّ هماهنگ نبودهکامو خصول اين پرواز ضعيپ رمسئول عمليات د

توجه به لزوم پرواز آموزشی با يك  کرده بامنتخب  با استاد خلبان Solo قبل از در سطحپرواز آموزشی 

مسئول عمليات  ، اينکار مخالپ رويه شرکت است. اگرهم TPMدستورالعمل  48در صفحه  معلم خلبان

يا معلم ديگر داشته است حتماّ بايد اين ارزيابی از  خلبان منتخبتاد اس آموزشی با درخواست ارزيابی

 تمرين دشوارو خلبان منتخب توسط استاد دوم مرحله  انجام پرواز آموزشهاي فراگرفته قبلی دانشجو باشد .

بدون توجه به سوابق کم پروازي دانشجو و عدم تمرين هيچ نوع   Take Off)وازدگی موتور( درخالل
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 گود گردشبهمراه در ارتفاع پائين آنهم  ،Soloو نبودن چك  قبلیراري در پرواز توسط معلم حالت اضط

را نداشته است و پرواز و با مقررات و استانداردهاي پروازي همخوانی  و فرود در باند معکوس منطقی نبوده

سانحه وقوع به منجر ن توأم با نظارت ناکافی و بهنگام استاد خلبامسأله  اينبااليی کرده که ريسك متحمل 

 شده است.

                                                                      (CONCLUSIONS) :نتايج -9

 (Findings                                                                                  (    : يافته ها  9-8 

 مقررات سازمان هواپيمايی کشوري هواپيما براساس اين براي(Part 103)  تاييديه ساخت و مجوز

نتايج آزمايشات پروازي براي افزوده شدن مجوز آموزشی از سوي سازمان پرواز صادر شده است ولی 

 کارخانه و بهره برداران ابالغ نشده است.بصورت رسمی به ، و محدوديتهاي آن 

  اين از را داشته اند ولی مجاز به انجام  وضعيت اضطراري در صالحيت انجام پرواستاد خلبان و دانشجو

 پرواز نبودند. 

 .هواپيما داراي گواهينامه و مجوزهاي الزم براي انجام پرواز بوده است 

  هدف پرواز ارزيابی آموزش دانشجو بوده ولی پرواز منتهی به سانحه ، براساس برنامه ريزي عمليات

 ت.بوده اسخارج از مقررات ارزيابی 

  ضعپ عمليات شرکت در کنترل هماهنگی مابين معلم خلبانان و نظارت الزم به پرواز سانحه ديده

 مشهود است.

  فراتر  ( آزمايش عيب وازدگی موتور شبيه سازي فرود در باند مخالپ) استاد خلبان براي انجام تصميم

 ی ميسر نشده است.از توان دانشجو بوده و باتوجه به ارتفاع کم امکان انجام اقدام اصالح

  مسائل مرتبط با بهره برداري فرودگاه از قبيل هواشناسی ، باند پروازي و .... در وقوع رويداد تاثيري

 نداشته اند. 

  باتوجه به سوخته شدن کامل الشه هواپيما ، حدوث نقص فنی بعنوان عامل کمکی قابل تشخيص

 نيست.

  ته است.شنجات سرنشينان نداعملکرد نيروهاي نجات فرودگاه و شهر تاثيري در 
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 ( sCause)                                                                                   :علل وقوع سانحه 9-4

ارتباط با عملکرد  با توجه به از بين رفتن و سوختن کامل هواپيما و عدم دسترسی به اطالعات مورد نياز در

کلی   تولی درحال، ارائه کرد  قاطع نمی توان نظريه اي نقص فنیبروز مورد در  ، (FLYDAT )موتور

 به ترتيب ذيل اعالم می شود:انحه فوق علت اصلی س

  آنهم در  کم تجربهاقدام نابهنگام شرايط اضطراري براي دانشجوي خطاي استاد خلبان و عامل انسانی

 ايشان نظارت بموقع به عملکرد  ارتفاع کم  و همچنين عدم 

 انجام پرواز هاي آموزشیبراي طراحی هواپيما  محدوديت                     

  يکنواختی آموزشگاه آموزش، معلم خلبان و وکنترل مسئول عمليات ضعپ نظارت . 

 eficiencies D (Other(                                                                       :  و نواقص  ها كمبودساير  9-9

پيماهاي فوق اودولت بر فعاليت هسازمان هواپيمايی کشوري بعنوان نماينده حاکميتی نظارت ساختار   -

شرکت هاي بهره بردار  نامه آموزشیا، آئين نامه ها، رويه ها و نظامدستورالعملهناکافی است و  سبك

 هواپيماهاي فوق سبك بطور کامل اجرا نمی شود.

  مشهود است.برابر دستورالعمل خود شرکت  ی آموزشگاه )کمبود نيروي انسانی (نقص ساختار سازمان  -

ه تنهايی بوده که ايمنی و تدمين کيفيت بآموزشگاه فاقد مسئول   TPM) نظامنامه آموزشی ) براساس -

 سازمان وجود ندارد. 0111در اين زمينه الزامی هم در دستورالعمل 

 و مغايرت داردTPM 11صفحه  8واين امر با مفاد بند نبوده  ات آموزشگاه مجاز به پروازمسئول عملي  -

 همچنين مسئوليت آموزش و يکنواختی را نيز بر عهده دارد.

 (SAFETY RECOMMENDATIONS)                              :پيشنهادات ايمني -2

ز بروزسوانح و حوادث بمنظور پيشگيري ا ومندرج در بندهاي تجزيه تحليل و نتايج گزارش با عنايت به موارد  

ارائه شده و مخاطبين ذيل ي هواپيماهاي فوق سبك پيشنهادات ايمنی ضريب ايمنی پروازها ءمشابه و ارتقا

 :سازمان می باشندبه دفتر بررسی سوانح و حوادث موظپ به پاسخگويی الزم مربوطه 

 :سازمان هواپيمايي كشوري فوق سبك هواپيماهاينظارت بر  دفتر  2-8

 زيابی مجدد اين نوع هواپيما براي پرواز آموزشی انجام گيرد.ار (1

در کليه و فرود در باند معکوس  Take Offدر خالل  از تمرين وازدگی موتوربخشنامه اي طی  (4

شرايط آموزش شبيه سازي عيب ورده و ممانعت بعمل آ  ي فوق سبكبا هواپيماها ي آموزشیپروازها

 موتور را تعيين نمايند.
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نامه هاي آموزشی دور هرگونه مجوز پروازي براي بهره برداران هواپيماهاي فوق سبك ، نظامقبل از ص  (4

نسبت به اصالح  نبودمقدور براي کميته  امراين  چنانچهآنان مورد تاييد قرار گيرد، و عملياتی 

 نمايد.اقدام سازمان رالعمل ودست

هاي پروازي کليه استاد خلبانان سوابق آموزشی ، عملياتی و چکطبق بخشنامه اي لزوم نگهداري  (5

 در شرکت ، الزمفاقد مدارك  معلم خلبانان و از پروازرا در شرکتها ابالغ نموده  ULمنتخب 

  .گرددخودداري 

                                           :  پرواز خاور بلند شركت    2-4

 ابر نظامنامه آموزشی  اقدام الزم بعمل آيد .بر و کمبود نيروي انسانی  سازمانی اصالح ساختارنسبت به   (1

علمی در داخل مرکز آموزش با نظارت مسئول عمليات و آموزش ويکنواختی  کليه آموزشها وآزمايشات  (4

 انجام گردد.

نظارت  مستمر بمورد اجرا ضمن و  علمی و عملی  را تدوين  و مصوب  نموده  یسيالبسهاي آموزش (4

 گذاشته شود .  

، بعنوان بهره بردار فرودگاه براي متصديان برج مراقبت پرواز فرودگاه ايوانکی  از خاورشرکت بلند پرو (5

متناسب با فعاليت هاي خود را  14و استانداردهاي ارتباطات از انکس  4دوره آموزش ملزوم از انکس 

 برنامه ريزي نمايد.

 

  (Appendices)                                            :   ضمائم   -5

 هعکسهاي سانح   5-8

 هواپيما اجازه نامه پرواز   5-4

 فنی هواپيما معاينه  اهينامه گو  5-9

 (خاور)استفاده از فرودگاه فوق سبك ايوانکی توسط آموزشگاه بلند پروازپروانه فعاليت   5-2

  مرتبط با گزارش TPMتصاوير صفحات     5-5
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