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با استفاده از  1398تا  1368تحلیل سوانح پروازی هوانیروز در بازه زمانی 
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 چکیده
یگذاراستیل آن در سیوتحلهیو تجزسوانح گذشته شده استفاده از اطالعات ثبت با توجه به اینکه

پس از تشکیل بانک اطالعاتی از ، پژوهشن یدر ا، است مؤثربسیار  از سوانح یریشگیپایمنی و  یها

تا  1368 یهاهوایی هوانیروز در بازه زمانی سالهای واقعی مربوط به سوانح و رخدادهای داده

سازی تصمیم و گیریهای الزم برای تصمیمبه ایجاد زمینه ،کاویعلم دادهگیری از با بهره، 1398

-توصیفیپژوهش، روش شده است. هوشمندانه برای کاهش سوانح هوایی در هوانیروز پرداخته 

 یاجرا یبرا SPSS Modelerو سوانح یآمار لیتحل یبرا SPSS افزارنرماز و  است پیمایشی

سوانح هوانیروز در بازه یادشده بر اساس  .شد استفاده میو رسم درخت تصم یکاودادهی هاتمیالگور

منجر  ینوع خراب نیزو  لهیگان صاحب وسیله پرنده، محل وقوع سانحه، یسال، ماه، ایام هفته، نوع وس

در حدود که  دادنتایج نشان  .شد یدر اثر سانحه بررس دهیدصدمه یبه وقوع سانحه و قطعات اصل

حوادث به  %35حدود و پرنده وارد نشده  لهیوسبه یبیگونه آسچیوسته، هیع به وقوع پیاز وقا یمین

منجر به سانحه  ییهوا عیاز وقا %6قرارگرفته و تنها  یپرواز یدادهایرو یبنددر دسته وستهیوقوع پ

 15دارای خلبانان و  بیشترین رویدادهای پروازی اتفاق افتاده %+34با  هرمایتو در  انددهششده  یکل

  .برخوردارندپروازی از ریسک باالتری نسبت به سایر خلبانان سال تجربه  20تا 

 :های کلیدیواژه
 .روزیهوان ،یکاوداده ،یآمار یهاداده ،سوانح لیتحل ،یسوانح پرواز
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 مقدمه
های مختلفی را ای دیگر راهای به نقطهانجام سفر از نقطه با پیشرفت فنّاوری انسان برای

پیموده و تجهیزات متنوعی را ساخته است که در حال حاضر صنعت خودرو صنایع ریلی، 

؛ و البته استها ترین اینتر صنایع هوایی ازجمله مهمرانی دریایی و از همه مهمخطوط کشتی

دارای سرعت بیشتر و توانایی حمل نفرات بیشتری  تر وتر، بزرگهر چه این تجهیزات پیشرفته

شود و درنتیجه کاهش تناسب بیشتر میها نیز بهشوند، بالطبع خطرات استفاده از آنمی

گردد. لذا دستیابی به علل و تر میتر و پیچیدهمخاطرات و عوامل بروز حادثه در آنان سخت

توجهی در پیشگیری از بروز و قابل تواند کمک شایانگیری حوادث در آنان میعوامل شکل

سته شود، نگری وسایل پرنده دقت بهاگر به حوادث و حفظ جان انسان و تجهیزات آن بنماید.

( 2( نیروی انسانی 1  گیری حوادث مشترک هستندعامل در شکل 3که  گرددیممشاهده 

 .(1396،الهی؛)جاللی، روح ( عوامل محیطی3وسیله 

 یروهاین ریارتش است که معموالً همراه با سا ینیزم یروین ییوامتحرک ه گانی روزیهوان

هوانیروز ارتش جمهوری . (1393 ،دیحم ،پورحسن)رودیبه کار م یرزم یبانیو پشت یرزم

با دارا بودن با ترین یگان بالگردی در سطح خاورمیانه و غرب آسیا عنوان بزرگاسالمی ایران به

مانند  کیاستراتژروی انسانی تخصصی و همچنین تجهیزات ارزشمندترین کارکنان و منابع نی

ازآن نیز در بازسازی های مهم ازجمله جنگ تحمیلی و پسدر مأموریت هموارههواپیما و بالگرد، 

بزرگی مانند مبارزه با اشرار، امدادرسانی در بالیای طبیعی مانند سیل و  یهاتیفعالکشور و در 

های نیروی زمینی در اقصی نقاط پشتیبانی از یگانیز عالوه بر اکنون نزلزله حضورداشته و هم

هوایی و همچنین پروازهای امداد و نجات  مختلفهای شرکت در رزمایشکشور اسالمی ایران، 

با توجه به نوع . نمایدنقش مهمی را در برقراری ثبات و امنیت کشور ایفا می ،اورژانس کشور

و رویدادهای هوایی جزء الینفک پروازهای این یگان عظیم  های هوانیروز، بروز سوانحمأموریت

تواند گام مؤثری در راستای پیشگیری از بروز این ها میگیری آنو دستیابی به علل شکل است

 .(5ص ،1399زند:گردد )قبیل سوانح تلقی 

هرهسوانح گذشته و ب یهادادههای پیشگیری، استفاده از اطالعات و یکی از بهترین روش

، در مدیریت استمنظور تصمیم سازی برای فرماندهان و مسئولین ها بهبرداری از تحلیل آن

با توجه به قدمت آن و توجه مسئولین ایمنی به این امر مهم،  ایمنی پرواز و زمینی هوانیروز

جلد  2در  تاکنون تشکیل و 1342ای شامل کلیه رویدادها و سوانح پروازی از سال پایگاه داده

برداری و حال بهرهاما تابهبه وجود آمده است  هاگردیده و حجم انبوهی از داده دفتر ثبت

ها، ها از حجم انبوه دادهها صورت نگرفته است تا بتوان به کمک آنپژوهش جامع و کاملی از آن



 31                                   یکاوداده یاستفاده از ابزارها با 1398تا  1368 یزه زماندر با روزیهوان یسوانح پرواز لیتحل

 

تصمیم منظور ها بهتر دادهها و تحلیل دقیقاطالعات معناداری را استخراج کرد و با کمک آن

های کالن مدیریتی مانند فرماندهان و مسئولین هوانیروز گیری اثربخش در الیهسازی و تصمیم

با مطلب بسنده کرد که  نیبه ا توانیموضوع م نیپرداختن به ا تیاهم انیدر بلذا  .اقدام نمود

وزه تحلیل و کاوی و استفاده محدود از این ابزارها در حتوجه به ظرفیت باالی ابزارهای علم داده

صورت خاص، پس از تشکیل و ویژه در هوانیروز بهصورت عام و بهکاهش سوانح هوایی ایران به

شده سوانح و رخدادهای هوایی های واقعی ثبتای از دادهگردآوری بانک اطالعاتی رایانه

موجود  های تحلیل دادهگیری از روش، با بهره1398تا  1368های هوانیروز در بازه زمانی سال

وانح سازی هوشمندانه برای کاهش سهای الزم برای تصمیمکاوی، به ایجاد زمینهدر علم داده

 شود.هوایی در هوانیروز پرداخته 

 پیشینه پژوهش

به  بیکه عامل افزایش خسارات و آس یهوانورد یهانقاط ضعف در سامانه نیتریکی از مهم

عدم توجه به  گردد،یم متیقپرنده گران لیمتخصص و وسا یانسان یرویرزشمند نا یهاهیسرما

سطح ایمنی یکی از الزامات اساسی در توسعه صنعت  یمسائل ایمنی است. حفظ و ارتقا

و  هاییشناخت کامل از نارسا ازمندیایمنی ن یها. توسعه سامانهشودیمحسوب م یهوانورد

از  زیاسالمی ایران ن یارتش جمهور روزیهوان انیو در این م بوده یمشکالت موجود در هوانورد

شده ثبت یواقع یهااز داده یاانهیرا یبانک اطالعات لی. با توجه تشکستیاین قاعده مستثنی ن

ها وجود دارد تا این داده لیتحل یمناسب برا یبه ابزار ازین روز،یهوان ییهوا یسوانح و رخدادها

با اتخاذ اقدامات  جهیدرنتها شناسایی و آن یهامشخصه انیود در مسوانح و روابط موج تیوضع

 روزیمربوط به سوانح هوان یهااین مطالعه داده در گردد. نیپروازها تأم شتریمناسب ایمنی ب

ها اتخاذ و ایمنی و کاهش وقوع آن یریشگیمنظور پتا بتوان اقدامات الزم را بهگردیده  لیتحل

مربوط به سوانح  یهاداده لیتحل نهیدر زم شدهانجام یهایاساس بررس بر پروازها فراهم شود.

 یریکارگبا عنوان به یا( در مقاله1387 ،یزیپره قی)شقا ریموضوع، مطالعاتی نظ اتیدر ادب

در  رمؤث یو کنترل فاکتورها ینیبشیپ، یبنددستهدر شناسایی، تحلیل،  یکاوداده یهافن

مختلف  یهاروشیمی با رویکرد کاوش در داده و استفاده از فنوقوع حوادث در یک مجتمع پت

به ارائه یک متدولوژی نوین در تحلیل ریسک و بررسی حادثه پرداخته و کوشیده  یکاوداده

در یک مجتمع پتروشیمی را با استفاده از  دادهیروحادثه  275است اطالعات مربوط به 

 یهاه موردی، شامل انتخاب نوع و توالی فنصورت یک مطالعبه SQL SERVER2005افزار نرم

 حادثه، بروز بر مؤثر عوامل یبندو طبقه شناسایی عملیات انجام برای یکاوداده گوناگون
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 وقوع نوع ینیبشیپ و حادثه بر حاکم قوانین شناسایی حوادث، یبندخوشه و یبندطبقه

 نامهانیپا( در 2009والتر،  ری)راجمؤثر بر آن مورد مطالعه قرار دهد.  عوامل به توجه با حوادث

و کنترل وجود دارد  یو فرمانده ییمایهواپ یمنیدر ا تیمحدود تیریمد یعملکرد یسازمدل

با  جینتا فیتوص یبراFRAM 1 ای یرزونانس عملکرد لیکه در آن نویسندگان به روش تحل

 تیریاند که مفهوم مددهعملکرد روزمره، نشان دا یریرپذییاز تغ یرزونانس ناش دهیاستفاده از ا

مطالعه دیگر  .دارد تیفعال ییهوا یمنیو کنترل و ا یفرمانده یهادر درک حوزه تیمحدود

در مقاله ارائه مدل تصادفات رمپ فرودگاه و ( 1393و همکاران،  ییزنگو یعل)مربوط به 

 روزههمهنشان داده است که ، : فرودگاه مهرآباد تهرانیوردکاهش آن مطالعه م یراهکارها

 یگزاف یهانهیکه هز افتدیاتفاق م یونقلحملمختلف  یهادر بخش یحوادث و تصادفات فراوان

 یهاسال نیفرودگاه مهرآباد در ب یآمار یهابر اساس داده ی. مطالعه موردگذاردیم یبرجا

 یفاز ونیو مدلِ رگرس ی، از مدلِ شبکه عصبیطورکلبهصورت گرفته و  1389تا  1386

به  " ماهایمتوسط عمر هواپ"و  "کوچک  یماهایتعداد هواپ" ریدو متغ تیدرنهاه شده و استفاد

در بروز حوادث  لیعوامل دخ نیترعنوان مهمبه 0.29و  0.34 تیاهم بِیبا ضرا بیترت

 ییسوانح هوا یاز مطالعات صورت گرفته مربوط به بررس یدیگر نمونه است. دهیگرد ییشناسا

مالک اشتر تهران)زارع، ابوذر و همکاران،  یدر دانشگاه صنعت 1393ا ت 1370از سال  رانیا

در  زیانگغماند که تاریخچه صنعت هوانوردی نشانگر حوادث و تلفات داشته انیب (1395

حوادث هوایی با توجه به دو مقوله زندگی و دالر  ینهیهز ازآنجاکههوایی است.  ونقلحمل

در  شیازپشیبهمین منظور تالش برای کاهش نرخ تصادفات  طور پیوسته افزایش یافته بهبه

هواپیمایی  یهاشرکت سالهستیبادامه داشته و روند آمار  یرنظامیهوایی نظامی و غ ونقلحمل

ها در پروازهای و علل آن دادهرخ، تعداد پروازها، تعداد سوانح جاشدهجابهایرانی در تعداد مسافر 

قرار  لیوتحلهیتجزرا مورد  یو فن یپرواز یکرو یو نقش خطاها یبررس 93تا  70داخلی از 

و  نتویپ ایزیو تصادفات بالگرد)آناستا یبا عنوان عوامل انسان دیگری قیدر تحق اند.داده

عوامل  بندیطبقهو  لیوتحلهیتجز ستمیبا استفاده از س لیوتحلهیتجز( 2019همکارانش، 

بالگرد  ،یاتیعمل یریپذانعطافه با توجه به قدرت مانور و اند ک(  اشاره کردهHFACS) یانسان

 لیدر دهه گذشته تبد لیبزرگ در برز یدر مناطق شهر ونقلحملمهم  نیگزیابزار جا کی

تا سال  2006است. از سال  افتهی شیموازات افزا، تعداد تصادفات بالگرد بهحالنیباااند. شده

 کشته شدند. نفر 1030سانحه رخ داده و  211، 2015

                                              
1 Functional Resonance Analysis Method (FRAM; Hollnagel, 2004) 
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 شدهانجام( پیشینه تحقیقات 1جدول )

 روش تحقیق عنوان مقاله نویسنده ردیف

1 
عبدالعلی 

 جاللی

عوامل ایجاد ریسک  یبندتیشناسایی و اولو

 پروازی در فرودگاه و مناطق اطراف آن

پیمایشی و جهت تحلیل  -توصیفی

 SPSS 19افزار ها از نرمداده

2 
احمدعلی 

 روح الهی

فرهنگ ایمنی در صنعت  یهامؤلفهبررسی 

هواپیمایی مطالعه موردی: بخش تعمیر و نگهداری 

 کشور یهایکی از فرودگاه

پیمایشی و جهت تحلیل  -توصیفی

 SPSS 19افزار ها از نرمداده

 علی زنگویی 3
ارائه مدل تصادفات رمپ فرودگاه و راهکارهای 

 کاهش آن: مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد تهران

مدلِ شبکه عصبی و مدلِ رگرسیون 

 SPSSافزار فازی با نرم

 مریم زارعی 4
ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و  یسنجامکان

 حوادث سازمان هواپیمایی کشوری
 SPSSافزار ها با نرمتوزیع و پاسخ

5 
گونگ لیا 

 ژانگ

-بندیطبقه-عنوان یک رویکرد یکپارچه گرافیکی

عوامل انسانی در  وتحلیلتجزیهارتباطی برای 

 هوایی ونقلحملحوادث 

 (Accident Treeدرخت تصادف )

6 
پرواگ 

 تیواری

 یهاکیتکنحوادث با استفاده از  وتحلیلتجزیه

 یکاوداده

 یهادر مجموعه داده بندیخوشه

جاده، تصادفات رانندگی و سقوط 

 هواپیما

 

 پژوهش مبانی نظری
 مفاهیم عملیاتی تعریف

  4فرود اجباری -ج 3دادروی -پ 2سانحه جزئی -ب 1سانحه کلی –الف  هوایی حسوانانواع 

 (.1397هوانیروز، SOP)یرپروازیغرویدادهای  -ذ 5فرود احتیاطی -د

                                              
1 Major Accident 
2 Minor Accident 
3 Incident 
4 Forced Landing 
5 Precautionary Landing 
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دیده و انجام منظور برداشتن قطعات خسارتنوع سانحه ساعت کار الزم بهاین : سوانح کلی

اوی یا بیشتر از ساعت کار الزم برای تعمیر تعمیرات الزم برای آماده نمودن هواپیما بایستی مس

 وسیله پرنده به شرح جدول زیر باشد.

 ساعت 400     206فجر و 

 ساعت 500      205توربو و 

 ساعت 800   209و  214فالکن، فرند شیب، 

 ساعت 900     شنوک 

ساعت کار  این نوع سوانح خسارات وارده کمتر از خسارات کلی  بوده و بایستی در: سوانح جزئی

 الزم مساوی یا کمتر از شرح زیر باشد:

 ساعت 400ساعت تا  50برابر     206فجر و 

 ساعت 500ساعت تا  100برابر     205توربو و 

 ساعت 800ساعت تا  125برابر   209و  214فالکن فرند شیب، 

 ساعت   900ساعت تا  200برابر   شنوک هواپیمای توربو کماندر

ساعات کار الزم برای بالگرد سانحه دیده به حداقل ساعت کار الزم برای  کهدرصورتی: رویداد

 .خواهد شد بندیطبقهسوانح جزئی نرسد جزو رویداد 

های وسیله پرنده یا یکی از سیستم ازکارافتادناست از فرودی که به علت  عبارت: فرود اجباری

 .استکن پذیرد که ادامه پرواز غیرممهای  دیگر  انجام میدستگاه

شده که ها، انجامعبارت است از فرودی که به علت  نقص در یکی از سیستم :فرود احتیاطی

منظور جلوگیری از اتفاقات رسد  و بهپذیر بوده ولی  منطقی به نظر  نمیادامه پرواز امکان

 پذیرد.احتمالی بعدی انجام می

شروع به  مایشود که هواپیاطالق م یبه مدت زمان پرواز نکهیتوجه به ا با: رویدادهای غیرپروازی

پس از  قهیدق 5 ایکنند و یموتورها را خاموش م که یزمانتا  دینمایباند م یبلند شدن در رو

از مورد باال )مثل  ریدر غ یاهرگونه سانحه نیبرابنا؛ (شودیم یکه زودتر عمل هرکدامنشستن )

  محسوبی رپروازیغ یدادهارویجزء  ،افتدیاتفاق م (کردن و ... یو تاکس RUN UPزمان 

 .گرددیم

منظور های بزرگ و پیچیده بهاعمال بر پایگاه دادههای قابلای از روشمجموعه به: کاویداده

 های شود. روشگفته می 1کاویها، دادهتوجه نهفته در میان دادهکشف الگوهای پنهان و جالب

                                              
1 Data mining 
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کاوی، ای دادهرشتهباتی پرهزینه هستند. علم میانکاوی تقریباً همیشه به لحاظ محاسداده

 هایی است که برای آشکارسازی الگوهای موجود در ها و تئوریپیرامون ابزارها، متدولوژی

 گیرند و گامی اساسی در راستای کشف دانش محسوب ها مورداستفاده قرار میداده

 (.BERRY, M.L. Gordon,2004)شودمی
  

 شناسی پژوهشروش

 افزارها از نرمپیمایشی و جهت تحلیل داده -های توصیفیاز روش تحلیل مطالعه، این در

 19 SPSS شده و  پرداخته 1398 تا 1368 یهاسال تحلیل آماری سوانح هوانیروز از در

کاوی و رسم های دادهبرای اجرای الگوریتم Modeler SPSSافزار استفاده از نرم همچنین با

وسایل  شدهثبتهای پژوهش حاضر بر اساس سوانح داده شده است. یبرداربهرهدرخت تصمیم 

 صورتبهها . این دادهاست 98تا  68های پرنده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی بین سال

مالحظات هر ای از اطالعات مربوط به سانحه در قسمت خالصه سنتی در دفاتر ثبت شده است.

این متغیر به چند متغیر تأثیرگذار  لذاکه منحصر به همان سانحه است. ده شده است سانحه آور

سوزی و ... تبدیل شد دیده، وقوع آتشازجمله مد وقوع خرابی، قطعات اصلی آسیب پژوهشدر 

ابتدا  ،این پژوهش لذا درهای این پژوهش بود. تر سوانح یکی از چالشکه برای بررسی دقیق

 Microsoftصورت فایل و سپس به Microsoft Wordصورت فایل دیجیتال هبهای سنتی داده

Excel  های متغیرهابرای سهولت در تحلیل و با نظر خبرگان برای برخی از حالتدرآمد و، 

فارسی به انگلیسی از   SPSS 19افزار ها به نرممعادل عددی در نظر گرفته شد و برای ورود داده

رو بود که در ادامه به  شیپ ییهاها، چالشاستفاده از داده یبرا دید.گر برگردانده و کدگذاری

از اطالعات مربوط به سانحه در قسمت مالحظات هر سانحه  یا. خالصهشودیها اشاره مآن

 ( تصویر نسخه خطی )سنتی( دفتر ثبت سوانح هوایی هوانیروز1شماره )شکل 
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. استمالحظات سانحه  یپژوهش، استانداردساز نیا یاصل یهااز چالش یکیآورده شده است. 

 نیبه همان سانحه است.  با نظر خبرگان ا حصراست که من یتمالحظات سوانح به صور تیماه

 ده،یدبیآس یقطعات اصل ،یازجمله مد وقوع خراب یدر بررس رگذاریتأث ریبه چند متغ ریمتغ

پژوهش  نیا نکات مهماز  یکیسوانح  ترقیدق یبررس یشد که برا لیو ... تبد یسوزوقوع آتش

معادل  رهایمتغ یهااز حالت یبرخ یخبرگان برا و با نظر لیسهولت در تحل یبراسپس بود. 

 یسیبه انگل یاز فارس  SPSS 19افزار ها به نرمورود داده یدر نظر گرفته شد و برا یعدد

 .دیگرد یسیبرگردانده و کد نو
ها که از نوع کامالً داده نیرفته بود. اازدست یهاپژوهش وجود داده نیا یهااز چالش گرید یکی

ها داده نیاز ا یاسوانح،  بخش عمده یهاپرونده قیدق ید با استفاده از بررسبودن یتصادف

ثبت نشده بودند که با استفاده از روش  قیطور دقها بهاز داده یبرخ نیشد. همچن استفادهقابل

ها که داده نیاز ا یکیشد.  دیمف یهابه داده لیها تبدداده گونهنیا ،یاضیر دیو ام یگذار یجا

سال گذشته بود.  30پرنده در  لیوسا کیثبت نشده بود ساعت پرواز به تفک قیور دقطبه

به  1394-1398 نیب یهاساعت پرواز سال ربط،یذ یهاخوشبختانه با پژوهش از معاونت

 نیماقبل برآورد شد. از ا یها، ساعت پروازهاداده نیا یاضیر دیدست آمد که با استفاده از ام

استفاده شده  له،یو هر وس گاهیسوانح و ساعات پرواز هر پا نیب لیه در تحلبرآورد شد یهاداده

مشکل ازنظر  نیرفع ا یها در دسترس نبوده است. براپژوهش داده نیاز ا یاست. در بخش

در نظر  کنواختی عیتناسب و با در نظر گرفتن توز ازموارد با استفاده  یخبرگان و در برخ

محول به تجارب گوناگون خلبانان  یهاتیمأمور یگذار یجا یامثال بر یشده است. براگرفته

ساعت پرواز به  نیانگیبا استفاده از م یشده است. از طرفبهره گرفته روزیازنظر خبرگان هوان

 است. شدهآن اقدام  یگذار یو جا یبرآورد ساعت پرواز کل

 های پژوهشیافته وتحلیلتجزیه

بر اساس سال،  1398تا  1368های انیروز در بازه زمانی سالدر این فصل ابتدا تحلیل سوانح هو

ماه، ایام هفته، نوع وسیله پرنده، محل وقوع سانحه، یگان صاحب وسیله، تجربه خلبان فرمانده، 

سوزی، تلفات جانی و همچنین نوع موقعیت وسیله پرنده هنگام وقوع عیب، همراه بودن با آتش

دیده در اثر سانحه موردبررسی قرارگرفته و ت اصلی صدمهخرابی منجر به وقوع سانحه و قطعا

های سوانح با نرخ ساعت پرواز مربوط به هر همچنین برای اولین بار، به بررسی تطبیقی یافته

 .شودیک از عناوین پرداخته می
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ها بر اساس که به بررسی داده استترین نوع تحلیل فراوانی ابتدایی تحلیل: تحلیل فراوانی

پردازد. این تحلیل اطالعاتی همچون مد، بیشترین و کمترین داده را شامل میوانی میفرا

به  یبیآس گونهچیهسوانح  از %46.3در مشخص گردید که  آمدهعملبه یهایبررسدر  شود.

 پرنده  لیوسا درصد از 6/6سوانح  این انیپرنده وارد نشده و از م لیوسا

 لیبه وسا %3نح هوانیروز فاقد خسارت جانی بوده و کمتر از از سوا %97حدود  اند.رفتهازدست

ت ینشانگر قابلکه این امر  اندشده یسوزآتشدچار  ادشدهیپرنده در سوانح بازه زمانی 

 یت پروازیبعد از سوانح و صالح یسوزروز در مقابله با وقوع آتشیل پرنده هوانینان وسایاطم

 .استل ین وسایا

 1369بیشترین تعداد سوانح برای سال  (2شکل شماره )طبق  ر اساس سال:فراوانی سوانح ب 

سانحه ثبت 8با  1393شده و کمترین تعداد سوانح مربوط به سال سانحه ثبت 95با تعداد 

 .استشده 

 
 

ط به ماه خرداد بیشترین تعداد سوانح مربو( 3شماره )شکل  در :فراوانی سوانح بر اساس ماه

شده سانحه ثبت 40شده و کمترین تعداد سانحه مربوط به اسفندماه با سانحه ثبت 118با 

  سوانح در نیمه اول سال، رخ داده است. %62. طبق نمودار تقریباً است

روز چهارشنبه بیشترین تعداد سوانح ( 4شماره )شکل در : فراوانی سوانح بر اساس ایام هفته

شود. همچنین تقریباً نیمی از سوانح در سه روز ه کمترین تعداد سوانح را شامل میو روز جمع

 اول هفته رخ داده است. 

 سوانح بر اساس سال ینمودار فراوان (2شکل شماره )
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بیشترین سوانح مربوط ( 5شکل شماره ) بر اساس :فراوانی سوانح بر اساس نوع وسیله پرنده

 نیکمتر زیناست. در بین هواپیماها  205بل  و کمترین تعداد سوانح مربوط به 214به بالگرد 

 .استو بیشترین آمار متعلق به توربوکماندر جت فالکن  تعداد را

سوانح در  %50بیش از ( 6شکل شماره )بر اساس  :فراوانی سوانح بر اساس محل وقوع سانحه

اتفاقات در مناطق آموزشی  رخ داده  %20.3و در مناطق خارج از پایگاه  %29و داخل پایگاه 

 است.

بیشترین  (7شماره )شکل  طبق :پروازی خلبان فرمانده )سن(ر اساس تجربهفراوانی سوانح ب

سال و کمترین سانحه مربوط به خلبانان  15تا  10سانحه مربوط به خلبانان باتجربه بین 

  .استسال  5باتجربه کمتر از 

سوانح بر اساس  یفراوان ( نمودار5شماره )شکل 

 لهینوع وس

سوانح  ینمودار فراوان (6شماره )شکل 

 سانحه وقوع بر اساس محل

سوانح بر  ینمودار فراوان (3شماره )کل ش

 هفته ایام اساس

سوانح بر اساس  ی( نمودار فراوان4شماره )شکل 

 های سالماه
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مرکز آموزش با  (8شماره )شکل  مطابق: فراوانی سوانح بر اساس یگان صاحب وسیله

 6اتفاق و کمترین تعداد اتفاق مربوط به پایگاه ششم با  242رین تعداد سانحه با ثبت بیشت

 .استشده سانحه ثبت

سوانح مربوط به  نیشتری( ب9شکل شماره ) طبق: فراوانی سوانح بر اساس نوع مأموریت

های تهای آموزشی با اختالف کمی در رتبه دوم و فعالی. مأموریتاستمأموریت الزامات 

  اند.سوانح را منجر شده %75ترتیب این سه نوع مأموریت اینزمینی در رتبه سوم قرار دارد. به

شکل شماره مطابق سوانح بر اساس نوع سانحه  فراوانی: فراوانی سوانح بر اساس نوع سانحه

انحه بیشترین سوانح از نوع رویداد و کمترین نوع سانحه از نوع س شده استداده ( نشان10)

 .استجزئی 

سوانح  ینمودار فراوان (8شماره )شکل 

 لهیصاحب وس گانیبر اساس 

سوانح بر  ینمودار فراوان (7شماره )شکل 

 فرمانده خلبان یاساس تجربه پرواز

سوانح بر  ینمودار فراوان (9شکل شماره )

 تیاساس نوع مأمور

سوانح بر  ینمودار فراوان (10شکل شماره )

 اساس نوع سانحه
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شکل شماره  مطابق فراوانی سوانح بر اساس علت سانحه :فراوانی سوانح بر اساس علت سانحه

وهوایی کمترین علت بیشترین علت سوانح و وضعیت آب ،نقص فنی گر این است کهنشان (11)

 دهد.سوانح را به خود اختصاص می

تقریباً  (12شماره )شکل  مطابق :اشکالفراوانی سوانح بر اساس موقعیت وسیله حین وقوع 

 روی زمینسوانح حین پرواز  رخ داده است. بعدازآن بیشترین مشکالت برای وسایل در  50%

 بوده است. وازدگی موتور. همچنین کمترین تعداد سانحه تمرین ندارخ داده

خرابی وسیله فراوانی نوع در بررسی  :فراوانی سوانح بر اساس نوع خرابی وسیله سانحه دیده

بیشترین نوع خرابی وسایل   (13شکل شماره )برابر  شده استسانحه که منجر به وقوع 

 .استسانحه دیده، وقوع اشکال در موتور 

سوانح بر  ینمودار فراوان (11شماره )شکل 

 اساس علت سانحه
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سوانح بر  ینمودار فراوان (12شماره )شکل 

 وقوع اشکال نیح لهیوس تیاساس موقع

سانحه  لهیوس یسوانح بر اساس نوع خراب ینمودار فراوان (13شماره )شکل 

 دهید
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 (14شماره )شکل  اساس بر: دیده پس از سانحهفراوانی سوانح بر اساس قطعات اصلی آسیب 

و  استموتور وسایل پرنده  مربوط به دیده پس از سوانح،فراوانی قطعات اصلی آسیببیشترین 

 .سامانه ملخ در جایگاه بعدی قرار دارد

المللی در های بینساعت پرواز یکی از شاخص :شده بر اساس سالفراوانی ساعت پرواز انجام 

نشان  شده بر اساس سالفراوانی ساعت پرواز انجام (15شماره )شکل  در .استتحلیل سوانح 

تر از برآورد سوانح بر اساس ساعت پرواز و شده است. در این قسمت برای تحلیل دقیقداده

 شده است.مقایسه آن با سوانح رخ داده استفاده

شکل  شده در هرسال، نمودارمنظور درک بهتر وقوع حوادث در ازای ساعت پرواز انجامبه

شکل است )گردیده و مقایسه وانح ترکیب وقوع س (2شکل شماره )فوق با نمودار  (15شماره )

 (.(16شماره )

 

 

 دهیدبیآس یسوانح بر اساس قطعات اصل ینمودار فراوان (14شکل شماره )

 بر اساس سال شدهانجامساعت پرواز  ینمودار فراوان (15شماره ) شکل
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سال گذشته در هوانیروز  30در  :شده  بر اساس پایگاهساله فراوانی ساعت پرواز انجام 5میانگین 

سال در شکل شماره  برحسبساعت پرواز انجام شده است که فراوانی آن  660.000 مجموعاً

گیری سوانح هوایی هوانیروز، نیاز به مقایسه شکل گونگیچبرای درک بهتر  ( آمده است.15)

شده توسط های هوانیروز و میزان پرواز انجامشده در سطح پایگاهاین وقایع با ساعت پرواز انجام

آمده به علت عدم دسترسی و ثبت عملاما در پژوهش به استبالگردها و هواپیماهای مختلف 

، پروازهای استهای پژوهش گذشته که از محدودیتسال  30شده در دقیق پروازهای انجام

شده و بر اساس نوع با زحمت فراوان گردآوری 1398شده در پنج سال منتهی به سال انجام

منظور ارزیابی عنوان یک شاخص بهگیری شده و بههای مختلف میانگینپایگاه، نوع بالگرد و ماه

 رفته است.  پروازهای مختلف در طول سی سال گذشته قرارگ

بینی بر اساس تناسب این پیش :شده سوانح پایگاه بر اساس ساعت پروازبینیفراوانی پیش

آمده  (17شکل شماره )و در  شده انجام هوانیروز ساله و ساعت پروازهای کلی 5میانگین 

در ساله کل تقسیم و مقدار حاصل را  5است. ابتدا ساعت پرواز هر پایگاه را بر جمع میانگین 

بر اساس ساعت پرواز  هاپایگاه یو انتظار دادهرخسوانح  ینمودار فراوان (17شماره )شکل 

   گاهیپا

 سوانح در کنار ساعت پرواز هر سال ینمودار فراوان (16شکل شماره )
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سال ضرب خواهد شد. با استفاده از ساعت پرواز برآورد شده تعداد  30کل ساعت پروازهای 

 محاسبه است. سوانح انتظاری بر اساس ساعت پرواز قابل

بینی بر اساس تناسب این پیش :نوع وسیله پرندهشده سوانح بر اساس بینیفراوانی پیش

می ( مشاهده18شماره )شکل برابر ده است. شساله و ساعت پروازهای کلی انجام 5میانگین 

گردد در بین بالگردهای هوانیروز، بالگرد شنوک دارای باالترین نرخ ریسک سوانح نسبت به 

 استنرمال و در بین هواپیماها، هواپیمای توربو کماندر دارای بیشترین نرخ 

 5اساس تناسب میانگین  بینی براین پیش: بر اساس ماه و فصلشده سوانح بینیفراوانی پیش

فراوانی  (19شماره )شکل گونه که در شده است.    همانساله و ساعت پروازهای کلی انجام

نسبت به نرمال  %34در تیرماه  استشده سوانح انتظاری ماه بر اساس ساعت پرواز نشان داده

ح کمتری رخ داده سوان %41های سال سوانح بیشتری رخ داده و در آذرماه نسبت به نرمال ماه

سوانح  ،نسبت به نرمال فصول سال %23فصل بهار  درنیز ( 20شکل شماره )برابر  است.

 سوانح کمتری رخ داده است. %28بیشتری رخ داده و در زمستان نسبت به نرمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرنده لهیبر اساس ساعت پرواز وس یو انتظار دادهرخسوانح  ینمودار فراوان (18)شماره شکل 

و  دادهرخسوانح  ینمودار فراوان (19شماره )شکل 

 ماهیانهبر اساس ساعت پرواز  یانتظار

سوانح  ینمودار فراوان (20شکل شماره )

بر اساس ساعت پرواز  یو انتظار دادهرخ

 فصل
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بینی بر پیش این: در مأموریت شدهانجامبر اساس ساعت پرواز سوانح  شدهینیبشیپ فراوانی

( 21شماره )شکل برابر شده است. ساله و ساعت پروازهای کلی انجام 5ساس تناسب میانگین ا

های واگذاری در طول سال سوانح نسبت به نرمال مأموریت %145پروازهای الزامات  در

  سوانح کمتری رخ داده است. %54بیشتری رخ داده و در پروازهای آموزشی نسبت به نرمال 

ها الزم است تا برای تحلیل بهتر داده :ه سوانح بر اساس تجربه خلبانشدبینیفراوانی پیش

های محول به هر رنج تجربه خلبان نیز بررسی گردد. این داده اساسی، در سوابق نرخ مأموریت

. این بودهای محول به هر رنج تجربه ؛ بنابراین احتیاج به برآورد نرخ مأموریتبودثبت نشده 

درخواست شد تا میزان مأموریت محول  آناناز  حاصل شده ونظر خبرگان برآورد با استفاده از

صورت درصد بیان کنند. های واگذاری بهبه خلبانان فرمانده وسایل پرنده را در مأموریت

ها و آمده و پیدا کردن اوزان هر دسته تجربه خلباندستهای بهسپس با استفاده از داده

 20تا  15های بین شود که رده تجربهمحول، مشاهده میهای بررسی نرخ سوانح و مأموریت

 که در اندسال به نسبت مأموریت محول شده نرخ سوانح بیشتری را داشته 25تا  20سال و 

های محول و درصد سوانح بهمأموریت در این شکل .است مشاهدهقابل (22شکل شماره )

 .نمایش داده شده استصورت توأمان 

ین  قسمت به ارائه درخت تصمیم و کشت قوانین موجود بر اساس دادهدر ا :درخت تصمیم

ذکر است الگوریتم موردنظر برای ایجاد درخت تصمیم شود. شایانهای موجود پرداخته می

به رسم درخت  SPSS modelerافزار . برای این منظور با استفاده از نرماست C5الگوریتم 

استفاده شده  Random Forestاز روش  Over fitting برای جلوگیری از مشکل و پرداخته

دقت باالی پژوهش درخت تصمیم و قوانین استخراجی که دقت کمتر عالوه با توجه بهاست. به

شده به پیشاند.درخت تصمیم ارائهنظر شدهدارند با موافقت خبرگان هوانیروز صرف %70از 

سوانح  ینمودار فراوان (22شکل شماره )

بر اساس ساعت پرواز  یو انتظار دادهرخ

 تجربه خلبان  به هر گروهمحول شده 

سوانح  یر فراواننمودا (21شکل شماره )

بر اساس ساعت پرواز  یو انتظار دادهرخ

 محوله یهاتیمأمور
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دیده با در نظر گرفتن ین رفته و  خسارتبینی ضایعات لجستیک که به سه دسته سالم، از ب

. با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان حداقل استنوع وسیله، پایگاه، مأموریت و نوع سانحه 

شماره شکل در درخت  آمده است که دستبه %70تقریبی  یهاتیباقابلدرخت تصمیم  ،70%

اساس درخت مدنظر قابل پیشبر  %70رود سوانح جدید است. درواقع انتظار می آمده (23)

 یدادهایکه در آن رو (26شده در شکل شماره )میم ترسیبر اساس درخت تصم بینی باشد.

 یموردبررس C5تم یجداشده و بر اساس الگور یرپروازیغ یدادهایروز از رویهوان یپرواز

به  یوازع پریوقا %52ش از یگردد که بیم ینیبشیپ %70اند با قابلیت اطمینان قرارگرفته

 درصد 70 نانیاطم تیبا قابل C5 تمیبر اساس الگور میدرخت تصم (23شکل شماره )



 1400 تابستان ،56 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                              46
 

دادها و حاالت یموقع در زمان بروز روالعمل بهو انجام عکس یپرواز یکرو یاریعلت هوش

وارد  یبیگونه آسچیله هیوسن قرارگرفته و بهیزم یصورت سالم رودر پرواز، به یاضطرار

یم یدچار خسارت کل ییع هوایروز در وقایل پرنده هوانیاز وسا %8نخواهد شد و تنها در 

 یاطیاحت یگردد که در فرودهاینوع سوانح مشاهده م یهارشاخهیز یه با بررسگردند ک

 یپرواز یدادهایو رو یاجبار ین نشسته و در فرودهایل پرنده سالم به زمی، وسا%90حدود 

ب در ین خواهند نشست. در صورت وقوع عین پروازها سالم به زمیاز ا یمیز حدود نین

روز با خسارت مواجه اما قطعاً یل پرنده هوانیوسا %100نان یبا اشرار با اطم یریت درگیمأمور

ز در صورت انجام نیها تیر مأموریگان بازخواهند گشت. در ساینشده و به  یدچار سانحه کل

ن پروازها یا %67ش از یدر پرواز، ب یمنیاصول ا یریکارگمهارت خلبانان و به با یفرود اجبار

 دچار خسارت خواهند شد. %45 از  ز کمترین یپرواز یدادهاین نشسته و در رویسالم به زم
 

 گیرینتیجه

شده است و در ساعت پرواز انجام 660.000بیش از  1398تا پایان  1368در هوانیروز، از سال 

گونه که مشاهده روز ثبت گردیده و همانیواقعه برای بالگردهای هوان 1010این مدت تنها 

قرارگرفته و  یپرواز یدادهایرو یبندوسته در دستهیحوادث به وقوع پ %35حدود گردید 

که شامل  یاضطرار یقرار دارد. فرودها یدر رتبه بعد %25 یز با فراوانین یرپروازیغ یدادهایرو

 ییع هوایاز وقا %6قرار داشته و تنها  یبعد یهاباشند در رتبهیم یاطیو احت یاجبار یفرودها

چیوسته، هیع به وقوع پیاز وقا یمیدر حدود نذکر است به  الزمشده است.  یمنجر به سانحه کل

ب یل پرنده را در صورت وقوع عیروز وسایله پرنده وارد نشده و خلبانان هوانیبه وس یبیگونه آس

در اثر به یپرواز یو دقت کرو یارین امر نشانگر هوشیاند که ان نشاندهیدر پرواز سالم به زم

 .استر طول پرواز ایمنی د یهاهیاصول و توص یریکارگ

برخوردار بوده به ییزهایوخمختلف از افت یهاشده در هوانیروز در سالمیزان پروازهای انجام

ن میزان یترکم 1391ساعت و در سال  34280با  1379که بیشترین پرواز در سال  یاگونه

جوان و  یهان به علت نیاز به آموزش خلبانیساعت( صورت گرفته است. همچن 11226پرواز )

 ی( نیاز به انجام پروازها1356-1353استخدامی قبل از انقالب ) یهاگذر از تغییر نسل خلبان

بوده و باالترین میزان پروازها در این  1383تا  1378 یهاآموزشی و تاکتیکی بیشتری در سال

مات به بعد با رعایت اصول ایمنی و اعمال اقدا 1368ها صورت گرفته است. از سال سال

پیشگیرانه و از طرفی افزایش تجربه خلبانان قدیمی، نرخ وقوع سوانح علیرغم افزایش حجم 

به بعد با گذر از نسل قدیم به جدید میزان سوانح،  1383پروازها سیر نزولی داشته اما از سال 
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اخیر به  یهابه بعد مجدداً نزولی شده است و در سال 1388اندکی با رشد مواجه و از سال 

ها و کمبود قطعات و ... با نرخ صعودی مواجه شده است، اما نرخ وقوع میت افزایش تحرعل

گونه سانحه چیه 1398سوانح کلی از میانگین عبور نکرده و به لطف خداوند متعال در سال 

نسبت  یشتریب یاردیبهشت و خرداد از فراوان یهااین حوادث در ماه کلی اتفاق نیفتاده است.

ن فصل اتفاق افتاده و یهوا در ا یداریتواند در اثر ناپایسال برخوردارند که م یهار ماهیبه سا

ر یزمینی نیز تأث یهاتیآورد، در فعالیعالوه بر مشکالتی که در پرواز وسایل پرنده به وجود م

 نیز مؤثر باشد. یرپروازیگذاشته و در افزایش رویدادهای غ

درصد نسبت به نرمال کمترین سوانح و رویدادهای  -41شده در آذرماه با انجامدر بررسی 

+ درصد نسبت به نرمال، بیشترین میزان 33+ و 34پروازی اتفاق افتاده و در تیر و خردادماه با 

تواند ناشی از گرمای زیاد هوا، غلظت پایین هوا و گرفته است؛ که این امر میوقوع حوادث شکل

ش حجم پروازها در ن سامانه ملخ و از طرفی افزایجه کاهش قدرت موتور همچنین راندمایدرنت

م که به علت یریگیوقوع اتفاقات در ایام هفته نتیجه م یبا توجه به نرخ فراوان این فصول باشد.

هفته و سعی در به ثمر رساندن امور پروازی و کارهای فنی،  یانیپا یپرواز در روزها یفشار کار

 اند.هفته سوانح پروازی اتفاق افتاده یار روزهیشتر از سایدر روز چهارشنبه ب

م که یرسیجه مین نتیشده به انسبت به ساعت پرواز انجام یواگذار یهاتیل نوع مأموریدر تحل

الزامات به  ی+ درصد نسبت به نرمال در پروازها145روز با یع پروازی هوانیدادها و وقایشتر رویب

ن ساعت پرواز در سال را به خود اختصاص دادهیشتریکه ب یآموزش یوسته و در پروازهایوقوع پ

درصد نسبت به نرمال، دارای کمترین  -38تست با  ین پروازهایدرصد و همچن -54اند با 

اند که این امر ارتباط مستقیم با تجربه و مهارت میزان ریسک و وقوع حوادث پروازی بوده

العمل صحیح و بهو انجام عکس یاساتید خلبان و خلبانان تست در زمان بروز حاالت اضطرار

 موقع در شرایط بحرانی در این پروازها دارد.

هوانیروز توسط  یهاتیم که بیش از نیمی از مأموریرسیبا ارزیابی تجربه خلبان به این نتیجه م

شده است؛ و با در نظر گرفتن میزان سال انجام 20تا  15و  15تا  10باتجربه پروازی  یهاگروه

م که خلبانان دارای یابییمحول شده بر اساس تجربه خلبان درم یهاتینرخ مأمور نرخ سوانح و

تجربه پروازی از ریسک باالتری نسبت به سایر خلبانان سال  25تا  20سال و  20تا  15

بیشتر  یریپذسکینفس کاذب و ربرخوردار بوده و به علت داشتن تجربه پروازی کم و اعتمادبه

میزان وقوع سوانح رتبه نخست را در  %38خطا بوده و با حدود  %بیشترین در حین پرواز، دارای 

اند؛ با افزایش سن پروازی و گذر از این سن، سنی به خود اختصاص داده یهابین این گروه
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جه حوادث پروازی در خلبانان با یهرچه میزان تجربه باالتر رفته است میزان وقوع اشتباه و درنت

سال تجربه پروازی نیز به علت کاهش  25البته در گروه سنی بیش از کاهش مواجه شده است. 

ازحد ناشی از این تجربه و سن خدمتی، شینفس باعتمادبه ینوعقوای جسمی و فکری و به

 ابد.ییمجدداً نرخ ریسک این گروه افزایش م

( %57.6) یم که بروز نقص فنیرسیجه مین نتیروز به ایعلل وقوع سوانح در هوان یدر بررس

است که نتایج  ین در حالین عوامل سوانح به خود اختصاص داده است. این رتبه را در بیباالتر

ت یدن قابلوبه علت باال ب یصاحب فناور یدهد که در کشورهان نشان مییشیهای پپژوهش

از  %90در حدود  یانسان یرویموقع قطعات، عامل نبه یروزرسانل پرنده و بهینان وسایاطم

)جاللی، روح گرددیم ین عامل تلقیعنوان باالترهوایی نقش اساسی داشته و به سوانح

 ش ازیمختلف و گذشت ب یهامیروز به علت وجود تحریکه در هوانیدرحال( 1396،الهی

برخوردار بوده و از  یشتریب یاز فراوان یل پرنده، بروز نقص فنیسال از زمان ساخت وسا 50 

  یریکارگن پروازها، به علت بهی( در ا%12.9جمله اشتباه خلبان )از یانسان یروین یخطا یطرف

 یریپذسکین کاهش ریو همچن یو فن یخلبان یهاو باال بردن آموزش یمنیا یاصول/ هشدارها

برخوردار است و این  یار کمتریبس یاز فراوان یمنیاصول ا یریکارگدر اثر به یپرواز یکرو

تناقض دارد چراکه در پژوهش  (1395)و همکاران زارعژوهش پ آمده دردستنتایج با نتایج به

 از حوادث هوایی مرتبط با عوامل انسانی بوده است. %80تا  70یادشده علت بین 

ن به وجود آمده و یزم یها درروآن %33ن پرواز و حدود ی( در ح%50وب )یاز ع یمیش از نیب

از  یمشکالت ناش، ضمن اینکه ر داردقرا یدر رتبه بعد یفراوان %8ن فرود با یاتفاقات در ح

موتور و  یبروز اشکاالت در موتور، وازدگ و قرارگرفته ین نرخ وقوع خرابیموتور در باالتر

 را به خود اختصاص  ینرخ وقوع خراب %30ش از یکمپرسور استال، درمجموع ب

 ش ازیا بن آسیب به موتور بیشتریل پرنده هوانیروز، بیدر بین قطعات اصلی وسا اند.داده

و ملخ دم  ینسبت به سایر قطعات واردشده و سامانه ملخ که متشکل از ملخ اصل یفراوان 30% 

هوانیروز و سوانح به وقوع پیوسته  یبا در نظر گرفتن کل پروازها قرار دارد. یدر رتبه بعد است

نسبت به  درصد -36با نرخ  205گردد که بالگرد بل یسال گذشته این مطلب نمایان م 30در 

+ درصد نسبت به نرمال دارای 135ن بالگرد و بالگرد شنوک با نرخ یترمنیعنوان انرمال به

توربو  یمایروز، هواپیهوان یماهاین هواپین در بی. همچناستباالترین نرخ ریسک حوادث 

 -33با  20+ درصد نسبت به نرمال، دارای باالترین نرخ ریسک و هواپیمای فالکن 157کماندر 

همچنین با نگرش به  اخیر بوده است. یهان هواپیما در سالیترمنیدرصد نسبت به نرمال ا

 شده ساعت پرواز انجام وهای هوانیروز گاهیدر پا ییسوانح هوا ارقامفراوانی 
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محدود دارای باالترین ریسک  یرغم انجام پروازهایهدفکش و آبیک عل یهاگاهیم که پایابییدرم

باشند و از سوی دیگر مرکز آموزش شهید وطن پور که باالترین میزان یدث مازنظر وقوع حوا

از اساتید مجرب و کارآزموده  یریگدهد به علت بهرهیپروازهای هوانیروز را به خود اختصاص م

هوانیروز برخوردار  یهاگاهیو رعایت بیشتر اصول ایمنی از ریسک بسیار پایینی نسبت به سایر پا

شود که اگر تغییری در رویکردها و یشده چنین برداشت ممیتصمیم ترس رختلذا از د است.

ش از یگردد که علیرغم اینکه در پروازهای آتی، بیم ینیبشیموجود صورت نگیرد، پ یهاهیرو

موقع در زمان بروز العمل بهو انجام عکس یپرواز یکرو یاریبه علت هوش یع پروازینیمی از وقا

احتمال وقوع  %8ن خواهند نشست اما همچنان ی، سالم به زمیاضطراردادها و حاالت یرو

)احتیاطی و  یخلبانی در اجرای موفق فرودهای اضطرار یهاسانحه کلی وجود دارد و آموزش

در  یرزمی ازجمله درگیری با اشرار، نقش مؤثر یهاتیاجباری( و همچنین نحوه عمل در مأمور

 پیشگیری از سوانح خواهد داشت.
 

 دانیقدر

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان اینن  

قرارگرفته اسنت  پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران 

 بسیار سپاسگزاریم.
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