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 بسمه تعالي

 :حادثهخالصه 

شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي  A319ارباس از مدل  بر اساس اطالعات حاصله از فرودگاه تبريز، يك فروند هواپيماي

مبداء شهر اصفهان از   16/07/99روز چهارشنبه مورخ در   IRA449 با شماره پرواز EP-IEP ايران )هما( به عالمت ثبت

و بدون مشکل خاصي  راست نمود 12چپ فرودگاه تبريز اقدام به فرود در باند  12به شهر تبريز عليرغم مجوز فرود براي باند 

برابر آئين نامه بررسي سوانح و حوادث غيرنظامي مصوب هيئت محترم  به پاركينگ فرودگاه آمده و مسافران را تخليه نمود.

و كارشناسان مربوطه به محل وقوع حادثه اعزام پيگيريهاي الزم توسط دفتر بررسي سوانح وحوادث انجام گرفت  دولت ، 

 گرديدند.

بدليل تمركز سازمان به لزوم بررسي وضعيت آگاهي خلبانان در شرايط پرواز و افزايش ايمني پرواز ، خلبانان از ادامه پرواز  

  کي و مصاحبه پس از وقوع حادثه فرا خوانده شدند. معاف شده و براي انجام معاينات پزش

با هماهنگي شركت مربوطه خدمه پرواز جديد به تبريز اعزام شده و مسافرين پرواز بعدي توسط همان هواپيما با تاخير به تهران 

ندات از شركت منتقل گرديدند. دفتر بررسي سوانح و حوادث سازمان هواپيمايي كشوري اقدامات الزم براي جمع آوري مست

به ايکائو و كميسيون بررسي  ههواپيمايي و فرودگاه را انجام نمود. همچنين برابر استانداردهاي بين المللي اطالعيه وقوع حادث

نبودن پيامد بعنوان نماينده كشور طراح و سازنده هواپيما صادر شد و اين كميسيون بدليل جدي  (BEA)سوانح كشور فرانسه 

 ررسي حادثه شركت نکرد.اين حادثه ، در ب
 

 جمع آوري اطالعات: -1

 :شرح پرواز 1-1

تبريز، تهران در روز چهارشنبه  اصفهان، تبريز، جهت انجام پرواز در مسير تهران،  EP-IEPبه عالمت ثبت   A319هواپيماي 

 برنامه ريزي شده بود. 16/07/99مورخ 

بامداد به سمت فرودگاه  2و خدمه پروازي در ساعت بامداد بوده  04:05اولين پرواز اين هواپيما از تهران به تبريز در ساعت 

 . (Crew pick up time: 02:00)مهرآباد منتقل گرديدند .

 UTC 04:55ساعت نفر در  97اصفهان به تبريز با مسافرگيري  از فرودگاهIRA449 با معرف پروازي سوم هواپيما  پرواز

  به وقت محلي( آغاز گرديده است. 8:25) 

در پاسخ واحد  پرواز با واحد اپروچ فرودگاه تبريزتماس گرفته و ترخيص خود از مركز كنترل فضاي كشور را اعالم مي نمايد.

اعالم نموده  12Lبراي باند  DME 1.Circling VORتقرب ضمن دادن اطالعات فرودگاه طرح ورودي مورد انتظار را 

 گيرد. پا نموده است كه اين مجوز عيناً مورد تائيد و بازخواني خلبان قرار مي 10000و ايشان را مجاز به كاهش ارتفاع تا 

به وقت محلي  09:57در ساعترا بازخواني و تائيد مي نمايد  وليکن عليرغم اين اعالم ،  12Lخلبان مجوز نشستن بر باند 

راست فرودگاه شهيد  12چپ به اشتباه در باند  12مجوز صادره توسط كنترلر مراقبت پرواز  مبني بر فرود براي باند عليرغم 
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فرودگاه خزش مي نمايد. پس از فرود   Apronمدني تبريز فرود  آمده و پس از آن با هدايت كنترلر مراقبت پرواز هواپيما تا 

 گوشزد كرده و خلبان عذرخواهي كرده است. كنترلر برج فرودگاه اين خطا را به خلبان

 خسارت جاني: 2-1

 به هيچ يك از آنها وارد نگرديده است. رحيبوده كه هيچگونه خسارت جنفر خدمه پروازي  9نفرمسافر و 97 داراياين پرواز

 :وارده خسارت  3-1

 وارد نگرديده است.زمان وقوع حادثه  درو فرودگاه تبريز هيچ گونه خسارت به هواپيما 

 :اطالعات خلبانان پرواز 4-1

ساله مذكر با شماره گواهينامه  49كادرپروازي خلبان و كمك خلبان بوده است.خلبان  پرواز مذكور شامل دو 

ATPL#2039 ايشان در زمان پرواز  داراي مجوزهاي معتبر الزم از قبيل چك پزشکي و چك سيموالتور و ... مي باشد. و

 تقريباً خلبان پروازي سابقهگواهينامه هاي خلباني و پزشکي معتبر خود را بهمراه نداشته و نسخه هاي منسوخ  را ارائه كرد. 

ايشان كنترل و نظارت به پرواز حادثه مي باشد.   A320 Familyهواپيمايبا  آن ساعت 700به  نزديك كه ساعت است 7300

 بعهده داشتند. (PIC &Pilot Monitoring)ديده را  

 

و داراي مجوزهاي معتبر الزم از قبيل چك پزشکي و باشدمي CPL#182772با شماره گواهينامه ساله  33كمك خلبان 

 ساعت آن با هواپيماي 600ساعت است كه نزديك به   3000سابقه پروازي خلبان دوم تقريبا چك سيموالتور و ... مي باشد. 

A320 Family  .هدايت  مي باشد(Pilot Flying) .پرواز حادثه ديده بعهده ايشان بوده است 

 اطالعات فني هواپيما: 5-1

گزارش كمك به وقوع حادثه باشد ، كه باعث اشکالي  مجوزهاي الزم از سازمان هواپيمايي كشوري بوده و هواپيما داراي

 نگرديده است.

 وضعيت جوي فرودگاه: 6-1

مقدار باد از و بوده  12Lباند غالب  06:00UTCشده در ساعت  صادر  ATISدر زمان وقوع رويداد بر اساس گزارش  

و نقطه  11كيلومتر و درجه حرارت  10مقدار ديد بيش از  است. بوده براساس مکالمه برج نات 07درجه به ميزان  080جهت 

 ر وقوع حادثه نداشتند.. عوامل هواشناسي تاثيري بگزارش گرديده است05شبنم 

 : FDR)- (CVR صداي كابين و ضبطاطالعات پروازي دستگاههاي ثبت  اطالعات 7-1

با درخواست دفتر بررسي سوانح و حوادث سازمان اقدامات الزم براي حفظ دستگاه هاي ثبت و ضبط اطالعات پروازي 

 QARهواپيما تعويض گرديد و براي جلوگيري از زمينگير شدن هواپيما ، مقرر گرديد كه  CVRدستگاه صورت پذيرفت. 

اطالعات پرواز دليل تاخير شركت در انجام آن ، با ادامه پرواز هواپيما در تهران توسط واحد فني شركت بازخواني شود كه ب

 حادثه ديده پاک شده است.
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 ( به شرح ذيل مي باشد:CVRنکات برگرفته از مکالمات كابين خلبان)به تهران انتقال داده شد و  CVRدستگاه 

 هدايت پرواز به عهده كمك خلبان بوده است . -

 چپ بوده است . 12مجوز صادره از سوي كنترلر مراقبت پرواز براي باند هر دو خلبان فراموش كردند كه  -

به هنگام تقرب تمركز خلبانان به يك پرواز ورودي ديگر شركت ماهان بوده و درحاليکه باند قابل استفاده براي آن  -

 بوده است ولي در انتهاي پرواز آن را فراموش مي كنند. 12Lپرواز نيز 

 ين دو خلبان براي تاييد باند مجاز شده براي فرود صورت نگرفته است.بهنگام فرود ، ارتباط ب -

 پس از فرود و تذكر كنترلر برج مراقبت پرواز ، خلبان پرواز متوجه فرود در باند اشتباه شده است. -

 
 :تبريز اطالعات فرودگاه 8-1

از جنس بتون  30Rاند غالب آن بوده كه ب L,R 30/12باند درجهت هاي  2فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز داراي 

در دو فركانس   30Rو  30L( مجزا براي باندهاي ILSسيستم فرود با دستگاه  ) 2اين فرودگاه داراي . مي باشد سيمان 

 چپ به عنوان باند مورد انتظار فرود معرفي شده است.  12باند ATISمتفاوت مي باشد و در زمان وقوع حادثه روي فركانس 

نيز نونام  30Lدركنار باند  TWY Mعملياتي نبوده و عمليات بازسازي  30Rبراي باند  ILSدر زمان وقوع حادثه سيستم 

 شده بود.

 تجزيه وتحليل: -2

 سناريو و تحليل حادثه:

بوده در ظهر روز سه شنبه مورخه  (Blank List)آماده به خدمت شركت عنداللزوم به خلبان پرواز كه در ليست خلبانان  -

خلبان كه در ليست خلبانان رزرو  اطالع داده مي شود كه ايشان براي پرواز فردا صبح درنظر گرفته شده است. 15/07/99

نتوانسته در روز سه شنبه استراحت كافي داشته باشد. اين نوع ساعت زمان  10است  عليرغم داشتن بيش از شركت هم نبوده 

( مي باشد و ممکن ORO.FTL.230زي براي خلبان در مغايرت با الزامات برنامه ريزي خدمه رزرو سازمان )برنامه ري

ساير اعضاي خدمه پروازي قبالً  شود.  (Fatigue Management)است باعث مؤثرنشدن مديريت خستگي خدمه پرواز 

اولين پرواز كروي برنامه ريزي شده بودند.  16/07/99روز چهارشنبه  براي انجام پرواز تهران، تبريز، اصفهان، تبريز، تهران

بامداد  02:00بامداد بوده و بر اساس آن كروي پروازي در حوالي ساعت  04:05اين پرواز در مسير تهران به تبريز در ساعت 

 شده اند.  pick upاز منزل 

خلبان توافق مي شود كه دو پرواز اول با هدايت مابين دو خدمه پروازي وارد ديسپچ شده و براي انجام پرواز توجيه مي شوند.  -

در اين زمان خلبان چك كردن مدارک خود را فراموش مي كند. خلبان و دو پرواز بعدي توسط كمك خلبان هدايت شود. 

مه در بررسي به عمل آمده از گواهينامه هاي كروي پروازي در هواپيما ، گواهينامه ارائه شده توسط خلبان و همچنين گواهينا

 پزشکي ايشان فاقد اعتبار بوده و ايشان فراموش كرده كه مدارک بروز شده خود را براي پرواز بهمراه داشته باشد.
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اعالم شده بوده كه در هنگام  12Lمسير تهران به تبريز ، باند مجاز براي فرود از سوي واحد مراقبت پرواز باند پرواز اول در  -

يافته و پرواز تغيير  12Rواز و با موافقت واحد مراقبت پرواز فرودگاه تبريز به باند خلبان پركمك فرود، براساس درخواست 

 راست فرود آمده است.  12در باند 

فرودگاه تبريز ، خلبانان معموالً تمايل به نشست و  12L/30Rبدليل اثر لرزش بدنه هواپيما ناشي از باند بتون سيماني  -

 داشته كه خلبان پرواز به آن اشاره كرد. 12R/30Lبرخاست از باند ديگر آسفالته يعني 

 پرواز نموده است. 30Lدر پرواز دوم نيز خلبان بدليل محدوديت هاي وزن هواپيما از باند آسفالته  -

بتوني بوده  12Lه هدايت پرواز بعهده كمك خلبان قرارگرفته است ، باند غالب در پرواز سوم در مسير اصفهان به تبريز ك -

و بهنگام اجراي مرحله تقرب ، توجه خلبانان به پرواز ورودي ماقبل آنان شده و صحبت هايي در مورد آن پرواز انجام 

 12L(Lima)با تاكيد  باند غالب را ، IRA449ميدهند . كنترلر فرودگاه تبريز هم به پرواز ورودي اول ماهان و هم به پرواز

را براي فرود خود درنظر گرفته و  12Rپرواز قبل خود باند آسفالته دو ولي خلبانان پروازي بر اساس ذهنيت   اعالم كرده

. فراموش كرده تا مجوز فرود براي آن باند را درخواست نمايدرواز پخلبان  VOR Circlingپس از اجراي طرح پروازي 

نيازمند دقت زياد براي كنترل پرواز جهت فرود ايمن داشته لذا در اين زمان كمك خلبان  VOR Circling اجراي طرح

كه مشغول هدايت پرواز بوده توجه كافي به مکالمات مابين خلبان و برج فرودگاه تبريز نداشته تا باند صحيح را براي فرود 

و عليرغم ط مؤثر نيز ما بين دو خلبان براي تاييد باند مجاز انجام نشده هماهنگي و ارتبامتذكر و  انتخاب نمايد. در اين زمان 

 راست اقدام به فرود مي نمايند. 12چپ ، اشتباهاً در باند  12مجوز صادره براي باند 

راست و درخواست خزش از واحد برج كنترل، كنترلر خلبان را مجاز به گردش به چپ  12پس از فرود پرواز بر روي باند  -

راست را بازخواني  12نمايد اما خلبان در پاسخ خزش بر روي باندچپ مي12وتاكسي بر روي باند  Eاز طريق تاكسي وي 

دارد كه بله متوجه شدم و مجوز صحيح چپ، اعالم مي12ند صحيح نمايد و پس از تاكيد كنترلر در خصوص شماره بامي

 نمايد. چپ را بازخواني مي12خزش بر روي باند 

 شروع پرواز از مبدابر اساس اطالعات موجود ) گزارش هوا( ، پديده  جوي و هواشناسي بر روي پرواز تاثيرگذار نبوده است. -

ده و تصميم گيري براي فرود در فرودگاه تبريز براساس اطالعات هواشناسي اصفهان  برابر دستورالعمل هاي عملياتي شركت بو

 موجود فرودگاه صورت پذيرفته است.

 :در پرواز حادثه ديده ضعف در موارد ذيل  قابل بيان مي باشد -

• CRM 

• Cockpit Management 

• Task Sharing 

كه موجبات فقدان  آمادگي انجام پرواز نداشته اندبراي انجام پرواز بطور كامل خلبانان  بررسي هاي نشان مي دهد كه  -

Situational Awareness  .براي آنان محقق شده است 
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 نتيجه گيري و علل بروز رويداد: -3

 

بعنوان فرمانده هواپيما  باعنايت به اطالعات جمع آوري شده و تحليل فوق ، علت اصلي وقوع اين حادثه خطاي خلبان پرواز

(PIC)  اعالم مي گردد.كابين براي اصالح مجوز فرود و اجراي مديريت 

كمك خلبان  نيز در عمليات( و خطاي  جهت فاكتورهاي سازماني )واحداز   Poor Judgmentهمچنين به نظر مي رسد

 اين رويداد بي تاثير نبوده باشد.

 پيشنهادات ايمني :  -4

موظف هستند بمنظور پيشگيري از حوادث و سوانح مشابه ، پيشنهادات ايمني ذيل ارائه شده و دريافت كنندگان اين گزارش 

 اقدامات خود را ظرف مدت سه ماه به سازمان اعالم نمايند:تا 

 
 سازمان هواپيمايي كشوري:  

 براي ارزيابي خلبانان را انجام نمايد.نسبت به تقويت بازرسي رمپ از هواپيماها اقدام نموده و تدابير الزم  -

 .بررسي در خصوص كيفيت باند بتون فرودگاه تبريز را انجام نمايد -

 

 :كليه شركت هاي هواپيمايي 

بين  اقدام نموده و درخصوص روش مؤثر تاييد ما (SOP)نسبت به بازبيني دستورالعملهاي عملياتي هواپيماهاي خود  -

 اقدام نمايند.)فرودگاه با باندهاي موازي(  خلبانان براي باند مجاز شده

 

 :شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران

 نسبت به انجام موارد ذيل درخصوص خلبانان پرواز اقدام نمايد:  -

  Fatigue Management و Human Factor, Situational Awarenessشامل CRM دوره برگزاري ✓

    Operations manual-part A Sec 8برگزراي دوره  ✓

 SOPآموزش  ✓

 براي خلبان under supervisionساعت پرواز  10 انجام حداقل ✓

 پروازخدمه بهمراه داشتن گواهينامه هاي معتبر توسط براي تعيين دستور العملها و روشهاي  الزم  ✓

 سازمان انجام شود. Air OPSبراي برنامه ريزي خدمه پروازي برابر الزامات  A OM-بخش  اصالح ✓

 


