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  مقدمه - 1

 ینظام یها تیفعال ادینام پهپاد به  دنیاز افراد با شن یاریبس

ـ     اریبسـ  .افتنـد  یآن مـ  ینظام یو کاربردها  نیمهـم اسـت کـه ب

 یهـا  . در دهـه شـود  جـاد یتفـاوت ا  یرنظـام یو غ یاستفاده نظام

ماننـد نظـارت،    ییها نقش ینظام یها تیگذشته پهپادها در فعال

 نیحمله داشـتند. تـا همـ    یاطالعات و حت یآورجمع ،یجاسوس

بـوده اسـت    یبر استفاده نظام هعمدطور به ها اواخر پوشش رسانه

داشـته اسـت.    یرا در پـ  یفنـاور  نیـ نسبت به ا یکه نگرش منف

در  نیبـدون سرنشـ   لیوسا عیانجمن صنا سیتوسکانو، رئ کلیما

 ریفـوراً تصـو   "پهپـاد "نقـل کـرده اسـت: کلمـه      مزیواشنگتن تـا 

و  6[دارند یا که اهداف خصمانه کند یم جادیبزرگ را ا انیشکارچ

13[.  

که به مرور زمان  است ییها یدگیچیپ یدارا ینظام یپهپادها

آن ماننـد ابعـاد، وزن، دقـت     یهـا  یژگـ یو ،یسازیو با فکر تجار

کردنـد کـه    دایـ پ یمقاومت آنها کاربرد تجـار  نیکنترل و همچن

در  شـه یر هعمـد طـور  به ها شرفتیاز پ یاریاست بس یالبته گفتن

  .]16[دارند ینظام یپهپادها

 نیـ بـا ا  ؛اسـت  دهیـ چیپهپاد پ فی، تعرها یژگیتنوع و لیدلبه

 یلی(پهپادها) وسـا نیبـدون سرنشـ   یماهایهواپ ،یطور کلحال به

سـوار   هـا و انسـان بـر آن   باشندیم داریهستند که قادر به پرواز پا

  .]14[است ها تیانجام فعال یبرا یتحت کنترل کاف یول ستین

 رییدرحال تغ نیتام رهیو به مرور زمان، زنج ازهایتوجه به ن با

کرده اسـت   ینیبشیپ 2یاقتصاد یاست. سازمان توسعه و همکار

از چهـار برابـر    شیب 2050تا سال  الملل نیونقل بکه حجم حمل

رو به رشد جهان منجـر   تیجمع نیهمچن ؛خواهد داشت شیافزا

امر باعـث   نیاست که ا شده کیشلوغ و پرتراف یها جاده جادیبه ا

 مـه یخواهد شد. شـرکت ب  یآلودگ شیونقل و افزادر حمل ریتاخ

 نیدر جهان بـ  یشهر تیکه جمع کند یم ینیبشیپ 3ره سیسوئ

نفر رشد خواهد  اردیلیم 5تا  1,4حدود  2030تا  2011 یها سال

بازارها را با  یدرصد 90رشد  ،تیجمع شیافزا نیکرد و در کنار ا

 دیـ با یونقل شهردرازمدت حمل یزیردارد. برنامه اهخود به همر

هماهنــگ باشــد و بــه  ینیو رشــد شهرنشـ  تیــجمع شیبـا افــزا 

  .]11و  6[نقل بپردازدومختلف حمل یها روش

وکـار اسـت و   کسـب  نـد یاز فرا ریناپذییونقل بخش جداحمل

منظور برآورد اطالعات به ایمواد و  ییجا جابه یشامل اصول اساس

2 Organisation for Economic Co-operation and 
Development
3 Swiss Re 

 تیرو رضـا نیـ ازا ست؛آنها تیو کسب رضا انیمشتر یها خواسته

 یبرا ندهیآ یها یزیرو برنامه یریگدر جهت یعامل مهم یمشتر

. اسـت ونقـل  تجـارت حمـل   نیمچنـ وکـار و ه کسـب  یها ندیفرا

-یمـ  یدائم سعطور بهسهم بازار خود  شیمنظور افزابه ها شرکت
 یوراو رقابت با استفاده از فن یور از بهره یتا به سطح باالتر نندک

  .]16[ستندیلزوما موفق ن دیجد یها یفناور ، هرچند همهبرسند

 یبـرا  نیتـام  رهیدر زنج ها استفاده از پهپاد ریاخ یها در سال

از  یمـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و تعـداد       اریکاال بسـ  لیتحو

و  DHL, VPS, Deutche Postحمـل و نقـل ماننـد:     یها شرکت

 Aliو  4ماننـد: آمـازون   کیـ تجارت الکترون یها شرکت نیهمچن

Express انـد  خود را آغاز کرده قاتیتحق ،یتجار یکاربردها یبرا

انـد تـا در   انجـام داده  نهیزم نیدر ا یفراوان یشیآزما یها و پروژه

کـاال بـا    لیتحو نهیخود گز انیمشتر یبتوانند برا ندهیآ یها سال

  .]16[استفاده از پهپاد را فراهم کنند

انگلسـتان نشـان    5ییونقـل هـوا  حمـل  یمرکـز ملـ   قاتیتحق

ونقـل طـرح اسـتفاده از    حمـل  یها درصد شرکت 42که  دهد یم

مدنظر دارند. در حال حاضـر   ندهیکاال را در آ عیتوز یپهپاد را برا

پهپادهــا  نــهیدر انگلســتان در زم یگــروه تجــار 1000از  شیبــ

در اروپا  2050 لسا انیتا پا شود یم ینیب شیو پ کندیم تیفعال

] و همان طور کـه  11[شود جادیشغل مرتبط با پهپاد ا 150000

تجـارت   هیسـرما  2025مشخص است تا سـال   1شماره در شکل 

ــلیب 5,1از  شیبــ یریپهپادهــا تــاث  کــایدالر بــر اقتصــاد آمر ونی

  .]20[گذارد یم

 
  ]20[ نیسرنش بدون يماهایهواپ بخش ياقتصاد ریتأث: 1شکل 

 شـرفت یبه مرور زمان در حـال پ  6ایاش نترنتیطور که اهمان

. با ردیگیم یشتریقوت ب ندهیاست، قطعا استفاده از پهپادها در آ

تنهـا در   ؛دیـ آ یبوجود م زین یدیجد یها گسترش پهپادها، شغل

4 Amazon 
5 National Aeronautical Centre 
6 Internet of Things 
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ـ  نـده یدر سه سال آ کایآمر  شیشـغل مـرتبط پـ    70000از  شیب

ـ  رودیانتظـار مـ   2025و تا سال  شودیم ینیب  100000از  شیب

 نیـ پرورش و به کار گمـاردن ا  يکه برا دیبه وجود آ دیشغل جد

ــراد، مــدارس و دانشــگاه  ــدر حــال برنامــه ر هــا تعــداد از اف  يزی

   .]13[هستند

 ياریبسـ  يها شرفتیپ یکیتجارت الکترون ریچند سال اخ در

 قـه یدر عـرض چنـد دق   تواننـد یمـ  انیچراکه مشتر ؛داشته است

ـ کنند و سـفارش دهنـد. د   سهیمقا نند،یمتنوع را بب يکاالها  دنی

 انیمشتر يبرا یبزرگ تیکاالها مز یو بررس گرینظرات کاربران د

 يبـرا  یکـ یتجـارت الکترون  ،انیبـر مشـتر  . عـالوه رودشمار مـی به

بـه   ازیـ طـور مثـال، عـدم ن   به .دارد يادیز يایمزا زیفروشندگان ن

و  نترنـت یدر ا غـات یتبل عیرشـد سـر   ،یکـ یزیداشتن فروشـگاه ف 

فروش را  ییتوانا تواند یکه م شتریبالقوه ب انیپوشش دادن مشتر

 کیـ  يدارا يمجـاز  يهـا  فروشـگاه  نیوجود ا نیبا ا .دهد شیافزا

بـودن زمـان سـفارش تـا      یو آن طـوالن اسـت  بزرگ  ارینقص بس

کـاال را   افـت یدر يبـرا  دنیانتظـار کشـ   هـا  يمشتر.تاس لیتحو

نقص و کوتاه  نیبرطرف کردن ا يبرا ها لذا شرکت ؛دوست ندارند

راستا  نیاند. در اکرده ياریبس يها کاال تالش افتیکردن زمان در

کـرده   جـاد یا ییهـا  یندگیمختلف نما يشرکت آمازون در شهرها

 نیبا ا ؛زمان کاهش دهد نیتراست تا زمان ارسال کاال را به کوتاه

 شتریکاهش هرچه ب ياستفاده از پهپادها برا يوجود در تالش برا

   .]9[کاال است لیزمان تحو

 يهـا  يها و نـوآور  شرفتیپ  به واسطه طور روزافزون شهرهابه

جویی در که این باعث صرفه هستند در حال هوشمند شدن ریاخ

 به امکانات براي همه تسهیل شدن دسترسی ها و همچنین هزینه

ـ توا یمـ  هـا  انـه یرا افزارهـا و نرم ،از سوي دیگر .]10[شده است  دن

از  تـر قیـ و دق تـر عیسر اریبس را عاديکارهاي وکسبوهاتیفعال

 یاز مشاغل عصر صـنعت  بسیاري کهگونههمان ؛دهدانسان انجام 

 بـراي کـه   ییوکارهـا کسـب  .شـود یمـ ها انجام امروز توسط ربات

 به سـرعت رو  کند، یخود آرامش، معنا و مفهوم فراهم م انیمشتر

.]2[استگسترش  به

هـاي بسـیار تاثیرگـذار، پهپادهـا هسـتند کـه        یکی از نوآوري

گفت شرکت آمازون محرک و آغازگر استفاده از پهپادهـا   توان یم

 PrimeAirاسـت. پـروژه    انیکاالها بـه مشـتر   عیسر لیتحو يبرا

 منیا لیاست که جهت تحو ندهیدر آ لیتحو ستمیس کیآمازون، 

 رانیمـد   شده است. به گفته یطراح قهیدق 30کاالها در کمتر از 

 شیجهـت افـزا   ییل بـاال یپتانس PrimeAirشرکت آمازون پروژه 

باال کاالهـا را   یمنیونقل دارد تا با سرعت و احمل ستمیس ییکارا

 .]3[دهد لیتحو

از دو نظـر مـورد    توانـد یمـ در زنجیره تـامین   پهپادها کاربرد

دهد؛ اول، در منـاطق   شیکاال را افزا لیتوجه باشد و سرعت تحو

دارد.  دیشـد  يهـا  کیشلوغ و تراف يها که جاده تیپرجمع يشهر

 یفیضـع  یونقلحمل يها رساختیدوم، در مناطق دوردست که ز

 هـا  هوابسته بـه جـاد   ییکه پهپادها با پرواز هوا لیدل نیبه ا ،دارد

  .شودینم يا و گرفتار مشکالت جاده ستین

 ي... بـرا و رهیـ مانند کوهستان، جز ییایمختلف جغراف مناطق

در دسـترس   نینـدارد و همـ   یتیاست و محـدود  کسانیپهپادها 

 یکاال در هـر مکـان و آدرسـ    عیسر لیپهپادها به تحو يبودن برا

موجـود   دهیـ چیپ ينـدها یفرا نیگزیجـا  تواندیو م کندیکمک م

در  دی. تصور کنودش لیتحو يو اپراتورها ها قی، قاها نیشامل ماش

 ازیـ ن لهیوسـ  کیمختلف به  لو به عل دیمکان دورافتاده هست کی

 یگوشـ  يبـر رو  کیـ با چند کل ستیحال فقط کاف دیکنیم دایپ

ارسال شود. به  دیکه هست یموردنظر، به مکان يهوشمندتان، کاال

دورافتاده، پهپادها  يها ناارسال کاال به مک يباال يها نهیهز لیدل

بــا  ییدر منــاطق روســتا لیــتحو يبــرا ییبــاال اریبســ لیپتانســ

 .نامناســب دارنــد ییایــجغراف طیشــرا ایــکــم و  يهــا رســاختیز

و سـرعت بـاال و عـدم     يریپـذ انعطـاف  لیپهپادها به دل نیهمچن

 دیـ مف یاورژانسـ  يهـا  در برنامـه  توانـد یمـ  هـا  به جاده یوابستگ

  .]3[باشند
  

  پهپاد کاربردهاي یاجمال یبررس -2

 نیبخـش بـه ضـرورت اسـتفاده از پهپادهـا و همچنـ       نیدر ا

-حمـل  نهیموجود در زم يپر کردن خالءها يپهپادها برا ییتوانا
که بـا اسـتفاده از    شود می انیبطور اشاره شده است. همینونقل 

روسـتاها و   نیدر شـهرها و همچنـ   یپهپادها چه تحـوالت  يفناور

کـرد.   جادیا توانیندارند م یمناسب يها رساختیکه ز ییها نامک

پهپادهـا   يفنـاور فعـال در گسـترش    يهـا  از شـرکت  نمونه چند

 يهـا  تیـ پهپادهـا در فعال  يبـه کاربردهـا   یو اشارات شده یبررس

  .شود میمختلف 

وجــود دارد امــا  کاالهــا  از مــوارد امکــان عرضــه ياریبســ در

 يهـا  نقـص  نیـ است کـه ا  یمشکالت فراوان يدارا عیتوز ستمیس

بـه همـراه    نـه یهز اریبسـ  توانـد  یم یبهداشت يها نهیدر زم عیتوز

به خون  هانامارستیاز ب ياریطور مثال اگرچه بسداشته باشد؛ به

ـ و ا ستاندازه آن محدود ا یدارند ول یدسترس در  تیمحـدود  نی

نمونه از نقص  کیاست.  شتریب اریروستاها و مناطق دوردست بس

 نیدر زمان زلزله بم قابل مشاهده بود. اگر چه در ا عیتوز ستمیس

 يها % از واحد23فقط  یول ،واحد خون اهدا شد 108985حادثه 

% از آنهـا در  1,3و تنهـا   دیرسـ  هـا نامارستیاهدا شده به ب یخون
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داده  لیـ روز بعد از وقوع زلزله بـه محـل حادثـه تحو    رمدت چها

  .]15[شد

در حال توسعه اجازه  يور که تلفن همراه به کشورهاطهمان

 يتوسـعه دهـد، پهپادهـا    یرا در ارتباطـات شخصـ   يفناورداد تا 

-حمـل  يهـا  رساختیبر ز یمشابه ریتاث لیپتانس زیکاال ن لیتحو
 توانـد  ینمـ  گـر یدسـترس، د  رقابلیغ يها دارد. جاده یونقل سنت

عامل  ریشود. مد یبهداشت ماقال ریخون، داروها و سا لیمانع تحو

تلفن  قیهمان طور که از طر دی: تصور کندیگو یم 7شرکت مترنت

 یکــیزیبــه محصــوالت ف ،دیــدار یهمــراه بــه اطالعــات دسترســ

کـه در   يبـزرگ بعـد    شـبکه  دیتصور کن .دیداشته باش یدسترس

 14[اجسام باشد ییجا جابه يبرا يا شبکه شود، یجهان ساخته م

  .]23و 

ارسال کـاال بـه منـاطق دورافتـاده و      يبرا توان یپهپادها م از

 طیشان بـه واسـطه شـرا   یکه راه دسترس استفاده کرد ییها نامک

 يخصـوص در کشـورها  نامساعد مسدود شده است، به ییوهواآب

ونقـل را  حمل ،یکاف يها رساختیدرحال توسعه که عدم وجود ز

در فاصـله   هـا  ییقایفرسوم آ کیتنها  ،ثالمطور. بهکند یمحدود م

که در تمام طول سـال   کنند یم یزندگ ییها از جاده يلومتریک 2

 افتـه یتوسـعه   يدر کشـورها  ی. حتـ شـود  یتردد در آنها انجام م

را  هـا  راه توانـد  یمـ  يسـوز لرزه و آتشنیمانند زم یعیطب يایبال

نامسـاعد و تـراکم    يوهواآب ،نیبراعالوه ؛قابل دسترس سازدریغ

 یمرسـوالت پزشـک   یاورژانس لیتحو يبرا یمانع تواند یم يشهر

ــرا  ــد. در ش ــطرار طیباش ــام ياض ــواد دارو نیت ــیم ــاط  ی در نق

و  لیـ دورازدسترس با استفاده از پهپادها باعث کاهش زمـان تحو 

حرکت در خـط   لیاز پهپادها به دل توانیخواهد شد و م ها نهیهز

 يوخـم بـرا  چیپر پـ  يها به دنبال کردن جاده ازیو عدم ن میمستق

 يهـا  ارسال کاالها بـا سـرعت بـاال اسـتفاده کـرد مثـل محمولـه       

.]14و  11[یشگاهیآزما

ـ ارزشمند اسـت و قابل  اریزمان بس ،یمواقع بحران در  يهـا  تی

به جاده در مناطق دوردست  ازیپهپادها از جمله سفر بدون ن ژهیو

حالـت   کیـ  تواند یاست. استفاده از پهپادها م تیحائز اهم اریبس

  .]15[در زمان بحران باشد یحمل محصوالت پزشک يمناسب برا

را  يو شـهر  ییپهپاد در منـاطق روسـتا   لهیکاال به وس ارسال

بـه   توانـد یکرد؛ در شهرها پهپادها مـ  کیتفک گریکدیاز  توان یم

آنهـا در هـر لحظـه     ریمسـ  نکهیکمک کند و با توجه به ا کیتراف

-تیرا اولو ها دهد و ارسال ریمس رییتغ تواندیقابل کنترل است، م
خـود را   يمشـتر  تواند یم GPS هب زیبا تجه نیکند. همچن يبند

7 Matternet 

و  یکوهسـتان  ،ییروستا لیکند. اما در تحو دایپ ،هر کجا که باشد

 ییایـ جغراف طیو شـرا  فیضـع  يها رساختیبا توجه به ز ها رهیجز

 لیـ دارد. تحو یخـوب  لیکاال پتانسـ  لیتحو ينامساعد پهپادها برا

چراکـه در شــهرها   ؛اسـت  يشـهر  لیـ تـر از تحو سـاده  ییروسـتا 

 .گـذارد  یمـ  ریبر پهپاد تاث GPS گنالی، باد و قدرت سها ناساختم

 ییروسـتا  لیاست که در تحو لیمهمتر از آن نحوه تحو نیهمچن

کم  تیجمع لیبه دل ییروستا لیدر تحو زیرا ؛تر استساده اریبس

در اطراف منـزل   یکاف يو وجود فضا رندهیآن و مشخص بودن گ

  .]6[وجود ندارد يشهر لیهر شخص مشکالت تحو

کـم   يها رساختیمناطق با ز يرا برا تیمز نیشتریب پهپادها

 توانـد  یمـ  يپهپـاد  لیـ اروپـا تحو  يطورمثال در روستاهابه ؛دارد

سطح خدمات شود امـا در   شیو افزا لیسرعت تحو شیباعث افزا

که  یو خدمات شود یم یو تحول کل رییباعث تغ قایآفر يروستاها

اتصـال  . شـود  یمـ  رائـه ا ون،یناسـ یماننـد واکس  شد یاصال ارائه نم

مشارکت آنهـا را   تواند یم يپهپاد لیشبکه تحو قیروستاها از طر

ـ مهم فعال کنـد و ا  يمکرر کاالها نیدر اقتصاد و تام   بـه نوبـه   نی

]. 6[شـود  یمـ  يبـه توسـعه اقتصـاد    دنیخود باعث سرعت بخش

کمبـود   لیـ به دل ییاستفاده از پهپادها در مناطق روستا لیپتانس

   .]7[سودآور باشد تواند یاست و م ادیز مناطق نیامکانات در ا

و لزوم و ضرورت استفاده از پهپادها مانند  ازیاحساس ن نیهم

 يهـا  ناو مک ییفراوان در مناطق روستا یوجود مشکالت بهداشت

توجـه   نیندارنـد. همچنـ   یمناسـب  يهـا  رسـاخت یدورافتاده که ز

 نیتام رهیبه زنج لیهوا و تما یو آلودگ ستیز طیروزافزون به مح

 نیبدون سرنش هینقل لیساو يریکارگسرعت به شیسبز باعث افزا

  .]7[شود یمانند پهپادها م

ونقل شهري و روستایی، کاربرد دیگـر پهپادهـا   عالوه بر حمل

هـا  ز تولیـدي و انبار در زنجیره تامین، استفاده از آنها درون مراکـ 

 اي ایفاي نقش درون کارخانه نقلوحملتواند در  . پهپادها میاست

هنگـام،  کند و وظایفی مانند بارگذاري خطـوط تولیـد، تولیـد بـه    

بررسی موجودي انبارها و... را برعهده بگیرد. پهپادها بـه راحتـی   

توانـد در   و مـی  اسـت پـذیر  جهت حرکت در تمـام فضـا انعطـاف   

  .]6[مسیرهاي از پیش تعیین شده حرکت کند

ــروژه تحق ــاتیپ ــوان   Fraunhofer IMLشــرکت  یق ــا عن ب

InventAIR و کنتـرل   ينحـوه انبـاردار   يبـر رو  قیـ در حال تحق

 ایکـردن اشـ   دایاز پهپادها است که قادر به پ استفادهبا  يموجود

بارکد و  يها برچسب تواند یو م است یرونیدر انبار و در مناطق ب

 تیریمـد  ستمیس دکند تا بتوان ییرا شناسا )RFID(فرکانس ویراد

 نـه یدر زمان، هز ییجوو باعث صرفه هکرد جادیرا ا کیانبار اتومات

  .]11[دوش یسانان يروین يو کاهش تعداد خطاها
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ونقل هرچند در حال حاضر استفاده از پهپادها در عرصه حمل

و  هـا  ییتوانـا  لیـ بـه دل  هـا  پهپـاد در مراحل اولیـه اسـت ولـی از    

گونـاگون   عیمختلـف و صـنا   يهـا  نهیکه دارد، در زم ییها یژگیو

کـه از پهپـاد    مختلفی عیصنا 2شماره  در شکل .شود استفاده می

مشاهده قابل استفاده  زانیم  سهیرا به همراه مقا کنند یاستفاده م

گردآوري گردیـده و مربـوط بـه     2015. این نمودار در سال است

 که از پهپادهـا  استهاي مختلف در کشور آمریکا  شرکتصنایع و 

  .]21[کنند استفاده می هاي مختلف در زمینه

  ]21[هاپهپاد کارگیريمختلف به هاي زمینه: 2شکل 

 يها ییایاز جمله پو یطیمح يها ییایپو يبا توجه به نرخ باال

 يهـا  شـرکت  يبـرا  یطـ یمح راتییـ بـا تغ  عیفناورانه، تطابق سر

منظور ادامـه   به ،است يفناور شانیوجود يکه مبنا محوريفناور

اسـت. لـذا بـا توجـه بـه       يضـرور  اریبس بقا و کسب عملکرد برتر

از  يدیـ نـوع جد  دیبا هاشرکت نیا یکنون ریو متغ یرقابت طیمح

خـود   در ا،یـ پو يهـا تیـ قابل را تحت عنوان ها ییو توانا هاتیقابل

ـ بـا تغ  عیسـر  يسـازگار  قیـ د تـا از طر نکن تیو تقو جادیا  راتیی

 شیرا افـزا  خـود  ه طبـع آن عملکـرد  و بـ  یقدرت رقابت ،یطیمح

در حـال انجـام مطالعـات و    هـا   از شـرکت  ياریبسـ لذا  .]1[دنده

بـه   دنیرس ياستفاده از پهپادها برا یبررس نیو همچن قاتیتحق

-بـه  .پهپادهـا هسـتند   يفنـاور کاال و گسترش  لیروش تحو کی
اشـاره   نـه یزم نیبه چند شرکت مطرح در ا توانیعنوان نمونه م

  کرد:

 نیـ شـد. ا  سیتاس ایفرنیدر کال 2011مترنت در سال  شرکت

 س،یرا در سـوئ  یپزشـک  لیپهپادها لوازم و وسـا  لهیوسشرکت به

ـ ا ریارائه داده است. مد کنینیدوم يو جمهور یتیئها  شـرکت   نی

به راننده ندارد و در  ازین ها نیبا ماش سهی: پهپادها در مقادیگویم

تر، کـم  نهیکم هز اریبس آنهاو استفاده از  شود یگرفتار نم کیتراف

  .]3[است ترعیتر و سريانرژ

معتقـد اسـت کـه     DHL یونقل جهانشرکت حمل نیبزرگتر

و  کیـ ونقل درون شـهرها باعـث کـاهش تراف   حمل يپهپادها برا

ونقـل  . شـرکت حمـل  شـود یمـ  لیو زمان تحو ییجا کاهش جابه

 ياسـتفاده از پهپادهـا بـرا    يبـرا  یشیآزما PKP Cargo یلهستان

 47تـا   تانجام داد و معتقد اس یلیمحافظت از کاالها در شبکه ر

ـ      یبـه تــازگ  UPSشـد. شـرکت    هـا  یدرصـد باعـث کـاهش خراب

 اتیـ و انجـام عمل  یدسترسـ  يپهپادها بـرا  در رابطه با يا مطالعه

  .]11[در زمان بحران انجام داده است یامداد رسان

پسـت   یکاال و شـرکت ملـ  یجیتنها دو شرکت د زین رانیا در

کـاال  یجیاند. شرکت دپهپادها داشته نهیدر زم ییها تیفعال رانیا

ـ از ا شیکـه پـ   يا مسابقه يبا برگزار 1395در سال   يا نمونـه  نی

بـاز، امکـان تعامـل     يمدل نـوآور   هیآن وجود نداشته، بر پا يبرا

از دانـش و مهـارت    يمند بهره نینخبگان رباتیک کشور و همچن

مسـابقه   نیـ را فـراهم کـرد و در ا   رانیحوزه در ا نیا يها برترین

 شیارسـال کـاال بـه نمـا     يخود را برا يکنندگان پهپادهاشرکت

مسابقه  نیشرکت، در ا نیعامل ا ریگذاشتند. هرچند به گفته مد

 نیـ قـدم در ا  کیـ است کـه   نیتمام اهداف محقق نشد اما مهم ا

پست  یپهپاد شرکت مل نی]. همچن18[شده است داشتهبر نهیزم

 ییجـا  جابـه   نـه یساخته شد تا در زم ییکه توسط پژوهشگاه فضا

 يریکارگ به يالعبور و مواقع ضرور نقاط صعب ک،یمحموله در تراف

نشـد و   یـی عدم اخذ مجوز پرواز در تهـران اجرا  لیاما به دل ،شود

عـدم   لیـ بـه دل  زین باسو بندرع شیک نیپهپاد ب نیبرنامه پرواز ا

  .]17[شد یمنتف ياقتصاد  صرفه

 شـات یمختلف در حال انجام آزما يها نهیدر زم ها شرکت نیا

 یاورژانس طیهستند، مسلما کاربرد بشردوستانه و استفاده در شرا

 اریمانند ارسال کاال به مناطق دوردست و دچار حادثه شـده، بسـ  

در معـرض خطـر    يها ناانس یاست چون باعث نجات زندگ دیمف

در نپـال،   2015لـرزه سـال    نیعنوان مثال پس از زمبه .شودیم

 .]14[کمـک کردنـد   اریکردن بازمانـدگان بسـ   دایپ يپهپادها برا

منظور بازدید و آگاهی از وضـعیت  طور نیروهاي اورژانس بههمین

هـا   هاي دچار حادثه شده و یا تصادفات پیش آمده در جاده مکان

  .]5[توانند از پهپادها استفاده بهینه داشته باشند می

دور از  ندهیپهپادها استفاده از آنها در آ يتوجه به کاربردها با

وجـود   یکنون هینقل لیآنها با وسا ینیگزیو امکان جا ستیذهن ن

 یحمـل و نقـل سـنت    لینسبت بـه وسـا   ها پهپاد یطورکل. بهدارد

 بـه را  هـا  یژگـ یو نیـ ا تـوان  یهستند که مـ  یبیو معا ایمزا يدارا

  :دصورت خالصه نشان دا

بـدون اپراتـور)، هزینـه    عدم نیاز به راننده(اما نه لزومـا  مزایا: 

تر باشد ولی با توجـه بـه   (شاید سوخت از برق ارزانتحویل کمتر

رف کمتـر هزینـه کلـی انـرژي     تر و مصـ کوتاه مسیرهايپیمایش 

ت بـه  نسـب کمتـر  یابد)، هزینـه نگهـداري و تعمیـرات     کاهش می
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کمتـر   و خریـد پهپـاد   ابتـدایی   وسایل مبتنی بر سـوخت، هزینـه  

سـازي  کارموقع بودن خدمات و از بین بردن تاخیر، خوداست، به

پـذیر، کـاهش   ریزي انعطافها، ارائه خدمات جدید، برنامه فعالیت

ترافیک، کاهش آلودگی هوا، استفاده از انـواع خـدمات تحویـل و    

، عـدم  دهی به مناطق داراي مشـکالت جغرافیـایی  توزیع، خدمت

  .]16و  7[دهوابستگی به جا

گـذاري  وهوایی، هزینه سرمایهوابستگی به شرایط آبمعایب: 

اولیه باال و رسیدن به دانـش موردنیـاز، مقـررات محدودکننـده و     

نبود قوانین پروازي، اندازه و وزن اقالم قابل حمل، امنیـت اقـالم   

تحویلی و خود پهپاد، ایمنی(خطـر آسـیب رسـیدن بـه انسـان)،      

خورد با پرندگان)، انتشار سروصدا، ی(براثرات زیست محیطی محل

  .]16و  7[کوتاه يپرواز  دامنه

 اریقابل توجه و بس يایبا توجه به مزا گفته شد،طور که همان

روزافـزون علـم،    شـرفت یو پ يگـذار هیبـا سـرما   توانیپهپادها، م

که در حال حاضر پهپادها دارند را رفع نمود و  ییها بینواقص و ع

خصـوص،  مختلـف بـه   عیدر صنا آنهاکه دارند از  ییایبا وجود مزا

  کرد. استفادهونقل حمل
  

ـ استفاده در زنج يپهپادها برا يروشیموانع پ -3  رهی

  نیتام

بـه   عیـ بخش به موانع موجـود بـر سـر راه شـبکه توز     نیدر ا

عوامل مختلـف و   یپهپادها اشاره شده است و ضمن بررس لهیوس

به رفع آنها کمک کند ارائه  تواندیکه م یشنهاداتیآنها، پ  سهیمقا

  .شود یم

موانــع و  دیــشــدن با یــیاجرا يبــرا ينوظهــور يفنــاور هــر

را پشت سر بگذارد تا بتوانـد در جامعـه   خود  يروشیمشکالت پ

 يهـا  يورافنـ  رشیصـحبت از پـذ   یکند. وقت دایخود را پ گاهیجا

هـا و   شـرکت  ،يفنـاور یشرفت پ بین یجالب  رابطه ،شود یم دیجد

آن نسبت بـه   دولت هاي سیاست درنهایتو  جامعه، هاوکارکسب

طور مثال در رابطـه بـا   بهوجود دارد.  ماندر گذر ز فناوري جدید

 دگاهیـ د ونقـل جدیـد از  حمـل   توان گفت این وسیله ، میپهپادها

امکـان   داشته اسـت و  هاي بسیاري فناوري در گذر زمان پیشرفت

-بـه  امـا  ،مختلـف وجـود دارد   يهـا  نـه یاستفاده از پهپادها در زم
توسـط   کارگیري و استفاده عملی از پهپادها در بسیاري از مـوارد 

و این موضوع نیازمند گذشـت   نشده است رفتهیپذ و جامعه مردم

. در ادامـه  اسـت  در جامعه زمان و پذیرش فرهنگ استفاده از آن

وکارها نیـز مایـل بـه    با پذیرش جامعه، به تدریج کسب مسیراین 

استفاده از پهپادهـا شـده و خـدمات خـود را مطـابق اسـتفاده از       

بـا   يدامنـه واکـنش و سـازگار    نیو آخـر  دهند پهپادها تغییر می

که در حال حاضر  است ها دولت استیس بهمربوط  جدید يفناور

 هـا،  در سـایر زمینـه   بوجود آمدن تغییراتو  زیادبا گذشت زمان 

در اسـتفاده از پهپادهـا    اي هاي بسیاري قوانین سـختگیرانه  دولت

 یبه خـوب  گریکدیرا نسبت به  راتییتغ نیا 3 شماره . شکلدارند

  .]6[دهد ینشان م

  
  ]6[زمان به نسب راتییتغ ریس: 3شکل 

  

 هـا  رو است که شرکتروبه یاستفاده از پهپادها با موانع اساس

را  ریـ مشـکالت ز  دیـ با نیتـام  رهیمنظور استفاده از آنها در زنجبه

نـام بـرد،    نگونـه یموانـع را ا  نیـ ا تـوان یمـ  یطورکلرفع کنند. به

هر  یبه بررس در ادامه]. 9[يمشتر تیرضا ن،یقوان ،یمشکالت فن

  .شود میارائه  ییها حلو راه پرداختهموارد  نیاز ا کی

  یمشکالت فن - 1- 3

 يهـا  نقـص  يو دارا دهیساختار پهپادها هنوز به تکامـل نرسـ  

 ،يو سـاختار  یاست که آنها عبارتند از: مشکالت طراحـ  ياریبس

 .لیپرواز، مشکالت در زمان تحو نیدر حمشکالت 

  يو ساختار یمشکالت طراح 1-1- 3

 يدارا يوزن قابـل حمـل و عمـر بـاتر     زانیـ پهپادها از نظر م

 نیـ بـه ا  ؛رابطه عکـس دارد  گریکدیدو با  نیکه ا است تیمحدود

 ،يمصـرف انـرژ   شیافزا لیباشد به دل شتریمعنا که هرچه وزن ب

اسـتفاده   یومیـ تیل يهـا  ي. بـاتر شود یم يباعث کاهش عمر باتر

لـذا   ؛دارد روازپـ  يبـرا  یعمـر کوتـاه   یکنـون  يشده در پهپادهـا 

بـه  کنـد   ی که با سوخت مانند بنزین کار مـی یاز موتورها توان یم

دارد و بـار   يشـتر یاستفاده کرد که دامنه ب ها ينوع باتر نیا يجا

در عوض مشکل بـزرگ آنهـا    یول .حمل کند دتوان یرا م يشتریب

ـ ز ياست که قطعا سروصـدا  ادشانیز يصدا  یتیباعـث نارضـا   ادی

 ياتربـا بـ   سـه یدر مقا سـوخت  متیق ،نیبراعالوه ؛شودیمردم م

 تیـ که بتوانـد هـم قابل   يپهپاد ر،یتفاس نیاست. با ا بیشتر اریبس

 ادیـ ز يمناسب، دامنه پرواز متیکم، ق يصدا، و هم موتور يباتر

ـ  ،ادیو تحمل بار ز عـوض   يو بـاتر  سـوخت  نیرا داشته باشد و ب



  محمدرضا خدومی، عبدالحسین صدرنیا  
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از  یمناطق خـال  يمعنا که برا نیبه ا .است يکاربرد اریبس ،شود

 .]9[استفاده کنـد  ياز باتر يهرمناطق ش يو برا سوختسکنه از 

تـراکم انـرژي درون    2045شـود تـا سـال     بینی مـی هرچند پیش

  .]19[موتورهاي سوختی برابري خواهد کرد ها با باتري

مشـکالت   ی،کـ یالکتر يتورهاونسبت به م سوختی يموتورها

ی کـ یالکتر يتورهـا وماسـتفاده از   ،طورمثـال نیز دارد. بـه  يگرید

جـویی  موجب کاهش وزن پهپاد شده که این خود منجر به صرفه

بـا توجـه بـه     شـود.  پذیري بهتـر مـی  در انرژي و همچنین هدایت

ماهیت و ساختار موتورهاي سوختی و استفاده از ماده سـوختنی،  

تولید حرارت که خود باعث هدر فت انرژي شده و امکان احتـراق  

همچنـین   .کند و لذا از ایمنی کمتري برخوردار است را بیشتر می

نگهـداري موتورهـاي الکتریکـی بـه مراتـب       عمیـر و ت طـورکلی به

  .]22[استوختی تر از موتورهاي سراحت

بـه   توانـد یمـ  سـت، ارائـه شـده ا   رایکه اخ دیجد يها ينوآور

 یتی: مواد کـامپوز خت بهتر پهپادها کمک کند، مانندتوسعه و سا

 يهـا  ي)، بهبـود بـاتر  GPSپـرواز(  تیکارآمد موقع ستمیسبک، س

 جـاد یپهپادهـا، ا  یابیـ و رد تیهدا يبرا لیافزار موبانرم ،یومیتیل

و  ییآب و هوا يها بر داده رتمنظور نظاعامل پهپادها به ستمیس

و  یینامسـاعد آب و هـوا   طیبـه دور از شـرا   ریمس نیانتخاب بهتر

منظـور  به نیوجود دورب نیخطر، همچن گریاز عوامل د يریجلوگ

را بـاالتر   یکنترلـ  سـتم یس یمرکـز کنتـرل بـازده    کیارتباط با 

  .]14[برد یم

  پرواز نیمشکالت در ح 2- 3-1

شـدن   دیـ پهپادهـا، تهد  يروشیموانـع پـ   نیاز بزرگتـر  یکی

کـه   است يرساندن به پهپاد توسط افراد بیتوسط سارقان و آس

 یکـ ی. ننـد یبب شـان یامالک شخص یکیآنها را در نزد دنخواه ینم

-. آباسـت  ییوهـوا آب طیپهپادهـا شـرا   يروشیاز موانع پ گرید
پرواز منجر  نیو در ح ریخنامساعد قبل از پرواز منجر به تا يوهوا

وجود بـاد و کنـد    لیبه دل ایو  شودیو سقوط پهپاد م بیبه تخر

هم  یوجود دارد. در صورت يشدن حرکت، امکان تمام شدن باتر

بـه آن اعـزام    یدگیدچار مشـکل شـود تنهـا راه رسـ     يکه پهپاد

  .]9[به مکان پهپاد است هانیتکنس

ماننـد: درخـت،    یبرخورد پهپاد با موانع آسـمان  گرید مشکل

و... اسـت کـه در صـورت عـدم      مـا یبالون، ساختمان، پرنده، هواپ

که با  یبه پهپاد و جسم بیموقع موجب برخورد و آسبه صیتشخ

پهپـاد بـا    کیـ طورمثـال تصـادف   بـه  .شـود یآن برخورد کرده م

عواقـب   تواند یدارد م افرکه چند صد مس ییمایهواپ ایپرندگان و 

موانـع و   صیلذا داشتن حـس تشـخ   ؛داشته باشد يریناپذجبران

 یاتیـ مهـم و ح  اریپهپـاد بسـ   کی ياجتناب از برخورد با آنها برا

 گنالیشـبکه و سـ   کیـ حرکت بـه   يپهپادها برا نیهمچن است.

و عوض کـردن آن بـا    گنالیس نیکه با هک کردن ا استمتصل 

کنترل آن را در دست گرفت و پهپاد  توان یم یجعل گنالیس کی

زدن  بیآسـ  ایکرد که باعث سرقت آن و  تیهدا یرا به هر سمت

عالوه بر  دهاپهپا جهیدر نت .موانع شود گریبه پهپاد و برخورد با د

  .]9[داشته باشند زین یتالیجید تیامن دیبا یکیزیمقاومت ف

  لیمشکالت زمان تحو 3- 3-1

 ییهـا  نقص کیکاال وجود دارد که هر  لیتحو يسه روش برا

  ها اشاره شده است.به آن لیدر ذ و دارند

طناب بـه   کیپهپاد گوگل که کاال با  فناورياول مانند  روش

شدن  دهیکش نییروش احتمال پا نیدر ا .شودیفرستاده م نییپا

ـ  .بـه آن وجـود دارد   دنیرسـ  بیپهپاد توسط شخص و آسـ   یول

چراکه بلند شدن  ،پهپاد است يباتر يروش حفظ انرژ نیا تیمز

پهپـاد فـرود    ،. در روش دوماسـت  يادیـ ز يانرژ ازمندین نیاز زم

روش بـا   نیـ کـه ا  دهـد  یآمده و کاال را در محل مشخص قرار مـ 

مواجـه   وانـات یح ایتوسط کودکان  بیاحتمال ربوده شدن و تخر

 Ziplineشـرکت   يماننـد پهپادهـا   لیـ ]. روش سوم تحو9است[

 شـود  ینجات پرتاب م آن، کاال از پهپاد به همراه چتراست که در 

 بیروش آسـ  نیـ افتـد. خطـر ا   یمـ  لیمکان تحو یو در محدوده

نامناســب  یافتـادن کـاال در مکـان    نیبـه کـاال و همچنـ    دنیرسـ 

  ].25[است

 يروشیمشکل پـ  گرید ل،یتحو قیمحل دق ییفرض شناسا با

درست  لیتحو يبسته به شخص موردنظر است. برا لیپهپاد تحو

منظـور  مخصوص پهپـاد بـه   یصندوق پست کی تواند یهر خانه م

بـر  نـه یروش عالوه بـر هز  نیکاال داشته باشد که ا لیفرود و تحو

 لیـ بـه دل  اهـا ر  از مکـان  ياریشـدن در بسـ   ییامکان اجرا ،بودن

 رنـده یگ لیـ فـرد تحو  ییشناسا گریفضا ندارد. روش د تیمحدود

بـه   ایـ فـرد و    چهره قیاز طر نیبه واسطه دورب تواند یاست که م

 يو بسته بـه و  ییشناسا رندهیواسطه تلفن هوشمند او، شخص گ

اگـر  زیرا  ،دارد اریتامل بس يجا زیموضوع ن نیداده شود. ا لیتحو

 ینباشد و نتواند فـرد را بـه درسـت    درست صیپهپاد قادر به تشخ

 يداشتن برا نهیبازگردد عالوه بر هز لیکند و بدون تحو ییشناسا

 صیاگـر بـا تشـخ    نی. همچنـ شـود یمـ  یتیشرکت، موجب نارضا

دهد امکان ربوده شـدن   لیتحو گرینادرست بسته را به شخص د

  ].9بسته وجود دارد[

  و فاصله مشکالت ارتباطی 4- 3-1

مشخص بـا   و فاصله اطمینان قطعا هر پهپادي داراي یک برد

  که این خود موجـب محـدود شـدن دامنـه     استایستگاه کنترلی 

هاي کنترل و همچنین  ایستگاه یابیمکانشود.  حرکت پهپادها می



  و ...موانع  ی: بررسنیتام رهیزنج پهپاد در فناورياز  يمندبهره
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پیدا کردن موقعیت پهپادها در هر لحظه با وجود عوارض طبیعی 

هـاي مرتفـع امـري مهـم      طـور وجـود سـاختمان   زمـین و همـین  

 شـایانی در کمـک   GPSسیسـتم   کـارگیري شود. به محسوب می

ــت ــه  یابیدس ــب ــتمیس کی ــه، س ــنا یکپارچ ــریع  و ، ارزانیم س

بسـیاري در زمینـه    هـاي  نوآوريشرکت مترنت که  .]12[کند می

هـاي   یک شـبکه از ایسـتگاه   کارگیريبه، داده استپهپادها انجام 

-بـه  .]23[کنـد  ا جهت پوشـش سراسـري پیشـنهاد مـی    کنترل ر
حرکت پهپادها، محیطـی پیچیـده و داراي عـدم    طورکلی محیط 

که نیازمند استفاده از سیسـتمی هوشـمند و کـارا    است اطمینان 

  .]4[است تا بتوان سیستم پهپادي را تا حد امکان تثبیت کرد

  قوانین - 2- 3

شدن پهپادها نبود مقررات اسـتفاده   یاتیعمل يبرا یمانع اصل

. وجـود دارد  رانیـ مختلف از جملـه ا  ياز آنهاست که در کشورها

در حـال   نیبه استفاده از پهپادها، قوان ازیو ن لیم شیالبته با افزا

مقـررات   نگونـه یوجـود ا  يمهـم بـرا   لیـ سه دل .]11[است رییتغ

  در کشورها وجود دارد: رانهیسختگ

  

در حال حاضر اکثر پهپادها در خارج از  :محدوده پرواز 3-2-1

پـرواز   يتـر نییپا اریو در ارتفاع بس ستماهایمحدوده پرواز هواپ

. امـا  اسـت  گریکدیتداخل با  زانیکاهش م لیبه دل نیو ا کند یم

 ،ابـد یتوسعه  عیصنا ریونقل و سااگر استفاده از پهپادها در حمل

ــ کپارچــهی ســتمیس کیــ جــادیا ازمنــدیقطعــا ن پهپادهــا و  نیب

پهپاد از حد مجازش و وارد ارتفاع  کیخروج  رایز ست،ماهایهواپ

 کیـ مسـافر   نیبا چنـد  ماهایهواپ يشدن، برا ماهایهواپ يپرواز

  .]6[شود یبزرگ محسوب م اریبس دیتهد

... و هـا  قی، قاها نیکه قطارها، ماشیدرحال خطر سقوط: 3-2-2

هر کجا پرواز کند  تواند یپهپادها م یدارد ول يمحدود يرهایمس

منجر به سقوط شود. هرچند  تواندیم آنهاو اختالل در  یو خراب

بهتــر از  هــا پهپــاد یمنــیدرجـه ا  2012در ســال  هــا یبـا بررســ 

 یخطراتـ  يحـال دارا  نیبوده است با ا ها و بمب افکن ها جنگنده

]. از سـال  6شـود[  فیآن تعر یمنیا يبرا ینیتضم دیکه بااست 

-دهیـ حادثه آفر ها مورد پهپاد 225از  شیب 2016تا سال  2007
متحـده در   االتیـ پهپـاد در ا  کی 2015طورمثال در سال اند. به

  .]8[سقوط کرد 8رانگرمستآ ییلوورزشگاه 

  دربـاره عمـوم   یمنفـ  دگاهیـ به د دیبا :یعموم ینگران 3-2-3

نگـاه   دیتهد یچراکه مردم به پهپادها به نوع ؛پهپادها توجه کرد

8 Louis Armstrong 

  است. یخصوص میآن مربوط به حر نیو مهمتر کنند یم

خود را کنترل  ییهوا يمانند فرانسه و آلمان فضا ییکشورها

 یتر شود ولـ آسان ياهداف تجار يپهپادها برا اتیاند تا عملکرده

درنظرگرفته اسـت،   ییها تیو محدود نیقوان کایمثل آمر يکشور

مجوز پرواز، گرفتن مجوز خلبان، پـرواز در ارتفـاع    افتیمانند: در

 يپوند، پرواز در فضا 4,4کمتر از  نفوت، داشتن وز 400کمتر از 

قـل  نوحمل يها از محل لیما 6داشتن فاصله حداقل  ت،یقابل رو

و  یاز پـرواز جاسوسـ   يریبه جلوگ توان یم نی]. همچن13[ییهوا

 …و يا هسـته  ،ینظـام  ،یتـ یپهپادها بر فراز منـاطق امن  یبیتخر

رادارهـا   دیبدور از د درندقا یپهپادها به سادگ نای زیرا کرد اشاره

  با خود مواد منفجره حمل کنند.

استفاده از پهپادهـا وجـود دارد کـه     ياز برا زین يگرید موانع

 يبـرا  رانهیبرشمرد: نبود مقـررات سـختگ   نگونهیآنها را ا توان یم

بـودن   نییپـا  نیهـوا. همچنـ   یو آلودگ يا گلخانه يانتشار گازها

اسـتفاده از   میـل بـه   يبـرا  يفشـار اقتصـاد   نینفت و بنـز  متیق

  ].7[برد یم نیپهپادها را از ب

  يمشتر تیرضا - 3- 3

صـرفه   دیونقل بادر حمل يریکارگبه يپهپادها برااستفاده از 

برطـرف کـردن    يبـرا  دیـ با هـا  شرکت زیراداشته باشد  ياقتصاد

 نیا يانجام دهند و بر رو يادیز يها نهیپهپادها هز یمشکالت فن

 یبـودن پهپادهـا وابسـتگ    يکنند و اقتصاد يگذارهیموضوع سرما

کاال بـه واسـطه پهپادهـا     لیحودارد. قطعا ت انیبه مشتر يدیشد

طور که روش را مردم بخواهند. همان نیکه ا شود یم یعمل یزمان

 زیـ ن انیخود هستند مشـتر  يسود برا شیبه دنبال افزا ها شرکت

و  تـر عیروش سر نیهستند. اگر ا شیرفاه و آسا شیبه دنبال افزا

ـ را پ يادیقطعا طرفداران ز ،تر باشدارزان  هـا  . پهپـاد کنـد  یمـ  دای

سودآور باشد، مانند: کاهش  ها شرکت يدر چند مورد برا دتوان یم

 يهـا  بـه شـرکت   یکم شـدن و عـدم وابسـتگ    ل،یتحو يها نهیهز

که  یو سرعت باال، اطالعات یراحت لیفروش به دل شیافزا ،یپست

و  انیمشـتر  ییبـه شناسـا   توانـد  یمـ  کنـد  یم يآورپهپادها جمع

مصـرف کننـدگان    انیاز پهپادها در م استفاده فروش کمک کند.

 میحفـظ حـر   لیـ از افراد بـه دل  یاست و برخ زیبحث برانگ اریبس

به پهپادهـا در مقابـل اسـتفاده از     نانیخود و عدم اطم یخصوص

 میحـر  يدارند. مردم بـر رو  یمنف دگاهیو د کنندیآنها ممانعت م

 ها نیوجود دورب نکهیحال ا ،حساس هستند اریخود بس یخصوص

  .]9[کاربرد دارد اریبس ها شرکت يپهپادها برا يبر رو

 االتیـ در ا YouGov سـایت  2016سـال   یبراساس نظرسنج

بـه خـدمات پهپادهـاي    تواننـد   ینمـ نفر  4، نفر 10 از هر متحده،

هاي ایـن نظرسـنجی    اعتماد کنند. در زیر نمودار دادهتحویل کاال 
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پهپـاد بـراي    کاال به وسـیله در رابطه با اعتماد به خدمات تحویل 

  .]24[هاي مختلف آمده است شرکت

 
به خدمات تحویل کاالي پهپادهاي  مردم نسبت : اعتماد4شکل 

  ]24[هاي مختلف در آمریکا شرکت

موثر اسـت و   اریباره بس نیبه هر حال جلب اعتماد مردم در ا

صادق باشند و با  انشانیدر رابطه با پهپادها با مشتر دیبا ها شرکت

را اعالم کننـد در   لیتحو یقیدرنظرگرفتن تمام مسائل، زمان حق

  .شود یم یپهپادها منف همردم نسبت ب دیصورت د نیا ریغ
  

  گیريو نتیجه بحث -4

ي پهپادهـا  فنـاور صـورت اجمـالی   در این مقاله سعی شد بـه 

که بـر سـر راه    پرداخته شود بررسی شود و به موانع و موضوعاتی

 يها یپس از بررساستفاده از پهپادها در زنجیره تامین قرار دارد. 

شـدن   یاتیـ پهپادها و امکـان عمل  فناوري نهیدر زم توان یم یکل

  کرد: دایدست پ ریز جیبه نتا نیتام رهیدر زنج آنها

در  هـا  جـاده  کیـ و تراف ینیشهرنشـ  شیبا گذر زمـان و افـزا   �

ونقل در روستاها حمل يها رساختینبود ز نیو همچن ها شهر

در  دیجد يا لهیبه وس ازیو مناطق دور از دسترس، احساس ن

مشکالت احساس  نیبرطرف کردن ا يونقل براصنعت حمل

  .شود یم

حـائز   خواهنـد  یمـ  انیو آنچه مشـتر  انیمشتر ازیتوجه به ن �

پهپادها را بخواهنـد و بـه    انیچراکه اگر مشتر ؛است تیاهم

و  فناوري شرفتیبه دنبال پ ها آن عالقه نشان دهند، شرکت

  شوند. لیتبد تیتا پهپادها به واقع روند یمقررات م رییتغ

 ،یومیـ تیل يهـا  يپهپادها مانند: مـواد سـازنده، بـاتر    يورافن �

لذا  است، شرفتی... به سرعت در حال پکنترل و يها ستمیس

انتظار تحقـق   توان یم یبا برطرف شدن موانع و مشکالت فن

  را داشت. ندهیپهپادها در آ

و از آنجا کـه   کندیموقع را فراهم مبه لیپهپادها امکان تحو �

ارزشـمند اسـت و واکـنش     اریزمان بسـ  ياضطرار طیدر شرا

افراد را نجـات دهـد و از    یطور بالقوه زندگبه تواند یم عیسر

  کند. يریجلوگ ریجبران ناپذ يها بیآس

 ت،یامن ،یخصوص میبا وجود مسائل و مشکالت مربوط به حر �

و  دیــمف يهــا برنامــه توانــد یمقــررات و...، پهپادهــا مــ  

بـه   یبهداشـت  يها مراقبت لیدر رابطه با تحو يا بشردوستانه

 یاتیـ لذا احتمـال عمل  ؛دسترس ارائه دهد رقابلیغ يها نامک

  .محتمل است شتریب کینزد ندهیدر آ ها برنامه نیشدن ا
  

  تقدیر و تشکر -5

 مهندس جنابکه از  دانند  وظیفه میکنندگان این مقاله تهیه

هـا و همکـاري مسـتمر در    ، به خـاطر هـم فکـري   محمد ایزدپناه

  . و قدردانی کنند تشکرنگارش این مقاله 
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