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 سياسي معاونت پژوهش و آموزش كل اداره

  مقدمه 

. هاي فراواني اسـت ستفاده از خطوط هوايي به دليل سريع بودن ، صرفه جويي در وقت و زمان و ايمني باال، داراي مزيتا

. شناخته شده، اين مساله در كشور ما رنگ و بـوي ديگـري دارد   ترين نوع سفرهاگرچه سفرهاي هوايي در جهان از ايمن

وايي در تاريخ هوانوردي كشورمان مويد اين نكته است كه صنعت هوانـوردي ايـران بـا مشـكالت     نگاهي به آمار سوانح ه

تر نسبت به خطوط هوايي كشورهاي همسايه، جايگاه آن را در رتبـه  متعددي مواجه است كه حتي به رغم سابقه طوالني

 ر متوسط سالي يكبار در كشـورمان به طوسال گذشته سوانح هوايي  29در . تري نسبت به آنان قرار داده استپايين

 پيگيري علـل سـانحه و احيانـاً    بههاي زيادي را داغدار كرده است، مدتي وقت و توان مردم و مسئوالن اجرايي را هخانواد

  .... گيرداما تكرار حادثه همچنان قرباني مي... مشغول داشته و... مجازات خاطيان و تسالي خاطر بازماندگان و

ي جـودو نفـر از جملـه اعضـاي تـيم ملـي       168شـدن  كشـته  ترين اين سوانح بود كه يكي از دلخراش شاهد 88تير  24

  . نوجوانان كشورمان را رقم زد

ترين سوانح هوايي كشور در مقايسه با آمارهاي جهـاني دارد و بـه بررسـي جايگـاه هوانـوردي      اين گزارش مروري بر مهم

هـاي متعـدد،   يات اطالعات در جداول نيامده است كـه بـا وجـود پيگيـري    برخي جزئ .پردازدايران در منطقه و جهان مي

  .منبعي كه اين جزئيات را در اختيار داشته باشد، يافت نشد
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  1388تا  1359آمار سوانح هوايي در ايران از 

ه اسـت كـه بـين    سانحه هوايي در ميان هواپيماهاي ايران رخ داد 530بر اساس آمار شبكه ايمني هوانوردي، يك هزار و 

  )28/11/87  خبرگزاري مهر،( .اندپنجاه تا هفتاد سانحه آن مرگبار بوده

 .در آمار شبكه ايمني هوانوردي ثبت شـده اسـت   )ميالدي 1944از سال (حادثه پيش از انقالب  40 تقريباًاز اين تعداد  

توان در جدول ذيـل خالصـه   شبكه؛ را مياساس آمار اين تاكنون بر 1359از انقالب از سال مهمترين  سوانح هوايي پس 

  :كرد

  مسير  تلفات  علت  محل سانحه  نوع هواپيما  تاريخ  رديف

    تهران -مسير مشهد  727 بوئينگ  1359تير  1
  مشهد به تهران   128  

    80    كهريزك  ارتش ايران 130 -سي  1360مهر   2

 -ترابري هركـولس سـي     1365  آبان   3
     103    با كوه برخورد  فرودگاه زاهدان  ارتش  130

ــاوجنگي   بر فراز خليج فارس  -a   300ايرباس      1367 خرداد   4 نــــــــــ
     290  آمريكا "وينسنس"

هـوايي   نيـروي  27فوكر   1371ارديبهشت   5
  ارتش

    39    نزديكي ساوه

6  
   1371بهمن 

  
 

 154هواپيماي توپولـوف  
    ن ايرتورشركت ايرا

برخـــورد بـــا يـــك 
هواپيمــاي نظــامي  

  سپاه 24سوخو

 +سرنشين 132  
خلبان و كمك خلبان 

  هواپيماي نظامي
  

    ١٧    نزديكي كرمان  124 -آنتونوف  1372آبان   7

  -c 130  ترابري    1372  اسفند   8
ــورد   ــه مــ در منطقــ

ــره  ــتالف ق ــاغ در  اخ ب
  قفقاز

  32    

ــوكر اف     1373  مهرماه   9 ــاي ف    -هواپيم
  شركت آسمان  28

ــركس  ــاي كــ كوههــ
  اصفهان به تهران  شينسرن  66  همه     نزديك نطنز

    نزديكي اصفهان  جت الكهيد ارتش   1373دي   10

سرنشين از جمله  12
سرلشكر ستاري 

فرمانده نيروي هوايي 
  ارتش

  

اي كوهســتاني  منطقــه  هواپيماي نظامي ايران   1375  اسفند ماه   11
  در شمال شرقي ايران

    سرنشين  80همه   
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  مسير  تلفات  تعل  محل سانحه  نوع هواپيما  تاريخ رديف

  1378  بهمن ماه   12
   -ي هواپيماي س

نيروي هوايي  130
 ايران

هنگام برخاستن از 
 فرودگاه مهرآباد تهران

به روي يك هواپيماي 
ايرباس خالي از سرنشين 

 ايران اير٣٠٠-اي 
    6   

13  
  
  

   1380  ارديبهشت 
  
  
 

هواپيماي روسي 
شركت   40   - ياك 

  فراز قشم
  ن ساريدر شمال ايرا

  
  
  

نفر از جمله  29
 "رحمان دادمان"

وزير ترابري ايران و 
  معاونان وزير

  

ايران  154  توپولوف   1380بهمن  14
     119    نزديك شهر خرم آباد  اير تور

  آنتونوف    1382  دي   *15
برخورد  و اشتباه خلبان  در مركز ايران  اوكراين 140

      46  با كوه

ر هواپيماي نفر ب  1381 بهمن  16
    جنوب شرقي ايران  76"  ايليوشين "

نفر اعضاي سپاه  276
پاسداران و خدمه 

  هواپيما
  

فوكر پنجاه متعلق    1382  بهمن   17
  به هواپيمايي كيش

فرود در هنگام 
مسافر و  45  نفر از  43    فرودگاه شارجه

    خدمه آن

بوئينگ هواپيمايي    1384  فروردين   18
  ساها

هنگام فرود در 
 يك كودك مفقود  ريزش باندبه دليل   هرآبادفرودگاه م

    شد

    نفر كشته 1  انحراف از مسير  رودخانه كن  ساها 707بوئينگ  84ارديبهشت  1  19

هواپيماي نظامي    1384آذر  15   21
   130   -سي

اي مسكوني در  منطقه
    جنوب تهران

كشته  110
خبرنگاران و پرسنل (

  )ارتش
  

سپاه  20 فالكون  1384دي  22
    شمال غرب كشور  انپاسدار

نفر از فرماندهان   11
ارشد سپاه از جمله 

احمد كاظمي فرمانده 
  نيروي زميني سپاه

  

ايران  154توپولوف   85شهريور  10  23
 148نفر از  28    فرودگاه مشهد  اير تور

  بندر عباس به مشهد  سرنشين

سپاه  74آنتونوف   85آذر  6  24
    36    فرودگاه مهرآباد  پاسداران

فانتوم  4-نظامي اف  86ذر آ 5  25
    2  نقص فني  كنارك چابهار  ارتش

    ايران اير 100فوكر   86دي  12  26
كنده شدن چرخها 

هنگام بلند شدن و آتش 
  گرفتن بال هواپيما

  تهران  به شيراز  
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  مسير  تلفات  علت  محل سانحه  نوع هواپيما  تاريخ رديف

نيروي   24سوخو   87فروردين 26  27
    بدون تلفات جاني  فني هنگام فرودنقص     هوايي ارتش

سقوط هنگام بارريزي با     كايت نظامي  87خرداد  23  28
  چتر

خلبان و كمك (نفر 2
    )خلبان

خلبان و كمك (نفر 2    پايگاه هوايي اميديه  ارتش 5- شكاري اف   87تير  16  29
    )خلبان

  87بهمن  27  30
مسافربري ايران 

آنتونوف ( 140
  )روسي توليد داخل

فرودگاه شاهين حوالي 
  شهر اصفهان

سقوط هنگام پرواز 
  آموزشي

استاد خلبان ( نفر  5
    )خلبان 4و 

 توپولفمسافربري   88تير  24  31
    قزوين اطراف  شركت كاسپين

نفر ازجمله 168
نفر اعضاي تيم 10

ملي نوجوانان 
  جودوكار

  تهران به ايروان

  

  .با اين هواپيما به ايران سفر كرده بودند ايش پروازي نسخه ساخت ايرانآزم و اوكراين كه برايارشد هواپيمايي روسيه مقامات *
  

  هاي هواپيمايي ايران در خاورميانه و جهانوضعيت شركت

هاي  براساس سه مولفه تعداد پروازها، تعداد سوانح پروازي و تعداد تلفات و كشته بندي اطالعات سوانح هوايي، سايت رده

ترين گزارش اين سايت در فاصله در تازه. كند مي مختلفهاي هواپيمايي شركتبندي  رتبه هاقدام ب انساني در اين سوانح

(  "همـا "شركت هواپيمايي جمهـوري اسـالمي ايـران     ،)شمسي 1386تا  1367(ميالدي  2007تا دسامبر  1988 سال

 12شركت هواپيمايي بـين   سانحه ساز ترينبه عنوان  در اين مدت؛ سانحه مرگبار 4با ) معتبر ترين شركت داخلي 

كمتـرين ميـزان سـوانح در ايـن     بر اساس همـين گـزارش    .شركت هواپيمايي منطقه خاورميانه و آفريقا اعالم شد

ايـن  . مرگباري نداشته است هيچ سانحهاست كه در اين مدت  Emirates Airlineليست مربوط به شركت هواپيمايي 

،  Emirates AirLine  ،EI AI ،Royal Jordanian، Kuwait AirWays :عبارتنـد از شركت هواپيمـايي   12

Air Zimbabwe ،Oman Aviatoin ،Saudi Arabia Air Line ، South African Airways  ،Royal 

Air Maroc، Egypt Air  وIran Air.  

سه سقوط هواپيمـا  دو سانحه متعلق به پرواز ايران اير و  ،از مجموع سقوط هوايي منجر به مرگاين گزارش همچنين  در

  )11/2/85فردا، ( .مربوط به شركت تابعه آن يعني ايران اير تور بوده است
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خط هواپيمايي مورد بررسي از لحـاظ   90از ميان ) ايرن ايرا(هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران  ،بر اساس همين گزارش

  . قرار گرفته است جايگاه هشتاد و هفتمايمني در 

  هـاي هواپيمـايي دنياسـت و بـه ايـن      تركس كه از معتبرتـرين موسسـات رتبـه بنـدي شـركت     موسسه تحقيقاتي اسكاي

اي بـه شـركت همـا    هنـوز هـيچ سـتاره   دهد، ها از يك تا پنج ستاره به دليل كيفيت خدمات اختصاص ميشركت

  .اختصاص نداده است

هـاي هواپيمـايي دنيـا را در    شركت .كندشركت هواپيمايي دنيا را ساالنه رتبه بندي مي 264موسسه در حال حاضر اين 

هايي هستند پنج ستاره ها شركت. بندي كرده است كه شامل يك تا پنج ستاره و طبقه بندي نشده استشش رده طبقه

. هايي هسـتند كـه عملكـرد بسـيار ضـعيفي دارنـد      ها هم شامل شركتكه كيفيت خدمات بسيار عالي دارند و يك ستاره

  . شوندطبقه بندي ميمابقي هم بين اين دو رده 

دهد، براساس استاندارد و كيفيت خـدماتي  هاي هواپيمايي دنيا اختصاص ميموسسه به شركتاين كه  هاييتعداد ستاره

 220شـركت هواپيمـايي دنيـا،     264بـر ايـن اسـاس از مجمـوع      .كننداست كه اين شركت ها به مسافران خود ارائه مي

اي اند، يـا قـبالً سـتاره   شركت نيز يا براي دريافت ستاره هنوز ثبت نشده 44دند و شركت از يك تا پنج ستاره دريافت كر

هايي است كه از جمله شركت" هما ". داشته و از دست داده اند يا هنوز شايستگي دريافت ستاره را كسب نكرده اند

شـركت   264جمـوع  بنـابراين گـزارش از م   .هنوز شايستگي الزم براي اخذ يك ستاره را هم پيدا نكـرده اسـت  

هواپيمايي دنيا، شش شركت كه كيفيت خدمات بسيار عالي دارند و پنج ستاره كسب كردنـد، شـامل سـنگاپور ايـرالين،     

شركت هواپيمايي دنيا چهـار   34. مالزيا ايرالين، آسيانا ايرالين، كينگ فيشر ايرالين و كاتي پسيفيك هستند قطر ايرويز،

هاي هواپيمايي ايرفرانس، بـريتيش ايرويـز،   شركت. شوندخدمات در رده خوب ارزيابي مي اند و از نظر كيفيت ارائهستاره

  . ها هستندامارات، گلف اير، چاينا ايرالينز، ژاپن ايرالينز، كورين اير و تركيش ايرالينز از جمله اين شركت

كيفيت خدمات متوسطي دارنـد،  شركت هواپيمايي دنيا را در رده سه ستاره كه  135 ، موسسه تحقيقاتي اسكاي تركس

شـركت   44. انـد هاي زيادي از آسيا، اروپا، آمريكا و حتي آفريقا در ايـن رده قـرار گرفتـه   بندي كرده است و شركتطبقه
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انـد كـه از كشـورهاي سـوريه، يمـن، تركمنسـتان       موسسـه تحقيقـاتي كسـب كـرده     اين هواپيمايي دنيا نيز دو ستاره از

د تاجيكستان سودان، نپال، غنا، قبرس، زيمبابوه بلغارستان، ارمنسـتان، كوبـا، الجزايـر مـاالوي،     ازبكستان، اوكراين، تايلن

  . سنگال، اسلواكي و هند هستند

شركت هواپيمايي ماهان هم كه يك شركت خصوصي از جمهوري اسالمي ايران است، موفـق  بنابراين گزارش، 

اين موسسه بـه شـركت هواپيمـايي ايركوريـو نيـز يـك        .به دريافت دو ستاره از اين موسسه تحقيقاتي شده است

  .ستاره اختصاص داده است كه تنها شركت تك ستاره در دنياست

دهـد،  ترين ابزار رتبه بندي اين موسسه كه از يك تا پنج ستاره به شـركت هـاي هواپيمـايي اختصـاص مـي     يكي از مهم

از مسـافران شـركت هواپيمـايي    » اي تركساسك«نظرسنجي . هاي هواپيمايي استنظرسنجي از مسافران شركت

 )14/7/87روزنامه سرمايه، ( .دهد كه اين شركت در جايگاه مناسبي قرار نداردنشان مي "هما"

سال است، در  20ميانگين عمر هواپيماهاي ايران حدود  به گفته سعيد مجتهدي، كارشناس صنعت هوانوردي، به عالوه،

ايـن موضـوع صـنعت    . سال است 8سال و در آمريكا  10انه، اروپايي و شرق آسيا حالي كه اين رقم در كشورهاي خاورمي

  )15/5/85 ،همشهري( .پذير كرده است آسيب بسيار حمل ونقل كشور را
  

  پيامدهاي كاهش ضريب ايمني پروازهاي ايران

گويـاي عقـب مانـدگي و عـدم     ، پروازهـا  دتعداد سوانح هوايي پيش آمده در ايران در مقايسه با تعداكارشناسان معتقدند 

شـماري را بـر اقتصـاد     ناامن شدن خطوط پروازي ايران نتايج منفـي بـي   به زعم آنان .امنيت خطوط پروازي كشور است

  :از جمله. دارد  كشور و نيز اقتصاد گردشگري در پي

  گيري  كاهش تردد هوايي در كشورمان براي توقف و يا سوخت -

ه نتيجه آن پايين آمدن امنيت هوايي و گران شدن مسـافرت هـوايي بـه    هاي هوايي به كشور ككاهش مسافرت -

  )1385شهريور  11 نيوز؛فردا ( .ايران است
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  آمار سوانح هوايي در جهان

از سـال  : با خبرگـزاري آسوشـيتدپرس، گفـت    اي المللي امنيت پرواز در مصاحبه به گزارش ايسنا، سخنگوي سازمان بين

در طول تاريخ صنعت هواپيمايي در نقاط  سانحه هوايي 17، )شمسي 1388تا  1357( ميالدي 2009ميالدي تا  1977

مسئول خـاطر   اين مقام.شوند بارترين سوانح محسوب مي بدترين و مرگ مختلف دنيا به وقوع پيوسته كه اين تعداد جزو

جديـدترين  بر اساس  .ندرا از دست داد نفر جان خود 248سال در كشورهاي جهان، پنج هزار و  32طي اين : نشان كرد

بـه شـرح    مـيالدي  2009ميالدي تا  1977هاي  هوايي طي سال المللي امنيت پرواز ، بدترين سوانح سازمان بين گزارش

  :جدول ذيل است

  تلفات  محل حادثه  نوع هواپيما  تاريخ  رديف

  583  جزاير قناري  747هواپيماي   1977 مارس27  1
  213  بمبئي باند فرودگاه  خطوط هوايي هندوستان  1978ژانويه  1  2
  275  در شيكاگو»اوهارا« فرودگاه  1979مي  25  3
  301  رياض  عربستان خطوط هوايي  1980اوت  19  4
  520  برخورد با كوه ژاپن خطوط هوايي 747بوئينگ   1985اوت  12  5
  256  نيوفونلند كانادا مسافربري 1985دسامبر 12  6
  264  گاه ناگويا ژاپنباند فرود  ايرباس چين  1994آوريل 26  7
  230  اقيانوس آتالنتيك  1996ژوئيه  17  8
  349  نزديك دهلي  عربستان  1996نوامبر 12  9
  228  گوام  كره  1997اوت  6  10
  234 فرودگاه مدان اندونزي 300-ايرباس اي 1997سپتامبر 26  11
  203  فرودگاه تايپه تايوان  چين  1998فوريه  16  12
  229  نوآاسكويتا  يرسوئيس ا  1998نوامبر 2  13
  217  نانتوكت  مصر 767بوئينگ   1999اكتبر 31  14
  265  فرودگاه جان اف كندي    2001نوامبر 12  15
  225  تايوان چين747بوئينگ 2002مي  25  16
  275  برخورد با كوه  ارتش ايران  2003فوريه  19  17
  228  اقيانوس اطلس  فرانسه300 -اي  2009ژوئن  1  18
  153  اقيانوس هند يمن 2009ژوئن  30  19

  10/4/88جام جم آنالين؛ :منبع 
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انـد كـه بـا    نفر در جهان جان خـود را در سـوانح هـوايي از دسـت داده     248پنج هزار و طي اين مدت  ،براين گزارش بنا

مـار  رسد كه متاسفانه در مقايسه با آنفر مي 5416كشته حادثه اخير سقوط هواپيما در قزوين اين رقم به  168 احتساب

سـهم كشـورمان از تلفـات    توان گفت كه مي) نفر 1610( سال گذشته 29كشته شدگان سوانح هوايي كشورمان در 

  . در صد است 30سوانح هوايي به نسبت كل جهان نزديك به 

 795نفر است كـه   496همچنين به گزارش سرمايه، تعداد كشته شدگان سوانح هوايي در هفت سال گذشته سه هزار و 

درصد از كشته شدگان سوانح هـوايي در هفـت    23حدود  بنابرايناند، ا در سوانح هوايي ايران جان سپردهنفر آنه

  .سال اخير مربوط به سوانح هوايي ايران است

دهد كه ايران در مقايسه بـا كشـورهاي    نشان مي) ايكائو(ني هواپيمايي غيرنظامي آمار سازمان جهااين در حالي است كه 

  . ترين ميزان سوانح هوايي را به خود اختصاص داده است، بيشنيز همسايه

اي را در سـوانح هـوايي خـود     كشورهايي نظير قطر، كويت، سوريه و عمـان تـاكنون هـيچ كشـته    كه  كته قابل توجه آنن

از  كه ميزان پروازهاي انجام شده در كشورهايي چون تركيه، امارات و بحـرين بـيش  با وجود آناز سوي ديگر . اند نداشته

 فـردا (. انـد  را در سوانح هوايي خود تجربه كرده كمتري ايران تلفات جاني در مقايسه باپروازهاي ايران است، اين كشورها 

   ) 1385 /11/6 ؛ نيوز

انـد  نفر در طول سال در سوانح هوايي كشته شده 40طور متوسط  هسال گذشته ب 20در  در ايران ،ايمني پرواز به لحاظ 

دهد بطوري كه ضريب ريسـك  يمني پروازي ما را نسبت به كشورهاي توسعه يافته در معرض خطر قرار ميكه اين آمار ا

  .برابر كشورهاي توسعه يافته است 10پروازي در ايران 

در حمل و نقل بار و مسافر نسبت تعداد افراد كشته شده در يك سانحه هوايي نسبت بـه تعـداد مسـافران در مسـافت       

سـازمان جهـاني   (لـذا هـدف ايكـائو    . تعيين ايمني در يك كشور يا منطقه است صان مشخص شاخطي شده در يك زم

بشود، يعني به ازاي هر يـك   9به توان منفي 10 ضرب در 5 ،ضريب ايمني 2006است كه در سال  بوده اين) هواپيمايي

ريـيس   .تـر هسـتند  عقـب  صخميليارد مسافر، پنج نفر تلفات جاني داشـته باشـند كـه بسـياري از كشـورها از ايـن شـا       

سـال گذشـته بطـور     20بـا اينكـه در   : پژوهشكده استاندارد و حقوق دانشكده هوا و فضا در اين خصوص اظهار مـي دارد 
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دانيم مسافراني كه با هواپيماي نظامي جابه جـا مـي شـوند را هـم     ايم اما هنوز نميال تلفات داشتهنفر در س 40متوسط 

نه ؟ امريكا افراد نظامي خود را با پـرواز مسـافربري جابـه جـا مـي كنـد در حـالي كـه افـراد          جزو اين آمار قرار دهيم يا 

  بـين دو فرودگـاه    غيرنظامي در ايران با پرواز نظامي جابه جا مي شوند آن هم در مسيري كه روزانه حـداقل پـنج پـرواز   

  .المللي در جريان استبين

ف نشان مـي دهـد كـه ميـزان سـوانح در ايـران حتـي از كشـورهاي         مقايسه آماري ميزان سوانح در كشورهاي مختل    

درصـد و   5درصـد، اسـتراليا صـفر، چـين      14درصد، آفريقا  4خاورميانه هم بيشتر است در حالي كه اين آمار در امريكا 

ن درصد بوده در حالي كـه ايـ   4همچنين نسبت ايمني ما نسبت به كشورهاي توسعه يافته . درصد است  2/4خاورميانه 

برابر كشورهاي توسعه يافته اسـت   10صدم درصد است و اين يعني اينكه ضريب ريسك پروازي در ايران  4رقم در اروپا 

اما با اين حال ضريب حمل و نقل هوايي در كشور بيشتر از حمل و نقل جاده يي و ريلي بوده و در مقايسه با نرم جهاني 

  )3/2/85اد؛ اعتم( .برابر از آفريقا ايمن تر است 100نيز 

  

    در ايران ترين علل سوانح هواييمهم

 :كنند؛ را چنين عنوان مي طي سالهاي اخير در ايران ترين علل سوانح هواييكارشناسان مهم

بازسازي و يا نوسازي ناوگان خود طي سه دهـه  در شركت هاي دولتي و خصوصي ايران  و ناتواني هاي آمريكاتحريم  -

   پس از انقالب 

 ريت و ناتواني مسئوالن صنعت هوايي كشورسوء مدي -

غيرمتخصـص بـر صـنعت     هـاي مـديريت ي ؛ درنتيجهگيرانهخطوط هوايي متعدد بدون استانداردهاي سختتاسيس  -

 هوايي كشور

 هاي قديمي نگيبوئ در خريد و اجاره هواپيماهاي فرسوده روسي و كارانهديدگاه كاسبرواج  -

 هوايي كشورمان تغييرات مستمر در وزارت راه و صنعت -

 جهان دستيابي به تكنولوژي مدرن هواپيماييبر كشورمان و ناتواني در سايه انزواي بين المللي  -
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فروند از هواپيماهاي ناوگان هـوايي كشـور    60 برنامه ، بايد تا پايان كه بر اساس آن تحقق برنامه چهارم توسعه،عدم  -

  .شد از دور خارج مي

 هاي كوتاه مدت و مقطعيريزي و برنامه فقدان برنامه -

اغلب سوانح هوايي در ايران به دليل خطاي خلبان و نيروي انساني گزارش شده است كه اگر بپذيريم : خطاي انساني -

از اين . ها قابل اصالح استگونه است، اين خطا با نصب تجهيزات پيشرفته راداري در داخل هواپيماها و فرودگاه اين

زند رشد تكنولوژي هوايي نيازمنـد نوسـازي سـاختار    نيايي كه فناوري حرف اول را ميگويند در درو كارشناسان مي

  .اداري و فني و بازنگري در ايجاد پوشش راداري در ارتفاعات پروازي است

هاي  شوند، تنها تعداد اندكي از فرودگاهقيمت هستند و به نوعي شامل تحريم مي از آنجا كه رادارها تجهيزاتي گران -

اين در شـرايطي اسـت كـه تكنولـوژي سـاخت هواپيمـا در دنيـا        . اين نوع از سيستم راداري مجهز هستندكشور به 

در ايـن   .ترين آنها هستندرباس و شركت هواپيماسازي روسيه مهميمنحصر به چند شركت بزرگ است كه بوئينگ، ا

هـاي   خواهند بود اگر سيسـتم حتي هواپيماهاي دست دوم هم ايمن : باره رضا طوسي، كارشناس پرواز معتقد است

در حـال حاضـر تجهيـزات فرودگـاه     : گويـد او مي. هاي كشور افزايش يابند بندي فرودگاه نظارتي با توجه به اولويت

هاست كه شامل تامين قطعات يدكي از خـارج  مهرآباد در خاورميانه قابل قبول است، اما مشكل در نگهداري سيستم

او بر اين باور است كه نگاه اقتصـادي بـه صـنايع    . ايل فني از مسايل سياسي استها و تاثيرپذيري مس كشور، تحريم

هاي كشور بـه تجهيـزات كمـك    با اينكه تجهيز فرودگاه: دهدهوايي نتيجه خوبي به همراه نخواهد داشت و ادامه مي

 هـا اقتصـادي نيسـت   افزايد، برخي مسئوالن بر اين باورند كـه تجهيـز فرودگـاه   ناوبري بر اعتبار خطوط هوايي مي .) 

  )سعيد مجتهدي، كارشناس صنعت هوايي

درصد سوانح هوايي دنيا ناشي از عامل انسـاني بـوده و مسـائل فنـي و محيطـي       75دهد بيش از ها نشان ميبررسي -

 )15/5/85همشهري، . (تأثير كمتري در وقوع اين سوانح داشته است
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  جمع بندي

سانحه هوايي در ميان هواپيماهاي ايران رخ داده اسـت كـه بـين     530هزار و بر اساس آمار شبكه ايمني هوانوردي، يك 

  .اندپنجاه تا هفتاد سانحه آن مرگبار بوده
  . در صد است 30سهم كشورمان از تلفات سوانح هوايي به نسبت كل جهان نزديك به 

 ،)شمسـي  1386تـا   1367(ديمـيال   2007تا دسـامبر   1988 در فاصله سال بندي اطالعات سوانح هوايي ردهبر اساس 

شركت هواپيمايي  12هواپيمايي بين  شركت سانحه ساز ترينبه عنوان  "هما"شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 

جايگـاه  خط هواپيمايي مـورد بررسـي از لحـاظ ايمنـي در      90از ميان ) ايرن ايرا(. منطقه خاورميانه و آفريقا اعالم شد

  . استقرار گرفته  هشتاد و هفتم

اند كـه ايـن آمـار ايمنـي     نفر در طول سال در سوانح هوايي كشته شده 40طور متوسط  هسال گذشته ب 20در  در ايران

دهد بطوري كه ضريب ريسـك پـروازي در ايـران    پروازي ما را نسبت به كشورهاي توسعه يافته در معرض خطر قرار مي

  .برابر كشورهاي توسعه يافته است 10
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