
برنامۀ داشتن دليل به واحد كاركنان واقعي، بالن حادثه در  
  شرايط توانستند مداوم تمرين و آموزش اضطراري، شرايط

  بالن ورود هرگز چه اگر كنند، مديريت خوبي به را اضطراري
 .بود نشده بيني پيش فرآيندي واحد به واقعي

 اشياء سوزي، آتش خطر و فيزيكي خسارات از نظر صرف  
  اتصال باعث و كرده برخورد برق خطوط با است ممكن پرنده
  گونه اين .باشند داشته بدنبال را بيشتري عواقب و شده كوتاه

 پلي جنس از تزئيني هاي بالن توسط مكرر بصورت حوادث
  هليم از شده پر و متاليك پوشش با (PET) ترفتاالت اتيل

 .است شده گزارش

 شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟
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 اشياء پرنده شناخته شده

 استفاده مورد مختلف اهداف با اي گسترده بطور (پهباد -سرنشين بدون هواپيماهاي) دور راه از كنترل با سرنشين بدون تجهيزات اخيراً
 محيط علوم كشاورزي، صنعت، در چشمي بازرسي براي قانوني بطور است ممكن تجهيزات اين سرگرمي، جنبه بر عالوه .گيرند مي قرار

 .شوند استفاده موارد ساير و بسته تحويل برداري، نقشه كردن، پايش زيست،
  از استفاده كه دارد وجود نگراني اين .دارند هواپيماها به نسبت بيشتري تعدد مدل لحاظ از تجهيزات اين كه رسد مي نظر به حاضر حال در
 پي در را انفجار و سوزي آتش خسارت، بروز بر عالوه و شده تاسيسات به برخورد باعث صنعتي هاي سايت در كنترلي تجهيراتِ اين

 .است پيوسته وقوع به فرآيندي تاسيسات در نظامي سرنشين بدون هواپيماي دليل به اي حادثه اخيراً .باشد داشته

 آيا مي دانستيد؟

باشيد داشته آسمان به هم نگاهي كنترلي، هاي بازديد هنگام. 
براي تهديدي كه ديگري پرندۀ اشياء گونه هر ها، پرنده از غير  

 .نمائيد گزارش شود مي محسوب واحد
شود مي انجام بازي آتش كه ها مناسبت زمان در بخصوص  

 .باشيد هوشيار داغ هواي با ها بالن و فانوس به نسبت
موارد يا و سوخت ذخيره محل شيميايي، واحد نزديكي در اگر 

  بازي آتش و پهبادها از استفاده خطرات كنيد، مي زندگي مشابه
 .شويد يادآور خود همسايگان به را
هر مشابه شود، مي استفاده پهباد از شما تاسيسات در اگر  

 .شود اخذ كار پروانه بايست مي روتيني غير فعاليت
 

 مي پرتاب هوا به ها موشك مانند بازي آتش وسايل ها مناسبت و ها جشن هنگام در
 تماس انفجار و اشتعال قابل مواد با نمودن، عمل از پس كه دارد وجود احتمال اين شوند
 .نمايد عمل احتراق شروع منبع عنوان به و داشته

 اين شوند، مي استفاده نورافشاني و بازي آتش مراسم در اغلب آرزو فانوس يا ها بالن
  شروع منبع توانند مي و كرده حركت اوليه محل از زيادي بسياري فواصل تا ها بالن

  از را خود مسير نتوانسته اپراتور واقعي، هاي بالن از نمونه يك در حتي .باشند احتراق
 فرآيندي واحد داخل در اضطراري فرود بصورت دليل همين به و دهد تغيير تاسيسات

 زميني سيب آقاي» عنوان تحت 2007 آوريل در Beacon نشريه به) .است آمده پائين
 (كنيد مراجعه «كرد سقوط
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