
 (نظامی و ساير بخشھا) ١٩٧٩شورش سوانح ھوايی ايران بعد از آمار 

 ھواپيما تحت اختيار تاريخ سانحه تعداد کشته شدگان نوع محل يا دليل سانحه
نقص فنی /حوالی شھرک صنعتی 

 بوشھر
 نيروی ھوايی ارتش ايران ٨٩تير  بدون کشته فانتوم ۴-اف

وايی ارتش در جنوب حين مانور ھ

 قرچک
 مانور ھوايی ارتش ١٣٨٨ شھريور ھفت نفر کشته دارای سيستمآواکس ايليوشين

 ١٣٨٨ شھريور١٠ يک نفر ھواپيمای آموزشی از نوع تک علت نقص فنی/رشت به تھران
شرکت ھواپيمايی آموزشی ايران 

 زمين
 ھوانيروز ١٣٨٨ مرداد٢۵ سه سرنشين آن کشتھشدند بالگردآموزشی نظامی نقص فنی و اتش سوزی

 آموزشی ١٣٨٨ مرداد٢۴ ھر دو سرنشين تک موتوره ماھدشت کرج
 نيروی انتظامی :١٣٨٨ مرداد سه نفر بالگرد ارتفاعات شرق/نقص فنی
 آموزشی ھوانيروز ١٣٨٧شھريور  -- ٢٠۶ھليکوپتر توابع اصفھان/علت نامعلوم

 ارتش ايران ١٣٨٧تير نفر کشته٢ پنج-ھواپيمای شکاری اف پايگاه ھوايی اميديه
 نظامی ١٣٨٧خرداد  سرنشين٢ کايت موتوردار سقوط

 ارتش ١٣٨٧فروردين  اجکت سرنشينان ٢٤ھواپيمای سوخو نقص فنی /سقوط
  نيروی انتظامی ١٣٨٧فروردين  ھليکوپتر نقص فنی/ ورزقان
  ارتش ايران  ١٣٨٦آذر   فانتوم٤-ھواپيمای نظامی اف  نقص فنی / چابھار

  ھوانيروز  ١٣٨۶مھر  دو نفرکشته شدند ھليکوپتر کبرا  کرمانشاه/نامعلوم

  ھوانيروز  ١٣٨٦مرداد  کشته شدن خلبان  ٢١۴ھليکوپتررشت /نقص فنیپيرانشھر/نامعلوم
  نظامی  ١٣٨۶مرداد   ھليکوپتر  قزوين- اتوبان زنجان

  آموزشی  ١٣٨۶ارديبھشت  نفر٢کشته شدن ھواپيماتک موتوره  بدی ھوا/ کھريزک

  آموزشی  ١٣٨٦فروردين   گاليدر  

  ھوانيروز  .١٣٨۵اسفند   کشته١٤ ھليکوپتر ارتش  سقوط

  وزارت نفت  ١٣٨۵بھمن  برای کمک رفته بود   درياچه مھارلو

  وابسته به نفت  ١٣٨۵بھمن   ----  ھليکوپتر آکوريل  درياچه مھارلو/ نقص فنی

  ھالل احمر  .١٣٨۵دی  عمليات نجات ----  ارتفاعات علم کوه

  ھوانيروز  ١٣٨۵آبان  فرسودگی ھليکوپتر شنوک  نجف آباد اصفھان

  سپاه پاسداران  ١٣٨٥آذر نفر زخمی شدند٢نفر کشته و٣٦ ٧٤آنتونوف  فرودگاه مھرآباد

  سپاه پاسداران  ١٣٨٤دی  تعدادی از مقامات ارشد سپاه ٢٠-ھواپيمای فالکن  در شمال غرب ايران

ای مسکونی در بر روی منطقه

 تھران سقوط
 ١٣٠-ھواپيمای سی

١١٠خبرنگاران و پرسنل ارتش

 کشته
 ارتش ايران ١٣٨٤آذر 

 سپاه پاسداران ١٣٨١بھمن  سرنشين٢٧٦تمام ٧٦-ايليوشين در جنوب شرق ايران
پارک شده ٣٠٠-تصادف با ايرباس آ

 در مھر اباد
 نيروی ھوايی ارتش ١٣٧٨بھمن  سرنشين کشته شدند ٨تمام  ١٣٠-ھواپيمای سی

 نيروی ھوايی ارتش ١٣٧٥اسفند  سرنشين آن کشته٨٦ ١٣٠-سی دزفول
 ارتش ايران ١٣٧٥اسفند  سرنشين٤ھمه ٢٠-ھواپيمای فالکن در اردبيل

 در نزديکی اصفھان

 ارمنستان

 جت الکھيد

 ١٣٠-ھواپيمای سی

 سرنشين١٢ھمه

 سرنشين ١٣تن مسافر+١٩

 ١٣٧٣دی 

 ١٣٧٢اسفند 

 ھواپيمای ارتش

 نيروی ھوايی ارتش ١٣٧١ارديبھشت سرنشين کشته٣٩ ٢٧-ھواپيمای فوکر در نزديکی ساوه
 نيروی ھوايی ارتش ١٣٦٥آبان  سرنشين کشته٩٨ ١٣٠-سی در زاھدان

 ارتش ايران ١٣٦٠مھر  سرنشين کشته٨٠ ١٣٠-ھواپيمای سی در کھريزک سقوط

 
 



 )(بخش مسافری ١٩٧٩شورش ليست سوانح ھوايی ايران بعد از

 شرکت ھواپيمايی تاريخ سانحه تعداد کشته شدگان نوع /سال ساخت محل و دليل سانحه
٧٢٧بويينگ  حوالی اروميه نفر٧٣مرگ  ١٣٨٩دی   ھما (ايران اير) 
١۵۴- توپولف تی يو مشھد/نقص فنی ١٣٨٨بھمن بدون کشته   تابان 
١۵۴- توپولف تی يو حوالی قزوين مسافر پرواز١٥٣مرگ  ١٣٨٨تير   کاسپين 
٦٢ايلوشن نقص فنی/مشھد مسافر١٦مرگ  ١٣٨٨مرداد   آريا 
١٠٠فوکر  نقص فنی/اصفھان ١٣٨٨مرداد بدون کشته   آسمان 

بيشکک-مشھد  ٧٣٧بوئينگ   مسافر٩٠نفراز٧٠مرگ  ١٣٨٧شھريور   آسمان(اجاره به آيتک اير) 
 فرودگاه شاھين شھر اصفھان

(مقرر بود به  ١٤٠ايران 

ايران ايرتور تحويل شود)
سرنشين ٥مرگ تمامی  ١٣٨٧بھمن    ھسا 

مھراباد/ انحراف ازباندبه دليل يخ زدگی

 بال و موتور
١٠٠فوکر  ١٣٨٦دی  صد مسافر بدون کشته   ايران اير 

١٥٤-توپولوف  فرودگاه مشھد کشته٢٨مسافر/١٤٨  ١٣٨٥شھريور   ايران ايرتور 
١٩٧٦مدل ٧٠٧  بوئينگ قبل رودخانه کن تھران/نقص فنی مسافر١٦٩کشته از٣  ١٣٨٤ارديبھشت   ھواپيمايی ساھا 

٣١٠ايرباس  تھران/خطای خلبان  ماھان ١٣٨٤ بدون کشته 
٧٤٧بوينگ  پکن/نقص فنی  ايران اير ١٣٨٣ بدون کشته 
١٩٩٣مدل ٥٠-فوکر شارجه/نقص فنی مسافر کشته٤٦نفر از٤٣  ١٣٨٢بھمن   کيش اير 
 نزديکی ساری

مدل ٤٠  -ھواپيمای ياک

١٩٧٧ 
نفر از جمله وزير راه ٣٠تمام  ١٣٨٢ارديبھشت   شرکت فراز قشم 

١٩٨٧مدل ١٥٤-توپولوف مشھد/فرود سخت  کيش اير ١٣٨١ بدون کشته
١٩٩١مدل ١٥٤-توپولوف خرم آباد برخورد کوه /خطای خلبان نفر کشته١١٩تمام ١٣٨٠بھمن   ايران ايرتور 
١٩٨١مدل ٢٨فوکر اھواز/خطای خلبان در فرود سخت :١٣٧٨ بدون کشته   آسمان 

١٣٠تھران/برخورد با سی  ١٩٧٩مدل   ايرباس   - A300 کشته فنی (ھواپيما خالی)٤ ١٣٧٨بھمن   ايران اير 
١٩٩٠مدل ١٠٠فوکر  اصفھان/خطای خلبان  ايران اير ١٣٧٧ بدون کشته 
١٩٧٥مدل ٧٢٧بوئينگ  رشت/خطای خلبان ٧نفر کشته از٤  :١٣٧٥خرداد   ايران اير 

١٩٩٣مدل ١٥٤-توپولوف خروج از باند/خطای خلبان :١٣٧٥ بدون کشته  ايران ايرتور 
١٩٧٣مدل ٢٨فوکر نزديک نطنز/نقص فنی سرنشين آن کشته٦٦تمام  ١٣٧٣مھر   ھواپيمايی آسمان 

١٢٤- ھواپيمای آنتونوف نزديکی کرمان سرنشين آن کشته١٧ھمه  ١٣٧٢آبان  ھواپيمای عبوری از اسمان ايران 

سپاه ٢٤- ھواپيمای سوخو  برخوردبا  
مدل ١٥٤- ھواپيمای توپولوف

١٩٩١ 
مسافر ١٣١کشته نظامی +تمام ٣ ١٣٧١بھمن    ايران ايرتور 

٧٦- ھواپيمای ايلوشين نزديکی کرمانشاه سرنشين آن کشته٤  ١٣٧٠خرداد    ----- 
سرنشين٢٩٠تمام ايرباسA300 حمله ناوجنگی آمريکا ١٣٦٧تير   ايران اير 
٧٢٧بوئينگ  انھدام / مھرآباد ١٣٦٢تير --   ايران اير 
٧٢٧بوئينگ  سقوط /مسير مشھد نفرکشته١٢٨  ١٣٥٩خرداد   ايران اير 

توضيح مھم: به دليل غير متجانس بودن و غير واقعی بودن آمار ھای رژيم اسالمی ممکن است برخی شماره 
  ھا دقيق نباشد.



  جدول پرخطرترين ھواپيما ھا در ايران 

  

  

 
 

 سانحه در شرکت ھواپيمايی  تعداد سانحه بدون کشته تعداد کشته و تعداد سانحه نوع ھواپيما( سازنده)
 سانحه ٣ سانحه ٤کشته در٤٣٤ (روسيه)154توپولوف

نوبت)کيش ٤ايران ايرتور(

 اير،تابان،کاسپين
 ايران اير(ھما) يک سانحه برخورد در حال پارک سانحه٣کشته در٢٠٥ (آمريکا) ٧٢٧ بوئينگ 
 نوبت) ٢آسمان،ھما( سانحه٣ -------- (ھلند)١٠٠ فوکر 

 (فرانسه) ٣٠٠ايرباس 
 ٤کشته در حمله نظامی و  ٢٩٤سانحه( ٢

کشته دربرخورد به ھواپيمای پارک شده )
 ---------- 

  ھما

ھيچ کدام از سوانح به دليل  توضيح:

 اشکال ھواپيما نبوده است
 آسمان ----------  کشته در يک سانحه٧٠ (آمريکا)٧٣٧بوئينگ 
 آسمان يک سانحه کشته در يک سانحه٦٦ (ھلند) ٢٨فوکر 
 کيش اير ---------  کشته در يک سانحه٤٣ (ھلند) ٥٠فوکر 

 فراز قشم ------  کشته در يک سانحه٣٠ (شوروی سابق)٤٢ياک
 آريا ------  کشته در يک سانحه١٦ شوروی)(۶٢- ايليوشين

 ھسا ------  کشته(تمام سرنشينان سانحه)٥ (آنتونوف اوکراين وايران)١٤٠ايران
 ساھا ----  کشته يک سانحه٣ ٧٠٧بوئينگ 
 ايران اير(ھما) يک سانحه   ٧٤٧بوينگ 

 ماھان يک سانحه   (فرانسه)٣١٠ايرباس 
        


