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 بسمه تعالي
 

 گزارش مقدماتي دوم بررسي سانحه

شركت هواپيمايي  B737-800هواپيماي   81/81/81با احترام؛ پيرو گزارش اوليه وقوع سانحه مورخه        

بعد از پرواز از فرودگاه امام خميني )ره( تهران ، بدينوسيله اقدامات و  UR-PSRبه عالمت ثبت اوكرايني 

 ايفاد مي گردد:بررسي هاي  بعدي دراين خصوص به شرح ذيل 
 الف(  جمع آوري اطالعات:

 تاریخچه پرواز  :  -1

با عالمت ثبت   737-111هواپيماي بوئينگ Ukraine International (AUI 751)پرواز ورودي 

UR-PSR به فرودگاه حضرت امام )ره( تهران در از كيف  متعلق به شركت هواپيمايي اوكراين اينترنشنال

مجوز فرود را دريافت  81/81/8381( روز چهارشنبه UTC 21:23بامداد بوقت محلي ) 11:03 ساعت

و  نفر مسافر 01ام خميني )ره( فرود مي آيد. پس از تخليه  نموده و چهار دقيقه بعد روي باند فرودگاه ام

 فرودگاه مراجعه نموده تا استراحت نمايند.  Novotel، خدمه پروازي به هتل سوختگيري هواپيما

كيلوگرم معادل  8081دقيقه به وقت محلي هواپيما سوختگيري نموده و به ميزان  18:11تا  18:11در ساعت 

 381) ت نموده و متعاقباً پس از مشخص شدن مقدار بار دريافت شده از مسافرانليتر سوخت درياف 88111

از بار بسته   11ه، كيلوگرم( به دليل اضافه بودن وزن هواپيما از وزن مجاز اعالم شد4781بسته به وزن 

ان كيلو گرم  متعلق به مسافران به مقصد كانادا توسط شركت خدمات فرودگاهي سام 1181مسافران به وزن 

 جدا سازي شده و  بارگيري نشده است. 

وارد هواپيما شدند. پس از چک هواپيما وكابين مجدداً به وقت محلي خدمه پروازي  11:30در ساعت 

دستور مسافرگيري صادر شده و مسافران سوار هواپيما مي شوند.   11:10توسط خدمه پرواز،  در ساعت 

شركت خدمات فرودگاهي سامان در ترمينال )كانتر(  نفر مسافر به گيشه 847براساس مدارک موجود 

مراجعه كرده  و تمامي آنها سرنشين هواپيما شده اند. فقط يکي از مسافران كه به بصورت اينترنتي از شب 

قبل كارت پرواز را رزرو كرده بوده ، به فرودگاه مراجعه نکرده و لذا از ليست اعالمي توسط شركت 

 شود. حذف مي هواپيمايي اوكراين

به وقت محلي خلبان اولين تماس خود را با واحد زميني برج مراقبت پرواز فرودگاه  10:83در ساعت  

 حضرت امام )ره( برقرار و درخواست مجوز اوليه جهت پرواز را نموده كه توسط كنترلر صادر مي شود. 
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 بسته هواپيما دربهاي كليه 10:18 ساعت در و تکميل پرواز انجام جهت هواپيما اسناد تمام 10:11  ساعت در

 مي شود.

خلبان ضمن اعالم موقعيت خود در پاركينگ اعالم مي دارد كه بطوركامل آماده خروج  10:08در ساعت 

بوده و كنترلر نيز به منظور هماهنگي با ساير واحدهاي مرتبط از خلبان ز پاركينگ و روشن نمودن موتورها ا

 ا باشد.مي خواهد كه منتظر دريافت مجوزه

كنترلر فرودگاه حضرت امام )ره( با كنترلر رادار فرودگاه مهرآباد هماهنگي هاي الزم را  10:01در ساعت 

مجوز خروج از پاركينگ و روشن نمودن موتور را براي پرواز  10:00بعمل آورده و پس از آن در ساعت 

AUI752 .صادر كرده و خلبان نيز آن را بازخواني مي نمايد 

  FL260به وقت محلي كنترلر رادارمهرآباد، ضمن تماس با كنترلر مركز كنترل مجوز  10:01در ساعت 

 دريافت مي نمايد. AUI752براي پرواز 

 STAND 116Rدقيقه از محل پارک خود در  10:01جدا شده و حدود ساعت  Jetway A;1پرواز از 

 نموده است.  (PUSH BACK)شروع به خروج از پاركينگ 

راست فرودگاه امام خميني )ره( به پرواز درآمده و تحويل واحد  18از باند پروازي  14:81ساعت هواپيما در

رادار تقرب فرودگاه مهرآباد مي گردد. پس از آن خلبان پرواز با واحد رادار تقرب تماس گرفته و ضمن 

طرح پرواز را نيز اعالم مي نمايد در ادامه كنترلر رادار مهرآباد ضمن شناسايي راداري از خلبان خود،  معرفي

نمايد.كنترلر از خلبان مي خواهد پس از عبوراز ارتفاع  اوجگيري FL260مي خواهد تا به  سطح پروازي 

ب فرودگاه مايلي شمال غر 71كه در  PAROTمستقيم به سمت نقطه ، پايي ضمن گردش به راست  4111

 خلبان نيز آن را بازخواني نموده است.مهرآباد ادامه مسير داده و 

به بعد كنترلر رادار با توجه به از دست رفتن اطالعات پرواز اوكرايني به دفعات خلبان را  14:81ازساعت 

 صدا  كرده كه پاسخي دريافت نمي نمايد. 

پايي صعود كرده و پس از آن اطالعات  1811تفاع طبق اطالعات استخراج شده از رادار، هواپيما تا ار

شناسايي و ارتفاع هواپيما از صفحه رادار حذف و هيچ پيام راديويي از خلبان در خصوص شرايط غير 

 معمول دريافت نشده است.

پرواز از رادار نظارتي ثانويه  14:80 نشان مي دهد كه در حدود ساعت  (SSR,PSR)مشاهدات راداري 

(SSR) ده ولي براساس اطالعات رادار اوليه نظارتي فرودگاه مهرآبادمحو ش(PSR) هواپيما به سمت

راست منحرف و احتماالً به سمت فرودگاه در حال ادامه مسير بوده و پس از حدود سه دقيقه پرواز، در 

 شده است.دقيقه  از رادار اوليه محو  14:81حدود ساعت 
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 خسارت به هواپیما: -2

  (Destroyed)در اين سانحه هواپيما بطور كلي از بين رفته است. 

 خسارات جاني: -3

نفر خدمه پروازي بوده كه تمامي افراد در اين سانحه جان خود را از دست  8مسافر و  847هواپيما داراي 

 داده اند.

نفر با  81مه ايراني، نفر از مسافران با گذرنا 814براساس گزارش پليس گذرنامه فرودگاه امام خميني )ره(، 

ي از مرز نفر با گذرنامه اوكراين 1نفربا گذرنامه سوئدي و  1نفر با گذرنامه كانادايي،  0گذرنامه افغانستاني، 

 اند.  نفر خدمه پرواز، تبعه كشور اوكراين بوده 8هر هوائي رد شده و همچنين 

  ها با مليتي ديگر معرفي شده  باشند و در ساير گزارشتوضيح: ممکن است تعدادي از مسافران داراي تابعيت چندگانه

اي است كه با آن از مرز  يا با گذرنامه ديگر خود بليط پرواز را دريافت كرده باشند. فهرست فوق، مربوط به گذرنامه

 اند. هوائي جمهوري اسالمي ايران خارج شده

 سایر خسارات وارده: -1

وني رد شده و اولين برخورد آن با موانع در يک پارک هواپيما پس از كاهش ارتفاع از يک منطقه مسک

تفريحي بوده است. سپس بدنه هواپيما با زمين برخورد كرده و پس از عبور از يک زمين بازي فوتبال ، بطور 

كامل از هم گسيخته و به مزارع و باغات كشاورزي اطراف صدمه زده است. پس از برخورد اوليه، در طول 

ي ديگري مشاهده شده و بدنه هواپيما متالشي گرديده و در طول خط سير پخش خط سير آن برخوردها

 شده است.  
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 اطالعات پرسنلي خدمه پروازي:  -5

مهماندار بوده است. همچنين  4اين پرواز داراي سه خلبان بعنوان )معلم خلبان ، خلبان و كمک خلبان(  و 

 اوكرايني در پرواز حضور داشته اند. براساس گزارش شركت زنخدمه كابين  1دو خدمه كابين مرد و 

 اطالعات خلبانان به شرح ذيل بوده است.

Index Instructor Pilot Copilot 

License Number TA001064 TA006783 TA11463 

Total Flying Time 12000  11600 7600 

Age, Gender 42,Male 50,Male 48,Male 

Flying Time In Current Type 6600 5469 3642 

License Validity 16/10/2020 19/02/2020 26/03/202

0 

 اطالعات هواپیما: -6

                  Boeing B.737-8KV نوع هواپيما :                        

   21.06.2016ساخت هواپيما :                 تاريخ

            38124شماره سريال هواپيما :               

 CFM56-7B24Eمدل موتور:                              

 

شامل : مقدار سوخت، حداكثر وزن موقع (Trip Info) عات دريافتي از خلبان پرواز البر اساس اط

ز، زمان پرواز همچنين مابقي  برخاستن، حداكثر وزن موقع نشستن مقدار سوخت مورد نياز براي پروا

شركت خدمات فرودگاهي  سامان تعريف شده  Load sheetاطالعات اين هواپيما كه در سيستم صدور 

 است اقدام به آماده نمودن پرواز، مسافر گيري و بارگيري هواپيما مي نمايد.

 71011بيشترين وزن مجاز براي پرواز هواپيما به مقدار  ، (Load Sheet)براساس برگه توزين هواپيما

شركت سامان بدليل محدوديت حداكثروزن مجاز براي برخاستن هواپيما كيلوگرم درنظر گرفته شده و 

نموده كه موجب تاخير در پرواز ميشود مسافرين  بار ازكيلوگرم  1181 برابربسته  11به عدم بارگيري نسبت 

  Kg 32تعيين مي گردد كه به ميزان  Kg 72468و درنهايت مقدار وزن هواپيما براي پرواز به مقدار 

 Loadبرخاستن هواپيما مي گردد و پس از پايان مسافرگيري و بارگيري وزن مجاز براي كمتر از حداكثر 

sheet  .به تاييد خلبان پرواز مي رسد 

 

 

 

https://rzjets.net/aircraft/?eng=112328
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 ي و مستندات سایت سانحه:شواهد عین -7

هاي شاهدان عيني ) افرادي بر روي زمين و خدمه پرواز عبوري در ارتفاع باال كه رويداد  مطابق گزارش -

را مشاهده و گزارش كرده اند( آتش سوزي در هواپيما مشاهده و بر دامنه آن افزوده شده و پس از 

 پيوندد. وقوع ميبرخورد هواپيما با زمين، انفجار ناشي از برخورد به 

غرب در حال خروج از شمال به سمت  ابتدا هواپيمامسير برخورد هواپيما نشاندهنده اين است كه  -

قطع ارتباط راداري، مکالمه اي و اعم از محدوده فرودگاه بوده و پس از بروز يک مشکل در هواپيما )

شروع آتش سوزي(  به سمت راست گردش كرده و در زمان سقوط داراي خط سيري در مسير 

 بازگشت به فرودگاه بوده است.

، ليکن آنتن  فعال شده (ELT)هاي اضطراري هواپيما  ين ، يکي از فرستندهپس از برخورد هواپيما به زم -

 آن در جريان سانحه از دستگاه آن جدا شده است.فرستنده 

و دستگاه ضبط صداي  (SSFDR)ثبت اطالعات پروازي  هايهاي سياه هواپيما شامل دستگاه جعبه -

يدا شده و در اختيار تيم بررسي قرار گرفته توسط عوامل تجسس و نجات پ (SSCVR)كابين خلبان 

اند. بخش حافظه اصلي هر دو دستگاه  است. هردو دستگاه در اثر سانحه و آتش سوزي آسيب ديده

 موجود بوده وليکن آسيب فيزيکي بر روي قطعات اصلي  قابل مشاهده است.

ژه اي تشکيل شده تا با درخواست مسئول بررسي سانحه و هماهنگي مراجع ذيربط ؛ گروه تخصصي وي -

موارد غيرمتعارف هوانوردي را بررسي نمايند. پس از نمونه گيري و آزمايش در محل، احتمال برخورد 

         وگرديد  پرتوهاي آسيب زننده شامل پرتوهاي ليزري و الکترومغناطيس )راديو اكتيو(  منتفي اعالم 

ي منفجره تا اثرات سالحها گرديد انجامنمونه برداري براي تشخيص مواد منفجره روز وقوع سانحه در

 ( در آزمايشگاه معتبر انجام شود. هواپيما )داخل يا خارج

بر  منفجره موادوجود الزم است اين شبهه را تقويت مي كند كه بررسي هاي بعدي از الشه هواپيما  -

 .مورد بررسي قرار گيرد روي بدنه هواپيما 

مشخصات لوازم داخل كابين و بار مسافران نشان از عدم سرايت آتش به داخل كابين مسافران و  -

 قسمت بار هواپيما مي باشد.احتماالً 
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 مشخصات دستگاههاي ثبت و ضبط اطالعات پروازي: -8

  P/N 980-4750-003( با مشخصه   SSFDRاين هواپيما مجهز به دستگاه هاي ثبت  اطالعات پروازي ) 

( با مشخصه   SSCVR)خلبان پارامتر ديجيتال و آنالوگ و ضبط صداي كابين  3111با قابليت ثبت بيش از 

P/N 980-6032-003  با قابليت ضبط دو ساعت آخرين مکالمات پرواز و همچنين يکQAR  مي باشد

آن در سايت سانحه پيدا شده است. صدمه به دستگاه ضبط صداي كابين  (SSFDR,SSCVR)كه فقط 

جدا شده است. وضعيت اين قطعه نشان مي دهد كه  (CSMU)بيشتر بوده و براثر ضربه حافظه اصلي آن 

SSCVR از دستگاه اصلي جدا شده  برخورد به زمينر معرض آتش سوزي در پرواز نبوده و براثر شدت د

 است. 

 

    
 

 اطالعات پروازي ضبط و ثبت هاي دستگاه سانحه با حضور اعضاي گروه بررسي 88/81/81در تاريخ 

و  4783با شماره هاي هواپيما مطابق دستورالعمل هاي سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسالمي ايران 

 به شرح زير اقدام شد: 1883
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در دفتر بررسي سوانح سازمان  اوكراينبا حضور نمايندگان اعزامي از كشور  88/81/81درتاريخ 

         پروازي اطالعات ثبت و ضبط هواپيمائي كشوري ايران، نسبت به بررسي وضعيت ظاهري دو دستگاه

) SSFDR  و(SSCVR  پذيرفت و نيز حسب ي صورت اوكرايناقدام و عکس برداري توسط نمايندگان

 SSCVRو  SSFDR، قبل از ارسال دستگاه هاي 1883با شماره  كشوري دستورالعمل سازمان هواپيمائي

به البراتوار تخصصي بازخواني؛ مشخصات فني دستگاه هاي ثبت و ضبط پروازي مربوط به سانحه مطابق 

متعلق به سازمان هواپيمائي كشوري ايران،  FS-CAD-4913-03سند 1مندرج در صفحه  3.1بند شماره 

جهت بازسازي و دريافت محتويات بررسي   ، درخواست گرديد.اوكرايناز نماينده بررسي سوانح كشور 

داخلي انجام  متخصصين  و نمايندگان محترم قضائيحضور  بابا استفاده از توان داخلي كشور  دستگاهها

و همگي توافق داشتند كه اين نوع دستگاهها از بروزترين دستگاههاي موجود دنيا بوده و پذيرفت 

ا صرف مدت ب امکانات بازخواني آن در كشور موجود نيست. اگر لوازم و تجهيزات جانبي فراهم شود ،

مي توان بازسازي و تخليه اطالعات را انجام نمود. براين اساس  ليست لوازم مورد نياز از كوتاه زماني 

و امکان انتقال به كشور  (NTSB)و آمريکا  (BEA)البراتوارهاي بررسي سوانح كشورهاي فرانسه 

ولي اند ،  نداده مثبتي  تاكنون پاسخانتقال تجهيزات به كشور  نسبت بهاستعالم گرديد و اين كشورها 

 خريداري ارسال گرديد.بمنظور  تالش جهت مقامات در اختيار نياز را ارائه داده كه   ليست مورد

 

 :ررسي اثرات عملیات تدافعي موشكي بر سانحهب -9

 

پس از درخواست تيم بررسي سانحه براي انجام بعضي آزمايشات خاص روي قطعات هواپيما در  -

اين فرآيند درشاهدشهر شهريار انجام گرديد. باتوجه به ضرورت تفکيک دقيق و سايت سانحه،

كليه قطعات  (FOD)ورد هرگونه شئ خارجي بررسي عالئم بريدگيها در بدنه هواپيما حاصل از برخ

امام خميني )ره( انتقال داده شده تا پس از چينش  حضرت جمع آوري و به محل امني در فرودگاه

 روي زمين ، براساس رويه هاي متعارف بررسي سوانح هوائي ، تحليل الزم بدست آيد.

تحقيق بوده و مقرر شد كه بانظارت تيم تحقيق تيم اعزامي كشور اوكراين  شامل يک كارگروه ويژه براي اين 

ايراني بطور همزمان اين مسئله بر روي قطعات هواپيما مورد بررسي قرار گيرد. تيم تحقيق ايراني شامل 

. پس از انجام جلسه توجيهي مورخه ددنبومتخصصين از نهادهاي نهاجا، واجا، پليس و ستاد كل نيروهاي مسلح 

 الشه هواپيما انجام پذيرفت .ت قطعايي كشوري ، فرآيند تحقيق بر روي ادر سازمان هواپيم 11/81/81
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مبني بر پذيرش يکي از نهادهاي داخلي درخصوص  18/81/81با توجه به اعالم عمومي مورخه   -

مليات دفاعي موشکي در زمان پرواز اين هواپيما، دسترسي مسئول بررسي سانحه به اطالعات آن نهاد ع

به سمت  از سمت شمالTOR-M1فراهم گرديد و مشخص گرديد كه دو موشک مجاورتي از نوع 

تحت و همچنين تحليل اين اقدام اثير اين موشک ها بر وقوع سانحه هواپيما شليک شده است. نحوه ت

 بررسي مي باشد.

 ب( اهم اقدامات انجام شده براي بررسي سانحه  :

 

 آوري اطالعات اوليه، تشکيل تيم مديريت بحران در منطقه، اعزام نيروهاي امدادي به سايت  جمع

و اوكرايني سانحه براي موضوع تجسس و نجات، دريافت اطالعات مسافران از شركت هواپيمايي 

بدفعات بررسي سانحه تيم ساير مراجع مانند پليس مهاجرت، تعيين مسئول بررسي سانحه و اعزام اوليه 

 است.  اوليه بوده از جمله اقدامات فرودگاه امام خميني )ره( و فرودگاه مهرآباد به محل سانحه،

 .اطالع رساني عمومي در خصوص سانحه صورت پذيرفته است 

 گانه  88هاي  مطابق آيين نامه بررسي سوانح و حوادث هوايي غير نظامي مصوب هيئت دولت، گروه

سوزي مشاهده شده، يک گروه  دليل آتش بررسي سانحه تشکيل شده و با توجه به ضرورت بررسي

 گانه اضافه شد. 88هاي  خاص براي بررسي مسائل مرتبط با مواد منفجره و پرتو زا به كارگروه

 آوري شده و جهت انجام تشريفات شناسايي و انتقال،  اجساد و بقاياي پيکر سرنشينان مشخص وجمع

درخصوص عملکرد پزشکي قانوني ، آن  تحت نظارت مراجع قضايي به پزشکي قانوني منتقل شدند. 

 نهاد اطالع رساني مي نمايد. 

 اوليه براي كشورهاي اوكراين به عنوان كشور محل ثبت و بهره بردار هواپيما، اياالت متحده  يهاطالع

فرانسه بعنوان سازنده موتور؛  سوئد ، كانادا و افغانستان به  وهواپيما  آمريکا به عنوان كشور سازنده

كه اتباع آنها در اين هواپيما بودند صادر شده است و كشورهاي  اوكراين و كانادا ئي عنوان كشورها

ضمن درخواست حضور در فرآيند بررسي سانحه، نسبت به معرفي گروهي براي حضور در فرآيند 

باشد،  اقدام  بررسي سانحه، شناسايي و ساير وظايفي كه در اين شرايط بر عهده كشور خود  مي

اين سانحه نمايندگاني از كشورهاي اوكراين،آمريکا،فرانسه،سوئد، انگلستان، كانادا براي  نمودند. در

كشور افغانستان نماينده اي معرفي  تاكنوندسترسي به اطالعات بررسي سانحه معرفي شده اند و 

 نکرده است.
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هاي ضميمه شماره تيم بررسي سانحه سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسالمي ايران ، مطابق با استاندارد

درخواست مکرر ملت عزيز به پيمان شيکاگو نسبت به ادامه بررسي اين سانحه اقدام نموده و باتوجه  83

عمومي منتشر مي نمايد و باتوجه به آگاهي درخصوص پيشرفت بررسيها ، اين گزارش را بمنظور 

هماهنگي و  .مي باشدپيشگيري از تکرار چنين سوانح دردناكي  آن هدف، استانداردهاي بين المللي 

پاسخگويي با مراجع قانوني و قضايي كشور مدنظر تيم بررسي سانحه بوده و دسترسي كليه مراجع قضايي به 

 .باشدمدارک ومستندات سانحه فراهم مي

 

ايي بررسي سانحه تيجه نهناقدامات اوليه بوده و ذكر است تمامي بررسي هاي صورت گرفته فوق ، شايان 

 نتحليل و نتيجه گيري سانحه ، كماكا اطالعات بمنظور بررسيجمع آوري و مراحل  محسوب نمي شود و

  ادامه خواهد داشت.


