
 250 :موضوعي كد

 17093مسلسل: ه رشما

 1399ماه خرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پذیر های هدایتطرح ساماندهی پرنده

 )پهپاد( از راه دور
 ها در کشورهای منتخبهای اصلی ساماندهی پرندهبررسی شاخص

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 .............................................................................................................................................................................................. چكيده

 1 ............................................................................................................................................................................................... مقدمه

 2 .................................................................... هاشاخص استخراج و ریپذتیهدا یهاپرنده یسامانده تياهم -اول فصل

 4 .................................................................................................. ریپذتیهدا یهاپرنده یالمللنيب یاستاندارها -دوم فصل

 9 ........................... منتخب كشورهای در ریپذتیهدا یهاپرنده یسامانده قانون كلی چارچوب بررسی -سوم فصل

 20 ........................................................ منتخب یكشورها در قانون مختلف یهامؤلفه سهیمقا و یبررس -چهارم فصل

 23 ...................... ریپذتیهدا یهاپرنده یسامانده قانون یكل چارچوب استقرار در رانیا یفعل طیشرا -پنجم فصل

 26 ................................................................................................................................................................. شنهاديپ و یبندجمع

 30 ............................................................................................................................................................................... مآخذ و منابع

 

 



 

 _____________________________________________________________ 

  

 

1 

 )پهپاد( پذیر از راه دورهای هدایتطرح ساماندهي پرنده
 ها در كشورهای منتخبهای اصلي ساماندهي پرندهبررسي شاخص 

 

 

 

 

 چكيده

 حاكم قوانين از جامع ایمجموعه عنوانبه توانمی را از راه دورپذیر های هدایتساماندهی پرنده قانون

تعریف كرد. در  ها و ...شامل انواع پهپادها، بالگردها، بالزنپذیر های هدایتهای پرندهفعاليت با مرتبط

های اخير رشد روزافزون پهپادها در جامعه بشری نياز به وجود قانونی مدون و كاربردی را الزامی سال

كه عمدتاً برمبنای قوانين  پهپادیقوانين  یمطالعه حاضر چارچوب و مشتركات عموم دركرده است. 

مورد بررسی المللی ستاندارد بينو سه اكشور منتخب  هفتموضوع برای  نهدر قالب  هستند،المللی بين

در  .های پيشنهادی صورت گرفتب با توجه به شاخصخمقایسه كلی بين هفت كشور منت قرار گرفت.

، با شده است های بيان شده پرداختههمه كشورهای منتخب به اكثر شاخصدر این ميان مشاهده شد 

از قوانين در صنعت هوانوردی  كشورهای منتخبنسبت به سایر  رسد انگلستان و چين،نظر میحال بهاین

های تطبيقی صورت گرفته پيشنهادهای مناسبی با توجه به بررسی همچنين تری برخوردار هستند.كامل

های قانونی داخلی و ایجاد المللی، چارچوببرای تدوین قانون ساماندهی پهپادها براساس الزامات بين

 صی ارائه شده است. های بخش خصوفضای مناسب جهت فعاليت

 

 مقدمه

 قوانين از جامع ایمجموعه عنوانبه توانمی را )پهپاد( از راه دورپذیر های هدایتساماندهی پرنده قانون

تعریف كرد.  ها و ...شامل انواع پهپادها، بالگردها، بالزنپذیر های هدایتهای پرندهفعاليت با مرتبط حاكم

 هایموافقتنامه انواع منطبق با اسناد باالدستی شامل المللیبين كلی قوانين سایر همچون قانون این

همچنين كشورهای  .است المللیهای بينسازمان مقررات و قوانين همچنين و معاهدات المللی،بين

ر ای از قوانين ملی با توجه به كاربردهای پرنده را دارند. در گزارش حاض، مجموعهپهپادصاحب فناوری 

به بررسی شرایط كشورهای مختلف  پهپادهاهای مهم در قانونگذاری و ساماندهی ضمن استخراج شاخص

ر های مورد نظر دوضعيت شاخص ،بر آنعالوهشود. های استخراج شده پرداخته میذیل شاخص

گيرد. در فصل انتهایی شرایط فعلی ایران در مورد ساماندهی مورد بررسی قرار میمختلف استانداردهای 

 قوانين در مشترك هایشاخص انتها گيرند. درهای موجود مد نظر قرار میبررسی شده و چالش پهپادها

 گرفت خواهد قرار مقایسه و بررسی این عرصه مورد در پيشرو منتخب كشور 7 در هاپرندهاین پروازی 
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   .رسدمی پایان به پيشنهاد ارائه و باره این كشور در وضعيت به نگاهی با فوق موارد بندیجمع با گزارش و

  

 ها و استخراج شاخص پهپادهااهميت ساماندهي  -فصل اول

ای گونهبه استو كاربرد آن در همه وجوه زندگی اجتماعی پهپادها آنچه مشخص است رشد روز افزون 

اند شكسته ار یسنت هایاز روش یاريپهپادها بس نكهیبا ا. اندخورده ونديپ یبا جامعه بشر عيطور وسهبكه 

روزمره ما  یزندگ یزيانگطرز شگفتهرود كه بیراه هستند و انتظار م یگفت كه آنها هنوز در ابتدا دیبا

چند سال گذشته پهپادها قلب  ی. طدهندقرار  ريثأرا چه در بخش خدمات و چه در بخش صنعت تحت ت

را  یآورچنان خدمات شگفت پهپادها. ندابوده یو خصوص یدولت یهادر بخش دیجد یهاسعه تجارتتو

جامعه  نيب تا این اندازهپرنده كوچک  لهيوس نیا كردیفكر م یكه كمتر كس ندابشر به ارمغان آورده یبرا

 یقاتيرا در بخش تحق یمختلف یهابخش نيپرنده بدون سرنش نیا یباال تيها محبوب شود. اهمانسان

قرار  ايروز دن یلبه توسعه دانش و تكنولوژ رآنها د كه یطورهبه خود اختصاص داده است ب یو صنعت

 د،يتول یهانهیبار قابل حمل، كاهش هز زانيم شیافزا ،ییكارا شیافزا یروبر  یاريبس قاتيگرفته و تحق

 درحال انجام است.  یتيو امن یمنیدقت، بهبود خدمات پس از فروش، حل مسائل ا شیافزا

 باال و تيقابل یمورد توجه قرار گرفت، ول ینظام كردیبا رونخست پهپادها بكارگيری  اگرچه

و  یتجار یهادو دهه در بخش یخود را ط گاهیكه به سرعت جا شد آنها باعث یریپذانعطاف

خود قرار دهد. ازجمله حوزه سالمت، صنعت  ريثأت را تحت یاريبس یهاطهيباز كند و ح یرسانخدمات

مسائل  شیو پا یباندهید ،یمرسوالت پست یرسانخدمات ،یآب یدارمرزبان ست،یز طيمح ،یشاورزك

موضع باعث شده كه  نی... ا و انتقال )برق، آب، نفت( طخطو شیپا ،یو معدن و كاوشگر یطيمحستیز

 اريبس ید كه عددنكن ینيبشيپآن  یدالر در سال برا ارديليم 127حدود  یگردش مال هانگریآینده

 ارديليم 640حدود  كایآمر یو دفاع یدر بخش نظام یگذارهیسرما یهانهیحال هزنیتوجه است. با ا ابلق

رسد استفاده از پهپادها بدون وجود نظر میبا این توصيفات اما بهآور است. سرسام یدالر است كه مبلغ

نخواهد بود. امروزه در همه جوامع وجود قانون جهت ساماندهی پرواز پذیر قابل اجرا، امكانقوانين دقيق و 

  شود. پهپهادها امری ضروری تلقی می

 یرود كه چهره زندگیشده است و انتظار م بينیشيپهپادها پ یبرا یشماریب یهاتيقابل كهنیا با

چالش  نیترقرار دارد. مهم لهيوس نیا ريهنوز در مس یاريبس یهادگرگون كند، اما چالش یكلهبشر را ب

 نیا رعنوان دو شركت غول كارببوك بهسيف و بزرگ و كوچک مانند آمازون یهاآن، كه اغلب شركت

و مقرارت  نيآن مواجه هستند، وجود قوان یريكارگهدر ب یكه امروزه مردم عاد یمشكل نيو همچن لهيوس

 یهاآن محدوده هیكه بر پا یو مقررات نيباشد. قوان دهیجوانب كار را د یتمام یدرستهاست كه ب یشفاف

 دیمختلف از مرحله خر لدر مراح هاتيمناطق پرواز ممنوع، هشدارها، خطاها، ممنوع ،یمجاز پرواز
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همه و همه  رهيدهنده، خلبان و غكننده، انتقالنيمأكننده، تپرنده، استفاده یگرفته تا ثبت پرنده، كاربر

كه  یتاو مقرر نياست، وضع قوان تینهایپرنده ب نیا یسفانه از آنجا كه درجه آزادأمشخص باشد. مت

 اريبس یكار ،آن را كنترل كند تینهایب یآزاد درجه ،برانركا یسهولت استفاده برا جادیبتواند ضمن ا

نوع  نيها و همچنمختلف آن یهافرهنگمختلف با توجه به  یاكنون در كشورهاامر هم نیدشوار است. ا

كه  ایكپارچهیهنوز قانون  نای. بنابراست یرسان روزهمتفاوت بوده و دائما درحال ب اريبس پهپادها یكاربر

وضع نشده  یدرستبه ،مجاز باشد یهاو محدوده هاتيممنوع هيكه شامل كل دن استناد كرآ هبتوان ب

 اريبس تيموقعبه با توجه  رانیاست كه در كشور ا یامورات نیتراز مهم یكیامر  نیخاطر ا نياست. به هم

 یسامانده یبرا یمناسب یكشورها الگو گرید تين پرداخته شود و ضمن مطالعه وضعه آب دیحساس آن با

 ارائه كند. ی،و چه در بخش نظام یچه در بخش تجار ،رانیاستفاده در ا وردم هایپهپاد

های مختلف در كشورپذیر های هدایتموجود در زمينه ساماندهی پرندهبنابراین، با مطالعه قوانين 

ه كهای هواپيمایی، مشخص شده است و همچنين بررسی استانداردهای مورد استفاده توسط سازمان

ر كشور هستند. هعمده قوانين دارای همخوانی بسيار زیادی با استانداردهای موجود و اسناد باالدستی در 

است.  های منتخب ارائه شدهعنوان شاخصسرفصل به 9ها در می قوانين ساماندهی پهپادمشتركات عمو

ها قرار صها در ذیل یكی از این شاخهای موجود در ساماندهی این نوع پرندهرسد اكثر چالشنظر میبه

شكالت و ر حل متواند گام رو به جلویی دهای ارائه شده میدارد، لذا تدوین قانون متناسب با شاخص

های استخراج پذیر از راه دور باشد. در ادامه شاخصهای هدایتهای موجود در ساماندهی پرندهچالش

رار قها مورد بررسی شده ارائه و سپس در فصل دوم استانداردهای مختلف از نقطه نظر این شاخص

ه های استخراج شدبه شاخص گيرد. همچنين در فصل سوم نيز قوانين كشورهای منتخب با توجهمی

 شود. بررسی می

های دهاین بخش در ارتباط با تعریف مفاهيم مختلف در حوزه پرنالف( محدوده اجرای قوانين: 

  .استپذیر، حيطه فعاليت، كاربردها و صالحيت شخصی و ... هدایت

جری یا نهادهای م های موجود تعيين سازمانترین چالشیكی از مهمب( سازمان مجری قوانين: 

يين محدوده . اینكه كدام نهاد صالحيت ثبت پرنده، صدور مجوز پرواز، تعستقوانين مربوط به پهپادها

ين در هر شود، هرچند كه تعيين سازمان مجری قوانپروازی و ... را دارد در این بخش پاسخ داده می

 تواند متفاوت باشد.كشور می

نياز به  هر پرنده و یا خلبان تحت شرایط خاصی برای پرواز ز:ج( مجوز پرواز و شرایط اخذ مجو

 وبرداری مجوز بهرهصالح را دارد. توجه به این نكته ضروری است كه كسب مجوزهای الزم از مراجع ذی

 شوند. یجدا هستند. مجوزهای خلبانی نيز در ذیل این سرفصل تعریف م ثبت پرنده دو پروسه كامالً

ای فارغ از نوع و كاربرد آن اگر دارای شرایط ذكر شده در قانون باشد باید پرندههر ( ثبت پرنده: د
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  در نهاد مربوطه ثبت شده و كد شناسایی اخذ كند.

ین اهای غيرمجاز پروازی باید در قانون مشخص شوند. ذكر محدوده( محدوده مجاز پروازی: هـ

برداری از پهپاد ها، كاربر باید برای بهرهبرخی محدودهبر غير مجاز بودن پرواز در نكته ضروری است عالوه

  ربط اخذ كند.های ذیپرواز غيرمجاز نيست( مجوزهای الزم را از سازمان در نقاط حساس )نقاطی كه لزوماً

شخص ثالث  قوانين مربوط به بيمه پهپادها شامل بيمه بدنه پهپاد و بيمهها: ( بيمه و مسئوليتو

 شود. ه میدر این بخش ارائ

ت كند، این الزامات برداری از پهپاد، مالک و یا كاربر باید الزامات ایمنی را رعایجهت بهره( ایمني: ز

 در این بخش ارائه شده است. 

شد در ممكن است مالک قصد انتقال مالكيت پهپاد به فرد دیگری داشته با( انتقال مالكيت: ح

 بود.این حالت نياز به وضع قوانينی خواهد 

های مربوط به بخش خصوصی در همه مستمام قوانين و مكاني ( نظارت بر بخش خصوصي:ط

 . شودمی برداری و ... در زیر این سرفصل بررسیزنجيره ارزش پهپاد شامل خرید، فروش، بهره

 

 پذیرهای هدایتالمللي پرندههای بينداستاندار -فصل دوم

كيلوگرم  150در گذشته رویكردهای متفاوتی برای برخورد با هواپيماهای بدون سرنشين با وزن كمتر از 

اثبات شده وضع شده  یهایپرواز براساس طراح تيانجام الزامات صالح یبرا یسنت كردیرووجود داشت. 

خود باشد)هر  یقبل یهااز هر نوع مانند مدل مايحالت درآمده است كه هر هواپ نیروش به ا نیا. است

 .(رهيو غ كوپتریهل کیمانند  كوپتریهر هل ،یمسافربر یمايهواپ هيشب یمسافربر یمايهواپ

استاندارد در استفاده  یجهان كردیرو جهيدرنت یكشور ییمايدر هواپ یمنیا یسطح واقع ن،یبر اعالوه

داشته  تيكل دیبا ییانتخاب الزامات اجرا. باشدیحوزه م نیدر ا ريهر عضو درگ یالزامات استاندارد برااز 

های متفاوتی روشندارد،  ینمونه قبل چيكه ه یدیجد طیشرا یبراامروزه  اما .انجام شود اطيباشد و با احت

در تدوین استاندارد و  JARو  ICAO ،EASAنسبت به قبل تعریف شده است. در ادامه رویكرد 

 .گيردمی قرار بررسی مورد قوانين برای حوزه پهپادها

 

 1الف( ایكائو

هواپيمایی كشوری )ایكائو( یک آژانس تخصصی سازمان ملل است. این سازمان اصول و  المللیبينسازمان 

المللی را برای ونقل هوایی بينریزی و توسعه حملدهد و برنامهرا تغيير می المللیبينفنون ناوبری هوایی 

                                                 
1. ICAO 
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 كند. دفتر مركزی آن در مونترال، كبک كانادا واقع شده است.میاطمينان از رشد ایمن و منظم ترویج 

های آن، بازرسی های توصيه شده را در مورد ناوبری هوایی، زیرساختشورای ایكائو استانداردها و شيوه

كند. المللی اتخاذ میپرواز، جلوگيری از مداخالت غيرقانونی و تسهيل مراحل عبور از مرز برای هواپيمایی بين

ی امضا ونقل در كشورهاهای مربوط به بررسی سوانح هوایی كه توسط مقامات ایمنی حملایكائو پروتكل

 كند.شوند را تعریف میالمللی شيكاگو دنبال میكننده كنوانسيون هواپيمایی بين

های ایكائو تحت هدایت های پيشنهادی از طریق فرایند رسمی پانلو شيوه المللیبيناستانداردهای 

شود. پس از تصویب كميسيون، استانداردها برای مشاوره تدوین می 1كميته ناوبری هوایی )تی ان سی(

شود. در جدول زیر بخشی از این و هماهنگی با كشورهای عضو قبل از تصویب نهایی به شورا گذاشته می

 ه شده است. ئردها ارااستاندا

 

 .برمبنای استاندارد ایكائو ساماندهي پهپاد در حوزه اصلي هایشاخص بررسي. 1جدول 

 بندها و موارد مرتبط شاخص

 محدوده اجرای قوانين

 نبدو و ستترنشتتين با هواپيماهای همه برای هوانوردی استتتانداردهای و مقررات 

ستاندار  تطابق حفظ برای را هادولت آنها این، برعالوه. كندمی صدق  سرنشين    دهایا

 آنها كه افرادی و كنندمی ملزم ممكن ميزان حداكثر به ایكائو، استتتانداردهای با ملی

ند می نقض را مه    را كن حاك ند می م نای  این. كن ماهنگی  مب يت    و المللیبين ه  قابل

 همانند نيز ستترنشتتين  بدون هواپيماهای برای استتت ضتتروری كه استتت همكاری

 .شود گرفته نظر در ایمنی افزایش برای دارسرنشين هواپيماهای

 سازمان هواپيمایی كشوری )سی ای او(  سازمان مجری قوانين

 مجوز پرواز و شرایط اخذ مجوز

 هایامهگواهين باید كنندمی پرواز هواپيما یک با كه پروازی كروی سایر  و خلبان 

 قشین سرنشين  بدون هواپيمای كنترل در كه افرادی سایر  و خلبان. بگيرند را خاصی 

 كه هستند  كسانی  آنها چون شوند، نمی شده  گفته هایگواهينامه اخذ شامل  دارند را

 در كه افراد این موضتتوع، این رغمعلی اما. كنندنمی ایفا را نقشتتی هواپيما داخل در

 پيدا قاارت و ببينند را الزم هایآموزش باید دارند، نقشتتی پروازی وستتيله این كنترل

 و یهماهنگ از تا كنند دریافت را متناستتبصتتالحيت  مجوزهای یا گواهينامه و كنند

جوز م)ایكائو برای اخذ . گردد حاصتتل اطمينان مستتافربری هوانوردی در الزم ایمنی

 كه زمانی كند.( تاگرم تأكيد می 800پرواز و گواهينامه خلبانی روی پهپادهای باالی 

صویب  ایكائو در مجوزها و هاگواهينامه این سمت  1 انكس به و شده  ت  هامهگواهينا ق

 یا گواهينامه كشتتورها چگونه كه داشتتت خواهد وجود شتتكافی یک گردد، اضتتافه

 .كنندمی هئارا و تأیيد پهپاد خلبان یک برای را صالحيتی

 ثبت پرنده

   شتر از كترونيكی الصورت آنالین و  هگرم( را ب 800ایكائو ثبت پهپادها )با وزن بي

 droneكيلوگرم را با عنوان  25همچنين پهپادهای كمتر از  پيشتتتنهاد داده استتتت.

 كند.ثبت می

 

                                                 
1. Air Navigation Commission 
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 بندها و موارد مرتبط شاخص

 محدوده مجاز پروازی

 زمانی تا پروازی، هایصالحيت  و هاگواهينامه زمينه در موجود موارد به توجه با 

 به توجه اب كشورها  است،  مقررات و قوانين و استانداردها  این تبيين درحال ایكائو كه

 محدوده برای هاییدستتتورالعمل استتت، شتتده انجام مختلف نقاط در كه هاییفعاليت

 باشند. داشته باید سرنشين بدون هواپيماهای برای پروازی مجاز

 هابيمه و مسئوليت
    ا برای پهپادها    های موجود برای بيمه هواپيماها و اپراتورها ر  در بحث بيمه، ایكائو حداقل

 تواند شامل بيمه مسئوليت و بيمه بدنه شود.. این بيمه میدهدنيز پيشنهاد می

 ایمنی

 هوایی ترافيک خدمات (ATS )مختلف واحدهای هوایی، فضای  ایجاد به مربوط 

 با توجه به حضتتور پهپادها برای استتت الزم كه شتتودیم خدماتی و ترافيک كنترل

 رفتهگ نظر در 2 انكس با همراه هوایی ترافيک از ستتریع و منظم ایمن، جریان ترویج

صل  اطمينان تا شوند  سيرهای  در پرواز كه شود  حا  طشرای  تحت لمللیانبي هوایی م

 .است شده طراحی هوایی عمليات كارایی و ایمنی بهبود برای یكسان

 .2012 ایكائو :مأخذ

 

 ب( آژانس امنيت هوانوردی اروپا )ایي ای اس ای(

ان اتحادیه آژانس هواپيمایی اتحادیه اروپا مسئوليت تضمين باالترین سطح مشترك ایمنی برای شهروند

عنوان د زیر بهتوان به موارمهم دیگری نيز دارد كه می هایمسئوليتاروپا را برعهده دارد. این سازمان 

 نمونه اشاره نمود:

 اطمينان از باالترین سطح حفاظت از محيط زیست، 

 یند صدور مجوز در بين كشورهای عضوافر، 

 های هوانوردیتسهيل بازار هوانوردی داخلی و ایجاد شرایط كار با سایر سازمان، 

 ونقل نظرات و پيشنهادهای ایی ای اس ای زمينه جدیدی را در وضع قوانين و مقررات حمل

 آورد.وجود میهوایی به

كيلوگرم(  25سرنشين كوچک )حداكثر  ، الزامات طراحی برای هواپيماهای بدونخاصطور به

برای محصوالتی كه در بازار اروپا  1«سی ای»سازی شده است كه استفاده از مارك شناخته شده پياده

های مختلف پهپادها، استانداردها و قوانين بندی. این سازمان برای طبقهاست شوند، الزامیآورده می

  . شده ارائه شده استهای تعریفبرای شاخص مشخصی را وضع نموده است كه در جدول زیر

  

                                                 
1. Conformité Européenne 
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 برمبنای استاندارد ایي ای اس ای. ساماندهي پهپاد در حوزه اصلي هایشاخص بررسي .2جدول 

 بندها و موارد مرتبط شاخص

شود كه در های مختلف میاین قوانين شامل تمامی پهپادها در كالس  محدوده اجرای قوانين

 كنند.اتحادیه اروپا و زیر نظر ایی ای اس ای پرواز میكشورهای عضو 

 سازمان هواپيمایی و هوانوردی كشورهای عضو اتحادیه اروپا  سازمان مجری قوانين

زمان برای پرواز پهپاد در مناطق خارج از محدوده مجاز، كسب مجوز از سا  مجوز پرواز و شرایط اخذ مجوز

 .استهواپيمایی كشوری ضروری 

ده باشد گرم نياز به ثبت ندارد مگر اینكه به سنسورهایی تجهيز ش 250تا وزن   ثبت پرنده 

 ود.(بازی و سرگرمی خارج شآوری كند. )از حالت اسبابكه بتواند اطالعات جمع

فاصله  متر 50كيلوگرم  2متر، دور از اجتماعات مردم )تا  120ارتفاع زیر   محدوده مجاز پروازی

ظامی و نمتر(، دور از مناطق  150كيلوگرم فاصله  25تا  2و از  افقی از مردم

 های اتمی و مناطق ممنوعهنيروگاه

 دور نگه داشتن پهپاد از هواپيماهای دیگر، مردم و مناطق حساس  ایمنی

توانند تحت نظارت اتحادیه یا باشگاه هواپيماهای بدون سرنشين می  نظارت بر بخش خصوصی 

 كشورهای عضو فعاليت كنند.سازمان هوانوردی 

 )یاسا(. اروپا یهوانورد یمنیآژانس اپرتال  :مأخذ

 

 1ج( جار

( 2نقل هوایی مشترك )جی ای ایونقل هوایی اروپا، مقامات حملوایمنی حمل آژانسپيش از ایجاد 

استاندارد مسئوليت انتشار مقررات حاكم بر عمليات، نگهداری، صدور مجوز و صدور گواهينامه و طراحی 

 شوند.عنوان الزامات هواپيمایی مشترك جار شناخته میهواپيماها را برعهده داشتند. این مقررات به

ا بسياری از های ملی نباشند دارای وضعيت قانونی نيستند، امجارها تا زمانی كه مورد تأیيد دولت

ردند. با لی خودشان تصویب كعنوان مبنای مقررات مكشورهای اروپایی تمام یا بخشی از جارها را به

شود پا وارد میشود و به قوانين اتحادیه اروتدریج در صورت لزوم اصالح میایجاد ایی ای اس ای، جار به

در مورد پهپادها  در این بخش تعدادی از قوانين جار كه تا برای همه ملل اتحادیه اروپا الزام آور باشد.

  .گردده میئتهيه شده است، ارا

  

                                                 
1. JAR: Joint Aviation Requirements 

2. Joint Aviation Authorities 
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 برمبنای استاندارد ایي ای اس ای. ساماندهي پهپاد در حوزه اصلي هایشاخص بررسي .3 جدول

 Bنوع  Aنوع  شاخص

 محدوده اجرای قوانين

 گروه پهپادهای A گروه این{ كم( سکی)با ر 

 تفریحی و مدل بازی، اسباب هواپيماهای شامل

ندارد و  تجاری جنبه آنها پرواز كه شودمی

 25بلندشدن آنها از زمين كمتر از بيشترین وزن 

شامل  A گروه یماهايهواپ }.كيلوگرم است

 :شوندیم ریز یهارمجموعهیز

 باشدیسر مردم م یمجاز به پرواز باال  A1الف( 

 ،گرم( 250)وزن كمتر از 

مردم  یكیمجاز به پرواز در نزد  A2ب( 

 ،كيلوگرم( 4)وزن كمتر از باشدیم

)وزن  ستيمردم ن کیمجاز به پرواز نزد  A3پ( 

 .كيلوگرم( 25كمتر از 

  پهپادهای گروهB  خاص(: این گروه(

شامل انواع پهپادها با مشخصات مختلفی 

شود كه پرواز آنها جنبه تجاری دارد و می

باید مجهز به تجهيزات شناسایی 

الكترونيكی باشند كه سازمان هواپيمایی 

 برای آنها مشخص كرده است.
 

 ( كشورهای عضو جارNAA1سازمان هواپيمایی یا هوانوردی )  قوانينسازمان مجری 

مجوز پرواز و شرایط 

 اخذ مجوز

 گروه برای A1 برای گواهينامه داشتن 

 و A2 هایگروه برای اما نيست، الزامی خلبانان

A3 باشدمی ملزومات جزو.  

  برای پرواز گروهA1 نياز به اخذ مجوز پرواز 

 از مركز كنترل ترافيک نيست.

  خلبان باید گواهينامه الزم را اخذ

نموده و برای پرواز هم باید از سازمان 

 اپراتور اینكه هواپيمایی مجوز بگيرد، مگر

 دتأیي بدون عمليات انجام به مجاز امتياز از

 باشد. برخوردار قبلی

 قوانين هواپيمایی كشور ثبت گردند.باید با توجه به   ثبت پرنده 

 محدوده مجاز پروازی

 نواحی در مجموعه این پرواز No drone و 

Limited drone نواحی در. است امكانپذیر 

uncontrolled بر نظارتی ترافيک كنترل مركز 

 .ندارد پهپادها از گروه این پرواز

 های جغرافياییمحدوده اطالعات 

 اختيار در باید )مجاز، محدود و ممنوع(

 گيرد. قرار پهپاد اپراتور

 

 هابيمه و مسئوليت

  مسئوليت اضافه شدن تجهيزات خاصی كه

آوری اطالعات را داشته باشد، با توانایی جمع

اپراتور پهپاد است و شامل قوانين امنيتی هر 

 شود. ایالت می

  مسئوليت پرواز پهپاد در مناطق

ردی مشخص شده، تبعيت از قوانين هوانو

و هماهنگی با مركز كنترل ترافيک هوایی 

 باشد.با اپراتور پهپاد می

 ایمنی

 اپراتور تا شدبا برقرار پهپاد اپراتور و هوایی ترافيک كنترل بين باید خاصی هایدستورالعمل 

 .كند هدایت ایمن صورتهب شده كنترل نواحی در را خود هواپيمای بتواند

  ی الكترونيكی شدن پهپاد به ابزار شناسای است و باید از تجهيزاپراتور مسئول ایمنی پهپاد

 مورد نظر سازمان هواپيمایی مطمئن باشد.

نظارت بر بخش 

 خصوصی 
 است ممكنNAA  و  كند صادر هواپيمای مدل انجمن یا باشگاه یک به را سازمانی مجوز

 اداره شود.فعاليت اپراتورها براساس ساختار سازمانی و سيستم مدیریتی انجمن 

 .سند ملزومات هوانوردی مشترك )جار( مأخذ:

 

                                                 
1. National Aviation Authority 
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 پذیر درهای هدایتساماندهي پرنده قانون كلي چارچوب بررسي -فصل سوم

 منتخب كشورهای

از راه دور مورد بررسی پذیر های كنترلدر این بخش وضعيت كشورهای  منتخب در ارتباط با ساماندهی پرنده

گانه در بخش قبل معرفی و تعریف شدند، همچنين وضعيت استانداردهای نه هایگيرد. شاخصقرار می

ها مورد بررسی قرار گرفت. كشورهای منتخب شامل آمریكا، روسيه، آلمان، مختلف با توجه به این شاخص

 در حوزه پهپاد از كشورهای پيشرو هستند.  انگلستان، چين، سنگاپور و نيوزلند هستند كه اكثراً

 

 مانالف( آل

ای طوالنی در توسعه و استفاده از پهپادها را دارد كه این سابقه به جنگ جهانی اول كشور آلمان سابقه

است  CL-89ساخته شده توسط آلمان، هواپيمای مدرن  نيبدون سرنش یمايهواپ نياولگردد. باز می

را پهپادها از  یامجموعه ه ارتش آلمانامروزبا همكاری كانادا و انگليس معرفی شد.  1971كه در سال 

. شده است یاندازدر افغانستان راه ISAFعمليات از كمک آلمان در  یعنوان بخشبه كه دارد اريدر اخت

كند، برای كه در زمينه تحویل كاال فعاليت می DHLدر زمينه پهپادهای غيرنظامی نيز شركت آلمانی 

نيز تحویل  2016سریع و آسان بهره برده است و از سال  عنوان ابزاری برای تحویلاولين بار از پهپادها به

های اصلی به بررسی شاخص 4گيرد. جدول اتوماتيک توسط پهپادها انجام می صورت كامالًمرسوالت به

 پردازد.در ساماندهی پهپادها در كشور آلمان می

 

  .آلمانبرمبنای كشور  ساماندهي پهپاد در حوزه اصلي هایشاخص بررسي. 4جدول 

 بندها و موارد مرتبط هاشاخص

 محدوده اجرای قوانين

 و  ونقل هوایی آلمان بين پهپادپهپاد یک هواپيمای بدون سرنشين است. قوانين حمل

پادها قانون هواپيمایی كشوری آلمان، په «1»هواپيمای مدل تمایز قائل است. طبق بند 

دل برای مشوند. اما هواپيماهای برای مقاصد تجاری استفاده می وسایلی هستند كه منحصراً

 آیند .كار میاهداف شخصی مانند اهداف ورزشی یا تفریحی نيز به

 )پرواز پهپاد در آلمان قانونی است.1طبق دستورالعمل اداره هوانوردی فدرال آلمان )اف ای او ، 

 )اف ای او(اداره هوانوردی فدرال آلمان   سازمان مجری قوانين

مجوز پرواز و شرایط 

 اخذ مجوز

 يماواپهاگر  همچنين باشد و يشترب یا يلوگرمك 2جرم برخاستن  یدارا يماكه هواپیدر صورت 

 ی است.اخذ گواهينامه دانش الزام، پرواز كند ينمتر از سطح زم 100از  يشدر ارتفاعات ب

 یلبانخمجوز  یاست. اگر اپراتور دارا یالزام 2017اكتبر  1 یخاز تار اخذ گواهی دانش 

 يزاتتجه یاپراتورها یبرا یخلبان یشامل مجوزها ین. ايستدانش الزم ن یمعتبر باشد، گواه

 شود.یم يزن ییهوا یورزش

  آلمان فدرالهوانوردی اداره اخذ گواهی دانش و مهارت برای اپراتورهای پهپادها توسط 

                                                 
1. Federal Aviation Office 
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 بندها و موارد مرتبط هاشاخص

 گيرد.)اف ای او( انجام می

 یاهداف ورزش یكه منحصراً برا ينبدون سرنش يماهایهواپ ، یعنیمدل يماهایبرداران هواپبهره 

 فدرالهوانوردی اداره بر عالوه دانش خود را یتوانند گواهیميرند، گیمورد استفاده قرار م یحیتفر یا

 كنند. یافتدر 2)دی آ ای سی( و 1)دی ام اف وی(مدل،  يمایاز دو انجمن هواپ آلمان

  ارائه شود. صالحیمراجع ذ یندگانبه نما دبای ی،صورت درخواست گواهدر 

  ه اخذ مجوز كيلوگرم نيازی ب 5برای پرواز با هواپيماهای مدل و پهپادها با وزن كمتر از

طور .. به.نشانی، امداد و های ایمنی نظير آتشنيست. عمليات توسط مقامات دولتی و سازمان

 كلی معاف از مجوز هستند.

 ر مناطق محدود كيلوگرم و نيز پرواز در شب و همچنين پرواز د 5های باالی ای پرواز با پرندهبر

 شود. ونقل صادر میپروازی )حساس( اخذ مجوز الزامی است. مجوز توسط مقامات ملی حمل

 انش، د یبدون گواه يلوگرمك 2از  يشبه وزن ب ينبدون سرنش يماهایاز هواپ یبرداربهره

همچنين  شود.ی، تخلف محسوب مییهوا يکنامه ترافیينآ (17c) (1) 44 مطابق ماده

 ییهوا ترافيکنامه یينآ (3) (1) 108 مطابق با بند برچسب مناسب،بدون  اندازی پهپادراه

 .تخلفات هستند ینمسئول مجازات اخالف قانون است. اداره هوانوردی فدرال آلمان 

 ثبت پرنده
 كه  باید ثبت شوند و با برچسب ضدحریق گرم حتماً 250ی های با وزن باالهمه پرنده

 گذاری شوند.حاوی نام و آدرس مالک یا كاربر پرنده است، نشانه

 محدوده مجاز پروازی

  باشد و این فوت( می 328متر ) 100حداكثر ارتفاع مجاز برای پرواز پهپادها در آلمان

لبته در فضای متر پرواز كنند. ا 100ها اجازه ندارند بدون مجوز در ارتفاع باالتر از پرنده

 باشد. فوت( می 164متر ) 50هوایی كنترل شده حداكثر ارتفاع مجاز 

  خط دید مستقيم خود را با پهپاد حفظ كند. اما یک استثنا خلبان باید در تمام مدت پرواز

در ارتفاع كمتر  3نيز وجود دارد و آن زمانی است كه پرواز با استفاده از سيستم اف پی وی

 گرم صورت گيرد. 250ای با وزن كمتر از فوت( و با پرنده 98متر ) 30از 

  رواز كند. ایلی( از فرودگاه پم 93/0كيلومتری ) 5/1پرنده مجاز نيست در فاصله كمتر از 

 ها، دیده، زندانپرنده اجازه پرواز بر روی مناطق پرجمعيت، مناطق صنعتی، مناطق حادثه

ای كه جزء مناطق حساس شناخته مناطق مسكونی، مسيرهای خاص ترافيكی و هر منطقه

 شده است، را ندارد. نقشه آنها در سایت اف ای او وجود دارد. 

  های های فدرال، آبراههمتر از بزرگراه 100فراز و نيز به فاصله جانبی كمتر از پرنده نباید بر

 آهن پرواز كند. فدرال و امكانات راه

 ل را ندارد.پرنده اجازه پرواز بر فراز نواحی حفاظت شده طبيعی تحت حفاظت منابع طبيعی فدرا 

 دارا  صوتی و رادیویی راهای تصویری، هایی كه قابليت ضبط و ارسال دادهپرواز پرنده

 رده باشند.ن را اخذ كاباشد؛ مگر اینكه رضایت ساكنباشند، بر فراز مناطق مسكونی ممنوع می

 بيمه و مسئوليت

 ا بند بمطابق  يماهامانند همه هواپ يزمدل ن يماهایو هواپ ينبدون سرنش ییهوا هایيستمس

33 ff  دشخص ثالث هستن يتمسئولقانون هواپيمایی كشوری آلمان ملزم به داشتن بيمه . 

  یخصوص يتمسئول يمهمعموالً تحت پوشش ب ينبدون سرنش يماهایهواپ بينتصادفات 

 است. يازمدل ن يمایهواپ يمه شخص ثالث برای. در عوض، پوشش بيرندگیقرار نم
Source: www.bmvi.de. 

                                                 
1. Deutscher Modellfliegerverband 

2. Deutscher Aeroclub 

3. First Person-Viewing 
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 ب( نيوزلند

اجرا  به 2015 آگوست 1 خیدر تار نيبدون سرنش یماهايهواپ یبرا وزلنديدر ن دیجد یمنیا نيقوان

حفظ به همراه  درحال توسعه را یهستند و امكان رشد فناورپذیر نسبتاً انعطاف دیجد نيقوان نیا درآمد.

 ني، قوانامریكآ متحده االتیمانند ا ییبرخالف كشورها آورند.یفراهم م یاصل تیعنوان اولوبه تيامن

 اتي، عملكامریآمتحده  االتیو ا اي. در استرالستين لئقا یفرق یحیو تفر یتجار اتيعمل نيب نيوزلند

ر نيوزلند د مجوز دهد. یهوانوردسازمان  نكهیااست، مگر  یرقانونيغ یتجار نيبدون سرنش یماهايهواپ

فاع ارتپرواز در  روز، فقط درمانند پرواز  یاساده نيكه اپراتور قوان یتا زمان ،یتجار اتياز عمل یاريسب

 CAA نامهيبدون گواه، را رعایت كنداز فرودگاه  لومتريك 4از  شيب و پرواز با فاصله متر 120 ریز

برای دریافت  داپراتورها از این محدوده خارج شوند، بای هرگاه .(101امكانپذیر است )طبق قانون قسمت 

زلند در دو بخش مجوز پرواز پهپاد به سازمان هواپيمایی كشوری نيوزلند مراجعه كنند. قوانين پهپاد نيو

كه بخشی  تندهس قوانين اوليه و مقدماتی پرواز پهپادها در نيوزلند 101ارائه شده است. قوانين قسمت 

شرح به 102آیند. قوانين قسمت میحساب از قوانين هوایی سازمان هواپيمایی كشوری نيوزلند به

 کی خواهدباپراتوری پردازد. اگر یم نيبدون سرنش یماياپراتور هواپ نامهيدست آوردن گواهبه یچگونگ

ون محافظت بد یاتيمانند عملبه پرواز درآورد ) 101قسمت  نيرا خارج از قوان نيبدون سرنش یمايهواپ

اخذ به  ،(باشد لوگرميك 25از  شيكه وزن آن ب نين سرنشبدو یمايهواپ به پرواز درآوردن ایدر شب 

نيوزلند  های اصلی ساماندهی پهپادها در كشوربه بررسی شاخص 5در جدول  .مجوزهای الزم نياز دارد

 پردازد. می 102و  101با توجه به قوانين بخش 

 

  .نيوزلندبرمبنای كشور  ساماندهي پهپاد در حوزه اصلي هایشاخص بررسي .5جدول 

 بندها و موارد مرتبط هاشاخص

 محدوده اجرای قوانين

 و  یحیتفر پهپادهای نياز كشورها به قوان یمانند برخ وزلنديپهپاد ن نيقوان

 شود.ینم کيتفك یتجار

 101قسمت  نيخود از قوان نيبدون سرنش یماهايهنگام پرواز هواپ دكاربر بای 

 .دكن یرويپ

 101قسمت  نيبدون سرنش یماهايهواپ نيبه پرواز در خارج از قوان ازين اگر 

 .رديگرا ب 102قسمت  نيبدون سرنش یمايهواپ كاربر یگواه کی دی، بادداشته باش

 سازمان هواپيمایی كشوری نيوزلند  سازمان مجری قوانين

 مجوز پرواز و شرایط اخذ مجوز

 دبایا . امنيستبه مجوز  یازين وزلنديدر ن نيبدون سرنش یمايپرواز هواپ یبرا 

 وزلندين ییمايمقررات هواپمربوط به كه  نيبدون سرنش یماهايهواپ 101 نياز قوان

 .كرد یرويپ ،است

 لهازجم 101هایی خارج از قانون بخش اخذ مجوز برای پرواز پهپاد در حالت 

 شيكه وزن آن ب نيبدون سرنش یمايهواپو پرواز  بدون محافظت در شب اتيعمل

 ، الزامی است.باشد لوگرميك 25از 
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 بندها و موارد مرتبط هاشاخص

  درخواست صدور دقانون هواپيمایی كشوری نيوزلند، شخص بای «8»طبق بند 

نامه مندرج مجوز را به مدیر بخش ارسال كرده و هزینه مشخص شده را طبق آیين

 در قانون پرداخت نماید.

  امل طور كقانون هواپيمایی كشوری نيوزلند به 102شرایط اخذ مجوز در بخش

 آورده شده است.

 محدوده مجاز پروازی

  واز قانون هواپيمایی كشوری نيوزلند، محدوده مجاز پر 101طبق قوانين بخش

 به قرار زیر است:

 فوت( پرواز كند. 400متر ) 120در ارتفاع كمتر از  دپهپاد بای 

 یگواه یابر دی، باصورتدر غير اینوزن داشته باشد.  لوگرميك 25 ریز دیبا پهپاد 

 .كرداقدام  102قسمت  ،نيبدون سرنش یمايهواپ كاربر

 دها انجام گيركيلومتری محدوده فرودگاه 4خارج از  دپرواز پهپادها بای. 

 پرواز در مناطقی مانند مناطق نظامی یا مناطق خاص، بدون اخذ مجوز از 

 مقامات مسئول آن منطقه ممنوع است.

 ستبرای پرواز پهپاد الزامی اصاحب ملک  تیرضا. 

 ز گرفت.از شورای محله مجو د، بایهامانند پارك یعموم یهاقبل از پرواز در مكان  

 بيمه و مسئوليت

  ند هواپيمایی كشوری نيوزل 102و  101در صورتی كه پهپاد طبق قوانين بخش

 شود.پرواز كند، بيمه برای موارد زیر مسئوليت جبران خسارت را متقبل می

  رای ب محتوا مهيگم شود، ب ای، سرقت شود دهیدبيآس یطور تصادفبه پهپاداگر

 وجود دارد.  آن

 ایكرده  برخورد یبه پنجره شخص یطور تصادفبه نيبدون سرنش یماياگر هواپ 

عهده به را خسارت نیرفع ا تيمسئول بيمه، كندبه امالك آنها خسارت وارد 

 .رديگمی

 ایمنی

  ،درها بایهليكوپترها، گالیدرها و پاراگالیددر صورت مشاهده انواع هواپيماها 

 فرود آورد. پهپاد را سریعاً

 های تعيين شده طور منظم و طبق دورهبه دعمليات تعمير و نگهداری پهپاد بای

 های الزم روی پهپاد نصب شود.روزرسانیانجام شده و به

 یهانيربدو با چشم غيرمسلح قابل مشاهده باشد و پرواز آن به همراه دپهپاد بای 

 ممنوع است.تلفن هوشمند  ای توري، مانیشكار

 آلود یا ابری ممنوع است.پرواز در هوای مه 

  .پرواز فقط در روشنایی روز مجاز است 

 یاماهيافراد، امالك و هواپ یبراخطرات كه  كندحاصل  نانياطم دیبا كاربر 

 .برسدبه حداقل  گرید

  است.پذیر رضایت آنها امكانپرواز پهپاد باالی سر مردم فقط در صورت 

 افظ مح اتيعمل نكهی، مگر اكنددر شب پرواز  دنبای نيبدون سرنش یماهايهواپ

 .گيردانجام 

Source: www.aviation.govt.nz 
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 ج( سنگاپور

 راثيم یاز مستندساز .شودیمقاصد مختلف استفاده م یبرا نيبدون سرنش یماهايدر سنگاپور از هواپ

 لیشامل تحو اپهپاده یكاربردها ریگلف. سا یهانياز زم یبردارنقشه گرفته تا كشور نیا خیو تار فرهنگی

شود. با توجه به میفاضالب  یهاها و تونلیكشت ،رختانها، داز ساختمان یبازرس نيبسته و همچن

د، گيرنترافيک هوایی سنگاپور و محيط شهری پرجمعيت، اگر نظارت درستی بر پرواز پهپادها صورت 

وانين هوایی ق «80»مردم با خطرات جبران ناپذیری مواجه خواهند شد. قوانين مربوط به پهپادها در بند 

 ده است.شهای اصلی ساماندهی پهپادها در سنگاپور پرداخته به شاخص 6سنگاپور آمده است. در جدول 
 

 .سنگاپوربرمبنای كشور  ساماندهي پهپاد در حوزه اصلي هایشاخص بررسي .6جدول 

 بندها و موارد مرتبط هاشاخص

 محدوده اجرای قوانين

 ن پهپادها در سنگاپور به دو دسته پهپادهای تفریحی و تحقيقاتی و همچني

 شوند كه هر یک شرایط و ضوابطپهپادهای غيرتفریحی و غيرپژوهشی تقسيم می

 مخصوص به خود را دارند.

 شود.از میبدر محيط بسته یا پرواز در محيط بندی دیگر پهپادها مربوط به پرواز دسته 

 سازمان هواپيمایی كشوری سنگاپور  سازمان مجری قوانين

 مجوز پرواز و شرایط اخذ مجوز

 كه پهپاد تفریحی و تحقيقاتی باشد:در صورتی 

  باشد، مجوز الزم نيست.اگر پرواز در محيط بسته 

  عات بيشتر نياز است. برای اطال 2برای پرواز در محيط باز، اخذ مجوز فعاليت كالس

 .مراجعه شود (مربوط به این جدولسازمان هواپيمایی كشوری سنگاپور )مرجع به 

 7ز اهای باز و بسته، چنانچه جرم پهپاد به همراه بار برای پرواز در محيط 

الزامی  1و همچنين مجوز فعاليت كالس  كيلوگرم تجاوز كند، اخذ مجوز برای كاربر

 مراجعه شود.مرجع مربوط به این جدول است. برای اطالعات بيشتر به 

 های كه پهپاد غيرتفریحی و غيرپژوهشی باشد، برای پرواز در محيطدر صورتی

ست الزامی ا 1باز و بسته اخذ مجوز پرواز برای كاربر و مجوز فعاليت كالس 

 رجع مربوط به این جدول(م)اطالعات بيشتر در 

 محدوده مجاز پروازی

 :برای پهپادهای تفریحی و تحقيقاتی 

 7ز جرم كل پهپاد به همراه بار كمتر ا دهای بسته بایبرای پرواز در محيط 

 شایان د. فوت تجاوز نكن 200كيلوگرم باشد. همچنين ارتفاع پرواز از سطح دریا از 

 5در مناطق خاص، حفاظت شده، ممنوع و همچنين  دذكر است پرواز نبای

 كيلومتری پایگاه هوایی صورت بگيرد.

 اخذ فوت از سطح دریا 200های باز و ارتفاع باالتر از برای پرواز در محيط ،

 های باز نيز، پرواز در مناطق خاص،ی مربوطه الزامی است. در محيطهامجوز

 هوایی ممنوع است.كيلومتری پایگاه  5حفاظت شده و همچنين 

 7ز اهای باز و بسته، چنانچه جرم پرنده به همراه بار برای پرواز در محيط 

 های مربوطه الزامی است.كيلوگرم بيشتر شود، اخذ مجوز

 دایبنظر از وزن و محل پرواز، برای پهپادهای غيرتفریحی و غيرپژوهشی، صرف 

 مجوزهای مربوطه اخذ شود. 
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 بندها و موارد مرتبط هاشاخص

 ایمنی

  ،شوداطمينان حاصل  پرنده سالم بودناز قبل از پرواز . 

 .پرواز فقط در شرایط آب و هوایی خوب با دید كافی انجام شود 

 ن و مانيتورهمواره در معرض دید با چشم باشد نه از طریق دستگاه، دوربي دپهپاد بای 

 .از عملكرد مناسب رادیو كنترل اطمينان حاصل كنيد 

 ها یا شهر بازی باشد.پرجمعيت مانند پارك هایپرواز نباید بر فراز مردم یا محل 

  گر مافزودن ابزارهایی مانند دوربين به پهپاد توسط خود كاربر ممنوع است

 اینكه آن ابزار توسط شركت سازنده روی پهپاد نصب شده باشد.

 .حمل وسایل خطرناك و سمی با پهپاد ممنوع است 

 ست.ای توسط پهپاد ممنوع اانداختن یا تخليه هر ماده 

 .پرواز پهپاد در نزدیكی اورژانس ممنوع است 

 كيلومتری  5در مناطق خاص، حفاظت شده، ممنوع و همچنين  دپرواز نبای

 پایگاه هوایی صورت بگيرد.
Source: www.caas.gov.sg 

 

 د( روسيه

ست. نكته ارائه شده ا 7روسيه مورد بررسی قرار گرفته و درجدول  برای كشورهای استخراج شده شاخص

جرایی تبدیل انویس هستند و هنوز به قانون قابل ذكر این است كه قوانين پهپادها در روسيه در حد پيش

خيل دهای مختلفی از دولت و نهادهای نظامی و قضایی در صدور مجوز پرواز پرنده اند. بخشنشده

 ر به آنها اشاره شده است:هستند كه در زی

 ستاد مشترك، 

 ونقل هواییاداره محلی حمل، 

 سرویس گارد فدرال، 

 بخش سرویس امنيت فدرال مسكو، 

 وزارت داخلی مسكو، 

 آهنهای راهونقل و بخش توسعه زیرساختوزارت حمل، 

 وزارت مسكن، 

 سازمان محيط زیست. 

نام بيان شده است اما در ادامه روند ثبتصورت كامل به 7قوانين پيشنهادی در روسيه در جدول 

نام كند. اطالعات شخصی ثبت رتال  شركتوباید در پشود. برای ثبت نام، مالک پرنده ابتدا پرنده ذكر می

نام بر ثبتای از طریق ایميل مبنینام، اطالعيه. پس از اعالم درخواست ثبترتال ثبت كندورا در پخود 

شود كه باید آن را بر روی پرنده خود برای متقاضی ارسال می 1چسبیدریافت خواهد كرد. سپس بر

                                                 
1. Mark 
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متر قابل  300دهد پرنده تا فاصله خاصی است كه اجازه می RFIDبچسباند. این برچسب شامل 

 نام ندارند.گرم نيازی به ثبت 250های زیر شناسایی باشد. پروسه ثبت نام رایگان است و پرنده

 

 .بر مبنای كشور روسيه ساماندهي پهپاد در حوزه اصلي هایشاخص بررسي. 7جدول 

 بندها و موارد مرتبط شاخص

 محدوده اجرای قوانين
  كوپترها، كيلوگرم شامل مولتی روترها، هلی 30گرم تا  250همه وسایل پرنده بين

 شوند.می های قابل كنترل با رادیو و هواپيماهای رادیویی شامل این قانوناسباب بازی

 سازمان هواپيمایی كشوری روسيه  سازمان مجری قوانين

 مجوز پرواز و شرایط اخذ مجوز

 .هر پرنده ثبت شده برای پرواز نياز به مجوز دارد 

 ات مالک پرنده ملزم است تا درخواست مجوز را برای بخش امنيت محلی و عملي

 ضدفساد ارسال كند.

  از، به مكان، ارتفاع و مدت پرودرخواست مجوز حاوی هدف پرواز، تاریخ، زمان و

 وهمراه مدل پرنده، سند مالكيت، شماره ثبت، سریال پرنده، مشخصات سروصدا 

 تعداد موتورها ارسال شود.

 ثبت پرنده

 به  2016جوالی  3فدرال كه در تاریخ  291اساس قانون شماره ها برثبت پرنده

 تصویب رسيده است، اجباری است.

 پذیرد كه صورت می 1دولتی زاشچيتاین فوترانس ها توسط شركتثبت پرنده

 نقل روسيه است.وابسته با وزارت حمل

  پوند( باید ثبت شوند. 55/0گرم ) 250همه پهپادهای باالی 

 گرم نيازی به ثبت ندارند. 250های كمتر از پرنده 

 محدوده مجاز پروازی

 ال كنند.ایی محلی ارسهای پروازی خود را به كنترلرهای ترافيک هوكاربران باید طرح 

 پهپادها تنها در طول روز، در هوای صاف و قابل دید اجازه پرواز دارند. 

 .خلبان باید در طول پرواز خط دید مستقيم خود را با پرنده حفظ نماید 

 .پرنده نباید بر فراز مناطق حساس نظير تأسيسات نظامی پرواز كند 

  ميدان سرخ را ندارد.پرنده اجازه پرواز بر فراز كاخ كرملين و 

 ایمنی

 ایی های پروازی خود را به كنترلرهای ترافيک هوجهت كاربران آنها باید طرح

 محلی ارسال كنند.

 .خلبان اجازه پرواز بر باالی سر مردم و در مناطق شلوغ را ندارد 

 

 ( چين هـ

پرواز پهپادهای بدون  2سوی سازمان هواپيمایی كشوری چين )سی ای ای سی(اساس قوانين اعالمی ازبر

سرنشين در آسمان این كشور با رعایت مقرارت اعالمی قانونی است. برای ثبت نام اطالعات شخصی فرد 

 شرح زیر مورد نياز است:و نيز پرنده به

                                                 
1. Zashchitain Fotrans 

2. Civil Aviation Administration of China (CAAC) 
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 اطالعات فردی صاحب پرنده، 

 )شماره شناسه معتبر )شماره شناسنامه یا گذرنامه، 

 شماره تماس و پست الكترونيكی، 

  مدل پرندهشماره، 

 شماره سریال پرنده، 

 هدف پروازی. 

كد نيز  QRنام خود را كه حاوی پس از ثبت پرنده، مالک پرنده موظف است تا برچسب ثبت

 صورت واضح چاپ كرده و بر روی پرنده خود بچسباند.باشد بهمی

 

 .مبنای كشور چينبر ساماندهي پهپاد در حوزه اصلي هایشاخص بررسي. 8جدول 

 بندها و موارد مرتبط شاخص

  محدوده اجرای قوانين

 سازمان هواپيمایی كشوری چين  سازمان مجری قوانين

 مجوز پرواز و شرایط اخذ مجوز
 زامی برداری تجاری از پرنده، اخذ مجوز از سازمان سی ای ای سی البرای بهره

 باشد.می

 ثبت پرنده

 ت سازمان سی ای ای سی ثبگرم باید در  250های با وزن باالی تمامی پرنده

 شوند.

 پوند(  256كيلوگرم ) 116پوند( تا  15كيلوگرم ) 7ای كه وزن آنها بين هر پرنده

 .باشد نياز است تا برای پرواز مجوز پرواز از سی ای ای سی دریافت نماید

 برداری هرهبهایی كه با هدف تجاری به پرواز دربيایند الزم است تا مجوز همه پرنده

 ی ای سی اخذ نمایند.از سی ا

 سی  ها، صالحيت خلبان پرنده باید توسطبرداری تجاری از پرندهمنظور بهرهبه

 ای ای سی تأیيد گردد.

 وز هم مج ا برای پروازتاست كيلوگرم  116هایی كه وزن آنها بيشتر از پرنده

 برداری بگيرند و هم خلبان باید گواهی خلبانی دریافت نماید.بهره

 مجاز پروازیمحدوده 

 زه پرواز پرنده باید همواره در دید مستقيم خلبان قرار داشته باشد و خلبان اجا

 *هایی فراتر از دید خود ندارد.در فاصله

  مين فوتی( از سطح ز 394متری ) 200حداكثر ارتفاع مجاز برای پرواز ارتفاع

اشته باشيد باید را د است. در صورتی كه به هنگام پرواز نياز به پرواز در ارتفاع باالتر

 **مجوز پرواز از سی ای ای سی اخذ نمایيد

 می، مناطق ها، اماكن و تأسيسات نظاپرنده اجازه پرواز بر فراز و نزدیكی فرودگاه

د ندارد. حساس امنيتی و هر فضایی كه پليس پرواز در آن مناطق را ممنوع اعالم كن

را  ند شهر پكن و منطقه تبتها اجازه پرواز در مناطق حساس مانهمچنين پرنده

اید مجوزهای اما در صورت لزوم پرواز در این مناطق، قبل از عمليات پرواز ب ،ندارند

 الزم اخذ شود.

  خلبان اجازه پرواز در مناطق كنترل شده را ندارد مگر اینكه مجوز پرواز در این
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 بندها و موارد مرتبط شاخص

 مناطق را دریافت نماید.

 هابيمه و مسئوليت
 نامه مقررات پروازی پهپادها، اپراتورهای پهپادها موظف هستندطبق آیين 

 مسئوليت خود را در قبال اشخاص ثالث از طریق بيمه پوشش دهند.  

 پرنده اجازه پرواز بر فراز مناطق شلوغ و پرجمعيت را ندارد.  ایمنی
Source: www.caac.gov.cn 

ين پهپادی در چين های معرفی قواناز سایت ، اما در یكیاستپرنده نشده ای به فاصله افقی خلبان تا طور دقيق اشارهدر قوانين به*

 متر باشد. 500اشاره شده كه فاصله افقی بين خلبان و پهپاد نباید بيشتر از 

 یدست صورتبه دبخواه خلبان كه یصورت در و دانشده ميتنظ خودكار صورتارتفاع به نیپرواز در ا یبرا DJIشركت  یهاپرنده**

 .كند تیرعا ار نيقوان تا دهدیم هشدار خلبان به پرنده خود اورد،يدرب پرواز به متر 120 از شتريب یارتفاع به را پرنده

 

 و( انگلستان

حداقل همان  1كنند، طبق سی ای ایهمه هواپيماهای بدون سرنشين كه در بریتانيا فعاليت می

دار را باید داشته باشند. بنابراین عمليات پهپادها باید استانداردهای ایمنی و عملياتی هواپيماهای سرنشين

دار ایمن هستند، ایمنی داشته باشد و نباید در زمان پرواز یا روی به همان اندازه كه هواپيماهای سرنشين

وند و یا خطری ایجاد كنند. مطالب اشاره زمين برای سایر هواپيماها، تأسيسات و افراد، خطری محسوب ش

 .دارد اختصاص آنها به مربوط یهاستميس و نيسرنش بدون یماهايهواپ به بخش نیا در شده

طور مطالب این بخش شامل شود. همينتنظيم می 2های نظامی توسط ام ای ایسيستم استاندارد

  . شودگيرند، نمیو تفریحی مورد استفاده قرار میهای ورزشی یا سرگرمی هواپيماهای مدل كه برای فعاليت

 

 .مبنای كشور انگلستانبر ساماندهي پهپاد در حوزه اصلي هایشاخص بررسي .9جدول 

 بندها و موارد مرتبط شاخص

 محدوده اجرای قوانين

 ایپایه قوانين رعایت از كه هواپيماهایی EASA خارج) هستند معاف 

 را كشوری مقررات این باید ،(هستند EASA استانداردهای محدوده از

 .نمایند اجرا و رعایت

 سازمان مجری قوانين

 و نظامی: دارد وجود نامهآیين نوع دو پرنده اجسام  پرواز برای بریتانيا در 

 .كشوری

 یک. شودمی تعيين دفاع وزارت توسط نظامی پروازهای ملزومات 

 توسط كه شودمی هواپيمایی هر شامل منظور این برای نظامی هواپيمای

 واپيماهاه نوع این با آن به مربوط مقررات با باید و گرفته مجوز دفاع وزارت

 نقواني تحت باید نباشد نظامی هواپيمای كه هواپيمایی هر. كرد رفتار

 داشته قتمطاب نيز كشوری ملزومات با بریتانيا، هوانوردی ایمنی االجرایالزم

 . باشد

 

                                                 
1. Civil Aviation Authority (CAA) 

2. Military Aviation Authority (MAA) 
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 بندها و موارد مرتبط شاخص

 مجوز پرواز و شرایط اخذ مجوز

 یاجرا به ملزم و شودمی ثبت بریتانيا در كه غيرنظامی هواپيمای یک 

 و پرواز صالحيت گواهينامه باید نيست، ایی ای اس ای مقررات و قوانين

 اینكه: مگر كند دریافت سی ای ای از را پرواز مجوز

 مجوز دریافت از معاف كه باشد كيلوگرمی 150 تا 20 پهپاد یک 

  یا. است ای ایسی

 20 از كمتر وزن دارای استاندارد طبق كه باشد كوچک پهپاد یک 

 .است كيلوگرم

 ود.كيلوگرم باشد باید ثبت ش 20گرم تا  250هر پهپاد كه وزن آن از   ثبت پرنده

 محدوده مجاز پروازی
 یفرودگاه  ترافيک  نواحی یا  شتتتده كنترل نواحی در نباید   پهپادها   این 

 ردهك كستتتب هوایی ترافيک  كنترل از را الزم مجوز اینكه  مگر كنند،  پرواز

 .باشند

 هابيمه و مسئوليت

 ن اطمينان آآورند، باید از بيمه بودن همه كسانی كه پهپادی را به پرواز درمی

 .استعهده مالک پهپاد داشته باشند. مسئوليت پهپاد و اپراتور بر

 كند، )ازجمله پرواز میكسی كه با هواپيمای بدون سرنشين هر

آنالین  كيلوگرم، باید یک بسته آموزشی 20تا  250هواپيماهای مدل( با وزن 

جدید را بگيرد و بگذراند. این دوره آموزشی رایگان و هر سه سال قابل ت

 است.

 ایمنی

 ونبد هواپيمای با پرواز برای را كسی اگر كه كندمی تأكيد سی ای ای 

 داشته را الزم ایمنی تأیيدیه كه كنيد بررسی اید،كرده انتخاب خود سرنشين

 یطراح پهپادها ایمنی افزایش جهت را افزارهایینرم سازمان این. باشد

 اصلی دهندهارائه سرنشين، بدون هواپيماهای ایمنی جدید برنامه. كندمی

 Altitude Angel توسط كه است انگلستان در هوایی ترافيک كنترل

 رائها كاربران به را استفاده قابل هوایی فضای نقشه این. است شده ساخته

 ستفادها آن از تواندمی كه كندمی مشاهده را مناطقی كه ایگونه به می دهد،

 در را دیگر خطرات همچنين و شود اعمال شدید احتياط آن در باید یا كند

 .دهدمی هشدار كاربر به خصوصی حریم یا امنيتی ایمنی، خطرات قالب

Source: www.loc.gov و   House of Lords 

 

 ز( ایاالت متحده آمریكا 

انين هواپيمایی ونقل هوایی فدرال یک نهاد دولتی ایاالت متحده است كه توانایی تنظيم همه قواداره حمل

ل ساخت اطراف آن را دارد. محدوده عملكرد آن شام المللیبينهای كشوری در آن كشور و همچنين آب

محافظت از  ، مدیریت ترافيک هوایی، صدور گواهينامه پرسنل و هواپيما وهاداری از فرودگاهبرو بهره

ف ای ای كه ای ایاالت متحده در هنگام پرتاب یا ورود مجدد وسایل نقليه تجاری فضایی است. هادارایی

ی( شد اای ایجاد شد، جانشين اداره هواپيمایی هوانوردی غيرنظامی سابق )سی  1958در آگوست سال 

 نقل ایاالت متحده شد.وو بعداً یک آژانس در وزارت حمل

مثال كاربر هواپيمای بدون برای شود. پهپادها نيز تحت نظارت این سازمان انجام می فعاليتامروزه 
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. كنددرستی عالمتگذاری هواپيماهای بدون سرنشين خود را به استسرنشين، از طرف اف ای ای موظف 

ای هواپيماهای بدون سرنشين اكنون باید شماره ثبت خود را در قسمت خارج از پهپادها قرار تمام اپراتوره

نقل هوایی فدرال قانون جدیدی را در ثبت فدرال ارسال كرده است كه مالكين هواپيماهای ودهند. اداره حمل

كنند. هواپيما میبدون سرنشين كوچک را ملزم به نمایش شماره ثبت شده توسط اف ای ای در سطح خارجی 

باید برای هر پرواز پس از آن تاریخ انجام شود.  هااجرایی شده است. عالمتگذاری 2019فوریه  23این قانون از 

البته . ه شده استئبرخی از قوانينی كه در مورد پهپادها توسط اف ای ای وضع شده است، در جدول زیر ارا

 خلبانی باید: هر فرد برای اخذ گواهينامهذكر است كه شایان 

  سال داشته باشد 16حداقل، 

 توانایی خواندن و نوشتن و صحبت به زبان انگليسی را داشته باشد،  

 در مراكز مورد تأیيد اف ای ای آزمون دانش هوانوردی را گذرانده باشد، 

 قرار بگيرد.  1نقل )تی اس ای(وباید تحت نظارت اداره امنيت حمل 

 

 مریكا.آبرمبنای ایاالت متحده  ساماندهي پهپاد در حوزه اصلي هایشاخص بررسي .10جدول 

 پهپادهای تجاری پهپادهای تفریحي شاخص

 محدوده اجرای قوانين
 پرواز فقط برای تفریح  تجاری استفاده برای پرواز 

 دولتی نهاد یک برای پرواز 

 تحت نظارت تی اس ای  سازمان مجری قوانين

 مجوز پرواز و شرایط اخذ مجوز

  بابت خلبانی ملزوماتی ندارد.از  گواهينامه خلبانی پهپاد 

  سال سن* 16حداقل 

 تحت نظارت تی اس ای 

 ثبت پرنده

  پوند باشد باید ثبت 55/0اگر باالی

 شود.

 صورت آنالین )ثبت معموالً به

(faa.gov/UASانجام می ))شود. 

  پوند باشد. 55باید كمتر از 

  پوند باشد باید  55/0اگر باالی

 ثبت شود.

  باید چک ليست قبل از پرواز روی

 .هواپيما انجام شود

 محدوده مجاز پروازی

 ها و مراكز باید به همه فرودگاه

 5كنترل ترافيک هوایی كه به فاصله 

مایل از محل پرواز قرار دارند، اطالع 

 دهد.

  در فضاهایG  نيازی به مجوز

ATC .نيست 

  در فضاهایB,C,D  وE  مجوز

ATC .نياز است 

 هابيمه و مسئوليت

 كندمی تعریف هواپيما نوعی عنوانبه را سرنشين بدون هواپيمای اف ای ای .

به  ( ولی با توجهFAA part 107) ستنياز دید اف ای ای بيمه پهپاد ضروری 

 توان همانند هواپيما، پهپاد را نيز بيمه نمود.سایر مالحظات می
Source: www.faa.gov 

                                                 
1. Transportation Security Administration (TSA) 
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 ی مختلف قانون در كشورهای منتخبهالفهؤبررسي و مقایسه م -فصل چهارم

گيرند، سپس های اصلی مورد بررسی قرار میفصل ابتدا كشورهای مختلف از منظر شاخص این در

های فرعی برای مطالعه تطبيقی در كشورهای منتخب استخراج شده و نتایج بررسی قوانين شاخص

 شود.میهای فرعی ارائه كشورها از منظر شاخص

ایاالت متحده آمریكا و  انگلستان، چين، رسد كشورهاینظر میدر مطالعه تطبيقی انجام شده به

باید به این نكته نيز توجه  مذكوربر موارد . عالوهبرخوردارند در حوزه پهپادهاترین قانون روسيه از جامع

عنوان كدام از كشورهای منتخب بهكرد كه بحث انتقال مالكيت و نظارت بر بخش خصوصی در هيچ

عنوان یكی از های مورد بررسی بهای از قانون مورد بررسی قرار نگرفته بود، اما در اكثر نمونهشاخصه

ای نه چندان دور شاهد ورود این دو رسد در آیندهنظر میبه آنها اشاره شده بود و بهترین موضوعات مهم

 شاخص در مجموعه قوانين پهپادی كشورهای منتخب خواهيم بود. 
 

 های اصلي پيشنهادی در حوزه ساماندهي پهپادها در هفت كشور منتخب.  مقایسه شاخص .11جدول 

 های پيشنهادیشاخص ردیف
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 * * * * * * * مجوز پرواز و شرایط اخذ مجوز 3
   * * * * * ثبت پرنده 4

 * * * * * * * محدوده مجاز پروازی 5
 *  * * *  * هابيمه و مسئوليت 6
 * * * *  *  ایمنی 7
        انتقال مالكيت 8

        نظارت بر بخش خصوصی 9

 های تحقيق. تحليل یافته مأخذ:

 

های گذشته اشاره شد، افزایش استفاده از پهپادها در كاربردهای غيرنظامی، منجر گونه كه در بخشهمان

 مانند ییهاچالشها با مختلف شده است. این قانونبه تعریف قانون برای این نوع پهپادها در كشورهای 

 همچنين حفاظت از اماكن ی وو مل یعموم تيرساندن به امن بيبدون آس پهپادها منیاز عملكرد ا نانياطم

ند اقرار گرفته یمورد بررس یمختلف یگزارش كشورها نیدر ا .رو استروبه ی، حساس و ممنوعهعيطب ی،خیتار

 نيصاحبان زم یخصوص میو حر تيمربوط به مالك یهاینگران شده در این كشورها برای رفعو قوانين تنظيم 

 .آیدكار میپهپادها بهاز  یبرداربهره ريافراد تحت تأث ریسا ای

گيرد. های مختلف در كشورهای منتخب انجام میدر این بخش مطالعه تطبيقی بين شاخص
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( داده شده است. شاخص 1( تا آسان گرفتن قانون )امتياز 5امتيازات از لحاظ سختگير بودن قانون )امتياز 

اول دامنه اعمال مقررات از لحاظ وزن پرنده است كه در آن هرچه در كشوری بازه وزنی پهپاد برای 

از  یبردارلمان، بهرهطبق قانون آعنوان مثال، گرفتن مجوز كمتر باشد، آن قانون سختگيرتر است. به

از  شيكه وزن آن ب پهپادهاییاز  یبرداربهره یمجاز نخواهد بود. برا گرملويك 25از  شيبا وزن ب پهپاد

دست هآلمان مورد نظر ب یكشور ییمايپرواز را از سازمان هواپ ژهیمجوز و دیاست، مالک با لوگرميك 5

به  زيكشورها ن ریود، اما ممكن است توسط ساشیخاص صادر م التیا کی یفقط برا یآورد. مجوز عموم

كه  ییكشورهاهای دخيل در صدور مجوز است. شاخص دوم مربوط به دستگاه شناخته شود. تيرسم

اجرا  یكشور ییمايمقامات هواپ قیرا از طر ییمايمعموالً مقررات هواپ رنديگیقرار م یمورد بررس

 اتيعمل بیدر تصو یممكن است نقش زيمختلف ن یدر كشورها یكه مقامات محل یكنند. درحالیم

توانند یو وزارت حفاظت م ی، مقامات محل وزلنديعنوان مثال در نبه آنها داشته باشند. تيدر صالح پهپاد

چگونه باشد. در  یدر مناطق عموم نيبدون سرنش یماهايهواپ صدور مجوز برایكه  رنديبگ ميتصم

 درحال انجام هستند. ای انجام شده پهپادهااز  یبرچسب زدن برخنام و ، ثبتیكشور مورد بررس نیچند

 پيشنهاد داده است یقانون حاضرآلمان درحال  تاليجید یهارساختینقل و زووزارت حملعنوان نمونه به

د تا بتوان در نداشته باشباید ثبت شده و برچسب  لوگرميك نيماز  شيبا وزن ب پهپادهای همه در آن كه

 . تحت پيگرد قرار گيرند با اهداف ناامن یا غيرقانونی آنهاه از صورت استفاد

در  .اندكردهوضع  كاربرهای پهپادها تيرا در مورد صالح ی، الزامات خاصكشورهای مورد مطالعه

ا ملزم به ارائه ر ید، متقاضنوزن دار لوگرميك 25تا  5 نيكه ب پهپادهاییاز  یبردارآلمان صدور مجوز بهره

 یورد بررسدر چند كشور مپهپادها  كند.یاثبات آموزش م ایاطالعات در مورد دانش و تجربه اپراتور 

 یها بر روپرواز تیمحدود پرواز كند. یمردم و مجامع عموم نباید بر فرازازجمله آلمان و انگلستان 

در  یاهسته یهاروگاهيها و ن، زندانیهفرودگا کي، مناطق ترافینظام ساتيحساس مانند تأس یهامكان

، یجازه قبلادر صورت عدم همچنين  .برقرار است و انگلستان، نيوزلند از كشورها ازجمله آلمان یاريبس

  ممنوع است. یمل یهاپارك ایمشخص شده و  یخیآثار تار یپروازها بر رو

عنوان . بهشوندیم ميتنظ پرواز پهپادهاخاصی برای  ییویراد یها، فركانسیمورد بررس هایكشور در

، طبق بيترت نيدهد. به همیاختصاص م پهپادها یخاص را به پروازها ییویبسامد راد فيط نيمثال، چ

د تا از ناستفاده كن یخاص ییویراد یهااز فركانس دیبا پهپادها، وزلندين ییویراد تیریآژانس مدقوانين 

 یريجلوگ یخدمات اضطرار ایهمراه  یها، تلفنییهوا کيمانند كنترل تراف ییویراد یهاستميدر س اختالالت

های رادیویی نياز رسد در ایران نيز جهت جلوگيری از ایجاد اختالل در سيستمشود، با این توضيح به نظر می

های های رادیویی و سيستمفركانس .باشدبه اختصاص طيف خاصی از فركانس به پروازهای پهپاد می

الكترونيكی مرتبط با آنها در هواپيماها امكان برقراری ارتباط بين هواپيما و ایستگاه زمينی، هواپيما و 
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های مشخص در سازند. در صنعت هواپيمایی از فركانسهواپيما و ارتباط داخل هواپيما را ميسر می

شود. رادیوهای های زمينی استفاده میاط بين هواپيما و ایستگاهای برای برقراری ارتبهای تعریف شدهبازه

UHF  مگاهرتز، رادیوهای  95/399 تا 225با بازه فركانسیVHF  95/135 تا 118با بازه فركانسی 

مگاهرتز برای برقراری ارتباط بين  30تا  2با بازه فركانسی  HFمگاهرتز و در بعضی موارد رادیوهای 

بيشترین  VHFگيرند كه از این بين، رادیوهای های زمينی مورد استفاده قرار میههواپيماها و ایستگا

های مشخصی وجود دارد كه خلبان برای كسب اجازه روشن استفاده را دارند. در هر فرودگاه فركانس

ه ها تماس بگيرد. با توجه به اینككردن موتور هواپيما، شروع خزش و بلند شدن از روی زمين باید با آن

باشند، پيشنهاد های هوایی متنوعی میبندی موجود دارای ترافيکهای مختلف متناسب با طبقهفرودگاه

های رادیویی و كنترل بهينه و ایمن ترافيک هوایی، شود برای جلوگيری از تداخل در تماسمی

س تقرب فرودگاه های مشخصی برای پرواز پهپادها در نظر گرفته شود كه به عنوان مثال با فركانفركانس

های استفاده شده در مورد نظر تداخل نداشته باشد. سازمان هواپيمایی كشوری با توجه به فركانس

 تواند فركانس مشخصی را هم برای استفاده پهپادها تعيين نماید.   محدوده هر فرودگاه، می

ان، دهد كه كشور آلمهای تطبيقی نشان میها در جدول زیر آورده شده است. بررسیسایر شاخص

 تری برای ساماندهی پهپادها برخوردارند.مریكا و انگلستان از قوانين جامعآ

 

 در كشورهای منتخب.های فرعي پيشنهادی در حوزه ساماندهي پهپادها مقایسه شاخص. 12جدول 

 مریكاآ انگلستان چين روسيه سنگاپور نيوزلند آلمان شاخص ردیف

1 
از دامنتته اعمتتال مقررات      

 منظر وزن پرنده
5 1 3 4 3 2 4 

2 
گاه   يل در   های دستتتت دخ

 صدور مجوز
2 1 2 4 2 5 3 

 4 4 3 4 2 1 5 ثبت و برچسب زدن 3

 5 4 4 3 2 1 5 مجوز كاربر پهپاد 4

 4 4 4 4 3 2 5 های مكانیمحدودیت 5

 4 5 3 3 3 3 5 ییویارتباطات راد 6

 4 4 3 3 3 1 5 در دید بودن پهپاد 7

 3 5 5 2 2 1 5 بيمه 8

 4 4 4 4 3 3 5 رعایت حریم خصوصی 9

  همان. مأخذ:
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ساماندهي شرایط فعلي ایران در استقرار چارچوب كلي قانون  -فصل پنجم

 پذیرهای هدایتپرنده

سازمان هواپيمایی كشوری موظف به نظارت  ،1328 ماهمرداد 1طبق قانون هواپيمایی كشوری مصوب 

های مضر بين متصدیان منظور جلوگيری از وقوع مخاطرات و رقابتهای هوایی كشور بهبر فعاليت

در مورد پهپادها، سازمان هواپيمایی كشوری در . نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی كشور استوحمل

( غير نظامی)نامه وسایل پرنده فوق سبک كنترل از راه دور شيوهبا عنوان  7506نامه ، شيوه1395سال 

دستورالعمل عملياتی وسایل پرنده بدون سرنشين كنترل از با عنوان  9002نامه ، شيوه1397و در سال 

 را ارائه كرده است.  راه دور

 86/  5/  31مصوب  «مدیریت و ساماندهی وسایل پرنده فوق سبک غيرنظامی»نامه مطابق با آیين

ت محترم ئهي «های غيرنظامیبرداری و مدیریت فرودگاهاحداث، توسعه، بهره»نامه و همچنين آیين

برداران و كاربران وسایل پرنده فوق نظارت بر فعاليت كليه بهره نامهعنوان شيوهبه 7506نامه شيوهدولت، 

پيمایی كشوری درخصوص نظارت سازمان هوا سبک كنترل از راه دور غيرنظامی بوده و دربرگيرنده

اهداف این د. باشغيرنظامی می دهی و نظارت بر عمليات پرواز این نوع از وسایل پرنده در حوزهگواهی

 :استطور كلی شامل موارد ذیل نامه بهشيوه

 نظارت بر ورود و خروج وسایل پرنده كنترل از راه دور در كشور، 

 وسایل پرنده كنترل از راه دورهای طراحی، ساخت و مونتاژ نظارت بر فعاليت، 

 نظارت مستمر بر فعاليت پروازی وسایل پرنده كنترل از راه دور، 

 گيری مناسب از وسایل پرنده كنترل از راه دور در امور غيرنظامیبهره، 

 ایمنی كليه پروازها در فضای كشور یارتقا، 

  يشتتگيری از بروز ستتوانح  منظور پستتاماندهی عمليات پرواز وستتایل پرنده كنترل از راه دور به

 ،احتمالی

 ایجاد بانک اطالعاتی وسایل پرنده كنترل از راه دور در كشور. 

 پردازد.می 7506نامه های پيشنهادی ساماندهی پهپادها توسط شيوهبه بررسی شاخص 13جدول 
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  . 7506نامه در شيوههای پيشنهادی در حوزه ساماندهي پهپادها بررسي شاخص .13جدول 

 بندها و موارد مرتبط هاشاخص

 محدوده اجرای قوانين

ی كليه اصطالحات و تعاریف مطابق قوانين و مقررات سازمان هواپيمایی كشور

 DOCازجمله :  (ایكائو)هواپيمایی كشوری  المللیایران و همچنين سازمان بين

 .است . همچنين تعاریف در محدوده كشور جمهوری اسالمی ایراناست 10019

 سازمان هواپيمایی كشوری جمهوری اسالمی ایران سازمان مجری قوانين

 مجوز پرواز و شرایط اخذ مجوز

 ز اغير )های تجاری وسایل پرنده كنترل از راه دور كليه متقاضيان فعاليت

خذ مجوز مراحل ا برداری از سازمان باشند.دارای مجوز بهره دبای (آموزش و تفریحی

 نامه آمده است.شيوه 2فعاليت در بخش 

 3در بخش  اخذ مجوز مركز آموزش خلبانی وسایل پرنده كنترل از راه دور 

 نامه آورده شده است.شيوه

 نجام برای به پرواز درآوردن وسایل كنترل از راه دوری كه عمليات تجاری ا

و داشتن   (RPA-PPL)وسایل پرنده  این نوع از PPLدهند اخذ گواهينامه می

ی گواهينامه مذكور الزم است. هامومی مطابق نيازمندیدانش هوانوردی ع

ه ی آموزشی خاص مرتبط با وسایل پرنده كنترل از راهاگذراندن دوره همچنين

 دور نيز ضروری است.

 محدوده مجاز پروازی

 ير تجاری( )تجاری و غ الزامات عمليات پرواز وسایل پرنده كنترل از راه دور مدل

 نامه آمده است. شيوه 5در بخش 

 نامه مراجعه شود.شيوه 1های پروازی به جدول برای مشاهده محدودیت 

 نامه آورده شده است.شيوه 2در جدول  ی شعاع عمل و سقف پروازهامحدودیت 

 بيمه و مسئوليت

 خلف شده و در صورتی كه كاربر مدل یا خلبان وسيله پرنده كنترل از راه دور مرتكب ت

وانات و یا نامه موجب ایجاد خطر برای اشخاص، حيالزامات این شيوه رعایتدليل عدم یا به

 (1-1-7)بند  به سازمان گزارش شود در اسرع وقت دموجب خسارتی شود، بای

  ود شدر صورتی كه یک وسيله پرنده كنترل از راه دور دچار سانحه یا سرقت

ده شده و اند گزارش داكردهمجوز فعاليت آن را صادر  بالفاصله به مراجعی كهد بای

 (2-1-7)بند  .است عهده دارنده مجوزمسئوليت كليه مسائل امنيتی و ایمنی به

رنشين كنترل از راه دستورالعمل عملياتی وسایل پرنده بدون سو  1395نامه وسایل پرنده فوق سبک كنترل از راه دور شيوه مأخذ:

 1397 هواپيمایی كشوری دور،

 

نامه مدیریت و و آیين (مصوب تيرماه )قانون هواپيمایی كشوری  (5)مطابق با قانون اصالح ماده 

العمل ت محترم وزیران و دستورئهي 1386/  05/  24سبک غيرنظامی مصوب پرنده فوق ساماندهی وسایل

 9002نامه وهشي (یكارگيری پهپادها با كاربرد غيرنظامهساماندهی چگونگی ب) شورای امنيت كشور 52شماره 

د و پابرداران و كاربران پهنظارت بر فعاليت كليه بهره منظورنامه مذكور و بهنامه اجرایی آیينعنوان شيوههب

  است.غيرنظامی  مجوزهای الزم وعمليات پرواز این نوع از وسایل پرنده در حوزه

و عمليات پرواز ایمن این نوع از وسایل  پاد، ایجاد یكپارچگی جهت پذیرش په9002 هدف از تدوین سند

نامه در جهت این شيوه .استها جهت طراحی و ساخت این نوع وسایل پرنده در كشور پرنده و توسعه زیرساخت

 تحقق اهداف ذیل و نظارت عاليه بر عمليات پهپادها با كاربرد غيرنظامی تهيه شده است:
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  غيرنظامینظارت بر فعاليت پروازی پهپادها با كاربرد، 

 كارگيری پهپادهای غيرنظامیهی مناسب جهت استفاده از مزایای بهاتوسعه زیرساخت، 

 ایمنی كليه پروازها در فضای كشور یارتقا، 

 ی و ایجاد منظور پيشگيری از بروز سوانح احتمالبه ساماندهی عمليات پرواز پهپادهای غيرنظامی

 ،مخاطرات امنيتی

  پهپادهای غيرنظامی در كشور.ایجاد بانک اطالعاتی 

  ت.اس نامه آورده شدهاین شيوه 1خالصه مقررات عمليات وسایل پرنده بدون سرنشين در پيوست 

 30/03/1385مورخ  6098/11بنا به پيشنهاد شماره  24/05/1386هيئت وزیران در جلسه مورخ 

، 1367وب مص كشوری ییمايقانون هواپ یاصالح (5)ماده  «2»راه و ترابری و به استناد تبصره  وزارت

نظور از مكه در اینجا  كرد بیرا تصو یرنظاميسبک غپرنده فوق لیوسا یو سامانده تیریمد نامهنیيآ

ششصد  از آنها كه حداكثر وزن هنگام برخاستن یرنظاميپرندة فوق سبک غ لیوسا هيوسيله پرنده كل

بدون  ایدو نفره و  اینفره  کی موتور، بدون ایپرنده موتوردار  لی: وساليتجاوز نكند از قب لوگرمي( ك 600)

 ت،یموتور، كاموتوردار، پارا تیوپتر فوق سبک، كا رویجا فوق سبک، كوپتريو هل مايمانند هواپ نيسرنش

استفاده پهپادهای  نامه كمتر مورد. این آیيناستآن  ریمدل و نظا مایيهواپ و پاراموتور، چتر در،یپاراگال

  .گيردی قرار میكنون

 سینوشيه پشده، اقدام به ارائ سيتأس 1386كه در سال  زين رانیا ییو فضا ییهوا عیصنا هیاتحاد

این  ه اینكهبا توجه ب است. كرده یرنظاميغ نيپرنده بدون سرنش لیاز وسا یبردارضوابط و مقررات بهره

فوق را  سینوشيحوزه را ندارد و پ نیدر ا یقانونگذار تيالحص ،استی و صنف یتجار ینهاد اتحادیه

های پيشنهادی شاخص به بررسی 14در جدول  .گرفتدر نظر  شنهاديپ کیعنوان توان بهیصرفاً م

 ساماندهی پهپادها توسط اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران پرداخته شده است.
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 های پيشنهادی در حوزه ساماندهي پهپادهابررسي شاخص .14جدول 

  . توسط اتحادیه صنایع هوایي و فضایي ایران 

 بندها و موارد مرتبط هاشاخص

 مجوز پرواز و شرایط اخذ مجوز

 مرجع آمده است. 8بردار پهپاد طبق جدول شرایط مالک و بهره 

  مرجع آورده شده است 9الزامات وسيله پرنده و تجهيزات جانبی در جدول. 

 مرجع  مشخص شده است. 10در جدول  مراجع هماهنگی با توجه به نوع حریم 

 مرجع مراجعه شود. 11برای مشاهده نحوه ثبت پهپاد به بخش  ثبت پرنده

 فوت( از سطح زمين باشد. 400متر ) 120ارتفاع پرواز كمتر از  محدوده مجاز پروازی

 ایمنی

  است. ها و پایگاه هوایی ممنوعكيلومتری فرودگاه 5پرواز در فاصله كمتر از 

  ها، مساجد و ها، مدارس، اماكن آموزشی، آسایشگاهبيمارستانپرواز در نزدیكی

 ها ممنوع است.زیارتگاه

 مجاز نيست "عكسبرداری ممنوع"متری اماكن  100تر از پرواز در فاصله نزدیک. 

 .پرواز در حریم آثار باستانی محافظت شده ممنوع است 

 مرزی  های پدافند و نوارسكوها و سایتمتری  500تر از پرواز در فاصله نزدیک

 ممنوع است.

 ها مجاز نيست.پرواز در محدوده تجمع انسان 

 ها و منابع ها، پمپ بنزینها، خطوط ریلی، داخل تونلها، خيابانپرواز در بزرگراه

 نویز و اختالل رادیویی ممنوع است.

 در روشنایی روز و دما و شرایط جوی مناسب انجام شود. دپرواز بای 

 .1394 رانیا ییاو فض ییهوا عیصنا هیاتحاد ،ینظام ريغ نيپرنده بدون سرنش لیاز وسا یبردارضوابط و مقررات بهره سینوشيپ مأخذ:

 

 بندی و پيشنهادجمع

توان به دو بخش را می پهپادیهای فعاليتهای ابتدایی نيز بيان شد، گونه كه در بخشهمانطور كلی، به

فعاليت  همچنين و است دولتینظامی و وابسته به بخش كه عمدتاً های امنيتی و دفاعی فعاليت در حوزه

، استهای دولتی و خصوصی وابسته به بخشكه بيشتر  و تفریحی خدمات ،های تجاریدر حوزه

جانبه متضمن همكاری سهها نتيجه گرفت كه اساساً ماهيت فعاليتتوان می گونه، لذا اینبندی كرددسته

در این ميان وضع قوانينی برای خرید، ثبت و ست. های نظامی و بخش خصوصی ا، بخشهادولت بين

برداری از پهپادها به نحوی كه هم آسان و هم اجرایی باشد و از طرفی بتواند مالحظات امنيتی را بهره

یكی از  پهپادهاتوان نتيجه گرفت قانون ملی و جامع رو میازاینكند، اهميت دوچندان دارد.  برآورده

های دولتی و كننده توسعه فعاليت بخشدر كشور بوده و تضمين هوانوردیهای توسعه صنعت الزمه

 یالمللبينشود باید رژیم حقوقی قوانين خصوصی در این حوزه است. قانونی كه به این عنوان وضع می

المللی باید ضامن ها با دیگر كشورها و همچنين از نگاه بينكننده افزایش همكاری، تضمينكردهرا رعایت 

عنوان بخشی از به های متنوع پهپادهافعاليتامروزه . باشد هواییآميز كشور در حوزه های صلحفعاليت

مربوط به سبب استقرار قوانين  ،مرورود و همين امر بهرشمار مییافتگی در هر كشور بهالزامات توسعه
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  المللی شده است.در سطوح ملی و بين پهپادها

توان وضوح میبه پهپادها،با بررسی سياستگذاری و قوانين برخی كشورهای منتخب پيشرو در عرصه 

های تفعالي مختلف، افزایشهای های پهپادها در زمينهگسترش دامنه فعاليتتمایل این كشورها به 

ا هدف بسوی فراهم آوردن سازوكارهای قانونی  و حركت به سمت در بخش دولتی و درعين حال پهپادی

ر همه داگرچه  پهپادهارا مشاهده كرد. قانون  پهپادیهای ترغيب ورود بخش خصوصی به حوزه فعاليت

 المللیينب قوانين پيرو نحویبه آميز،صلح یهافعاليت و المللیبين هایتضمين همكاری كشورها با هدف

 كشور هر كه شودمی مشاهده عمل در اما دارد، وجود آنها در مشابهی هایمؤلفه و ساختار تقریباً و است

یران در طی ادر منافع ملی خود نسبت به تدوین قانون پهپادها اقدام كرده است.  و مالحظات فراخور به

است كه  ت محترم دولت و همچنين اتحادیه پهپادها ارائه شدهئنامه توسط هيشيوههای گذشته دو سال

 د. ت قانونی ندارند و در برخی موراد نيز با مشكالتی مواجه هستنيكدام از این دو مرجعهيچ

المللی نكه عمدتاً برمبنای قوانين بي پهپادیقوانين  یمطالعه حاضر چارچوب و مشتركات عموم در

 ار گرفت.مورد بررسی قرالمللی و سه استاندارد بينكشور منتخب  هفتموضوع برای  نهدر قالب  هستند،

اهده در این ميان مشهای پيشنهادی صورت گرفت ب با توجه به شاخصخمقایسه كلی بين هفت كشور منت

د انگلستان و رسنظر میحال بهاند، با اینهای بيان شده پرداختههمه كشورهای منتخب به اكثر شاخصشد 

اند، اما اختهتر به این موضوع پردپيشگامی كه در صنعت هوانوردی دارند، بيشتر و كاملبا توجه به  چين،

ال توسعه و های مختلف پهپادی، كماكان این قوانين درحرغم این موضوع با توجه به نوپا بودن فعاليتبه

تری تردهبر موضوعات اصلی، طيف گسعالوهدر بعضی از كشورها شود كه مشاهده میهمچنين  تكميل هستند.

ی، كشاورز)نظير حفاظت از محيط زیست،  كاربرد پهپادهای مختلف و متنوع در از موضوعات و جنبه

 و...( مالحظه شده است.  تصویربرداری، تفریحی و ارسال مرسوالت پستی

وضوع مهم ه دو مب باید كشور در پهپادها قانون تدوین در دهداین مطالعه نشان می جینتاهمچنين 

صوصی در توجه شود. نخست، لزوم ایجاد سازوكار حمایتی، شفاف و رقابتی برای ورود و ترغيب بخش خ

المللی. لذا صدور مجوز و نهادسازی و دوم، جامعيت حقوقی از منظر مالحظات بين كنار ارتقای سازوكار

 تعایت الزامارنظارت بر   های پهپادی باشد وبرگيرنده تمامی فعاليت تعریف و تبيين قانونی جامع كه در

 .كندسازوكار و اثربخشی این قانون كمک  به ارتقای تواندآن، می

های جداگانه، تمامی مباحث مهم در حوزه كشور الزم است در سرفصلپهپادهای در تدوین قانون 

حمایت از فعاليت بخش شرایط ثبت و مالكيت،  های مجاز پروازی پهپادها،محدودههمچون  پهپاد،

، مقررات مربوط به نهادسازی، تعریف مرز فعاليت پهپادیهای خصوصی، حمایت از افراد درگير در فعاليت

سازی مرز ، شفافهای درگير در حوزه پهپادی با یكدیگرها و ارگانسازمانها، مدل همكاری سازمان

مجوزهای مربوطه مالحظه نحوه اخذ و  كشور پهپادهایهای فعاليت حوزهفعاليت نظامی و تجاری، تعریف 
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های انجام شده و نيز توجه به وضعيت كشور خصوصاً گستردگی، گردد. همچنين با توجه به بررسی

حوزه رسد باید بيشتر به جنبه توسعه فعاليت بخش خصوصی در نظر میبه ،های آنامكانات و نيازمندی

همچنين قانون تدوین شده  سازوكار حمایت، مجوزدهی و نهادسازی مرتبط تأكيد شود. با ایجاد پهپاد

های تجاری در كشور ازجمله المللی نيز بر تمام جوانب فعاليتبر جامعيت حقوقی باید از منظر بينعالوه

ی در بندهای پيشنهاد 15در جدول مجوزدهی، مسئوليت، بيمه و خسارات و افراد احاطه داشته باشد. 

 ارتباط با ساماندهی پهپادها ارائه شده است. 

 

 های اصلي پيشنهادیمبنای شاخصنتایج مطالعات تطبيقي بر .15جدول 

 در حوزه ساماندهي پهپادها برای ایران.

 بندها و موارد مرتبط هاشاخص

 محدوده اجرای قوانين

 اصطالحات و تعاریف مطابق قوانين و مقررات سازمان هواپيمایی كشوری همه

ين . همچناست (ایكائو)هواپيمایی كشوری  المللی ایران و همچنين سازمان بين

 .است تعاریف در محدوده كشور جمهوری اسالمی ایران

  ایران كشوری هواپيمایی سازمان سازمان مجری قوانين

 مجوزمجوز پرواز و شرایط اخذ 

 .خلبان باید دارای مجوزهای الزم خلبانی باشد 

 شوری اخذ گواهی خلبانی یا مهارت پرواز با پهپاد توسط سازمان هواپيمایی ك

 انجام شود. 

 شود جهت صدور مجوز خلبانی محدودیت سن در نظر گرفته شود. )پيشنهاد می

 سال باشد(.  16حداقل سن 

  .هر پرنده ثبت شده برای پرواز نياز به مجوز پرواز دارد 

  .مجوز پرواز توسط سازمان هواپيمایی كشوری صادر شود 

 ی ثبت شده در موارد زیر نياز به مجوز ندارند: هاپرنده 

o  .پرنده تحقيقاتی باشد و در محيط مسقف پرواز كند 

o  100ز كيلوگرم و ارتفاع پروازی كمتر ا 2پرنده تحقيقاتی و وزن آن كمتر از 

 متر باشد. 

 ثبت پرنده

 نجام اعهده سازمان هواپيمایی كشوری و یا شركت مورد تأیيد آن ثبت پرنده بر

 شود. می

  بت ثگرم بود باید در سازمان هواپيمایی كشوری  250اگر وزن پرنده بيش از

 شود. 

 ثبتی پرنده باید بر روی پرنده قيد شود. شماره پالك 

 جاز نصب هرگونه تجهيزات اضافی مانند دوربين و ... پس از ثبت پرنده غيرم

شود و مالک مشمول جریمه است و در صورت مشاهده شماره ثبت پرنده لغو می

 خواهد شد. 

  رنده پ ثبت ريسمبر روی پهپاد مجدداً در صورت تمایل به اضافه كردن تجهيزات

 باید طی شود. 

 محدوده مجاز پروازی
  ياز به مجوز نمتر  100هرگونه پرواز پرنده با هر نوع كاربری در ارتفاع باالتر از

 پرواز دارد. 



 

 _____________________________________________________________ 

  

 

29 

 بندها و موارد مرتبط هاشاخص

 ند. در تمام طول پرواز خلبان باید خط دید مستقيم خود با پهپاد را حفظ ك 

 ده،شیا كنترل  های، مناطق حساس نظامی وروی فرودگاه بر پرواز اجازه پرنده 

 جزء كه ایمنطقه هر و ترافيكی خاص مسيرهای ها،زندان پرجمعيت، مناطق

مان باید توسط ساز این مناطق نقشه. ندارند را است، شده شناخته مناطق حساس

 هواپيمایی كشوری در اختيار عموم قرار گيرد. 

 وییرادی و صوتی تصویری، هایداده ارسال و ضبط قابليت كه هاییپرنده پرواز 

 اكنينس رضایت اینكه مگر باشد؛می ممنوع مسكونی مناطق فراز بر باشند،  دارا را

 .باشند اخذ كرده را

 یمحل هوایی ترافيک كنترلرهای به را خود پروازی هایطرح كاربران موظفند 

 .كنند ارسال

 ها را ندارند. كيلومتر از فرودگاه 5/1 پهپاد اجازه پرواز در فاصله كمتر از 

 هابيمه و مسئوليت

  .بيمه شخص ثالث پهپادهای ثبت شده ضروری است 

  و در صورت  هستندپهپادهای ثبت شده و بدون بيمه شخص ثالث دچار تخلف

 مشاهده مشمول جریمه خواهند شد. 

 استعهده خلبان مسئوليت بررسی بيمه شخص ثالث پهپاد بر . 

 شود. بيمه پهپاد توسط مالک انجام می 

 ایمنی

 شده تعيين هایدوره طبق و منظم طوربه دبای پهپاد نگهداری و تعمير عمليات 

 .شود نصب پهپاد روی الزم هایرسانیروزبه و شود انجام

 های ربيندو همراه به آن پرواز و باشد مشاهده قابل غيرمسلح چشم با دبای پهپاد

 .است ممنوع هوشمند تلفن یا مانيتور شكاری،

 است. ممنوع آلودمه هوای در پرواز 

 جوز از است، پرواز در حين شب نياز به اخذ م مجاز روز روشنایی در فقط پرواز

 سازمان هواپيمایی كشوری دارد. 

 باشد. شهربازی یا هاپارك مانند جمعيت پر هایمحل یا مردم فراز بر نباید پرواز 

 است. ممنوع پهپاد با سمی و خطرناك وسایل حمل 

 است.  ممنوع پهپاد توسط ایماده هر تخليه یا انداختن 

 انتقال مالكيت

 يت پرنده نياز به مراجعه به مراجع قانونی دارد. كانتقال مال 

 انتقال مالكيت به معنای ثبت مجدد پرنده به نام مالک جدید خواهد بود . 

 مورد  یند انتقال مالكيت توسط سازمان هواپيمایی كشوری و یا شركتاانجام فر

 . استتأیيد آن 

 نظارت بر بخش خصوصی
 های عهده سازمان هواپيمایی كشوری و یا شركتنظارت بر بخش خصوصی بر

 گيرد. مورد تأیيد آن صورت می

 

به فراخور وضعيت  الزامات مربوط به پهپادها در كشورهای مختلف با است كه این نكته حائز اهميت ذكر

لند قانون ساماندهی پهپادها به در برخی از كشورها مانند نيوز. رویكردهای متفاوتی اتخاذ شده است موجود

، اما در برخی دیگر قوانين ساماندهی پهپادها در ذیل گرفته استعنوان یک قانون مستقل مورد توجه قرار 

قوانين هوایی آن كشور مطرح  80به طور مثال در سنگاپور این قوانين در بند  ؛سایر قوانين مطرح شده است
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همچنين در ایاالت متحده آمریكا، مجموعه قوانينی مرتبط با عمليات پروازی پهپادهای غيرنظامی  .تشده اس

قابل دسترس است، عالوه بر آن در انگليس نيز   FAA، قوانين107CFR14تدوین شده است كه در بخش 

 نيز نظير روسيه گرقرار دارد. از طرفی در برخی كشورهای دی CAAقوانين پهپادها در ذیل قوانين مربوط به 

نویس در مرحله بررسی قرار یک پيشو در حد الزامات مربوط به پهپادها در قالب قانون گنجانده نشده است 

توسط  وضوعات اصلیمقانون مربوط به ساماندهی پهپادها شامل  الزامات شود برای ایرانپيشنهاد میلذا دارد. 

، مقررات و پيشنهاد شده است. سایر موارد 15آن در جدول  محورهایكه  شودمجلس شورای اسالمی ارائه 

ها بر عهده سازمان هواپيمایی كشوری قرار گيرد، تا با مربوط به ساماندهی این نوع پرنده هایدستورالعمل

 اقدامات مقتضی نسبت بهالمللی و همچنين قوانين داخلی های ناشی از استانداردهای بينتوجه به محدودیت

  انجام شود.های هدایت از راه دور تدوین پرندهساماندهی 
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