راهبردهای پیشنهاادی در راتنیای مینیت معتنپا پار ار
فپالیتهای فضاری
آزمایشگاه تحقیقات فضایی
www.spacerl.com

راهبردهای پیشنهادی در راستای تأمین توسعه پایدار فعالیتهای فضایی
در دنیای امروز ،دسترسی آزاد فضا ماوراء جو زمین و فعالیت بی قید و شرط به منظور بهره برداری از منابع بی انتها و ارزشمند
موجود در آن ،برای کشووراای در حال توسوعه روز به روز در حال سو تتر شودن اسوتا از جم ه اوام ی که این فرآیند را تسوریع
میکنند ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود]1[ :
 -1افزایش افسار گسی ته تعداد زبالهاای فضایی
 -2پیچیدهتر شدن مأموریتاای فضایی به لحاظ ا می و تکنولوژیکی
 -3شکلگیری و ورود پرشتاب ب ش خصوصی در اکتشافات فضایی
دسوتیابی کارآمد به فضوا ،در گرو تحق پتانسویلاای الزم ا می و تکنولوژیکی میباشودا پتانسویلاای ا می و تکنولوژیکی ام در
نتیجه توسوعه پایدار حاصول خوااند گردیدا توسوعه پایدار به نوبه خود نیاز به ایجاد زیرسواختاای الزم و ادف گذاری منطقی و
صووحیح داردا توسووعه پایدار در فعالیتاای فضووایی با توجه به ریس و پذیری و ازینه باال و طوالنی بودن زمان بازدای وابسووت ی
بیشتری به این موارد داردا
در این گزارش راابرداایی که به نظر میرسوند در توسوعه پایدار فعالیتاای فضوایی کشوور مؤثر باشوند ذیل چهار محور :قوانین،
ایمنی ،امکاریاای بینالم ی و تحقی و توسعه پیشنهاد شدهاندا []1
•

زمینه الف :قوانین مرتبط با فعالیتاای فضایی

راابرد الف -1 :بازن ری ،تصحیح و تصویب قوانین کشور (در صورت نیاز) در ارتباط با فعالیتاای فضایی
راابرد الف :2-بکارگیری ن اه چند بعدی در توسوعه ،بازن ری و تصوحیح و تصوویب قوانین کشوور برای فعالیتاای فضوایی ،این ابعاد
میتوانند اقتصادی ،محیط زیستی ،امنیتی ،ا می ،تکنولوژیکی ،حقوقی و غیره باشندا
راابرد الف :3-انجام نظارت دقی بر فعالیتاای فضایی کشور
راابرد الف :4-حصوول اطمینان از مؤثر ،منطقی و منصواانه بودن اسوتااده از بانداای فرکانسوی و موقعیتاای مداری مااوارهاای
کشور
راابرد الف :5-ارتقاء و پی یری مستمر فرآیند ثبت «اشیا فضایی» (زبالهاای فضایی ،سامانهاای مداری ،سیارکاا وااا)
•

زمینه ب :ایمنی ماموریت اای فضایی

راابرد ب :1-تعیین و تثبیت ،مرجع تماس در ارتباط با فعالیتاای فضوایی در کشوور و به اشوتراک گذاشوتن اطتاات آن با سوایر
مراجع بینالم ی
راابرد ب :2-ارتقاء دقت اندازه گیری اطتاات مداری «اشیاء فضایی» و «رویداداای مداری» و به اشتراک گذاشتن این اطتاات
راابرد ب :3-ترویج جمع آوری اطتاات مربوط به زبالهاای فضوایی ،تقویت و توسوعه زیرسواختاای انتشوار و به اشوتراک گذاری
این اطتاات
راابرد ب :4-استمرار در ثبت و ارزیابی تمامی مراحل ،کنترل فعال پروازاای مداری سامانهاای فضایی
راابرد ب :5-ثبت تجربیات ام ی و اجرایی در ارزیابیاا و آزمایشاای قبل از پرتاب و توسعه و تکمیل آناا
راابرد ب :6-به اشووتراک گذاشووتن اطتاات شوورایط آب و اوایی که پیش بینی شوودهاند و درحین انجام مأموریتاای فضووایی
اندازهگیری و ثبت شدهاندا
راابرد ب :7 -توسوعه مدلاای محاسوبه و پیشگویی شورایط آب و اوایی در مأموریتاای فضوایی و جمعآوری و ثبت اطتاات
بدست آمده با ادف کااش اثرات نامط وب شرایط آب و اوایی بر مأموریتاای فضایی
راابرد ب :8-طراحی ،ساخت و کاربرد سامانهاای فضایی در کتساای م ت ف وزنی در مداراای گوناگون
راابرد ب :9-انجام اندازه گیریاایی که میتوانند در محاسوبات ریسو  ،بازگشوت بدون کنترل اشویاء و سوامانهاای فضوایی مؤثر
باشند
•

زمینه ج :امکاری اای بین الم ی ،ظرفیت سازی و آگاای رسانی

راابرد ج :1-ترویج و توسعه امکاریاای بینالم ی به منظور حمایت از توسعه پایدار و دراز مدت فعالیتاای فضایی
راابرد ج :2-به اشووتراک گذاشووتن تجربیات مرتبط با توسووعه پایدار دراز مدت فعالیتاای فضووایی و پیشوونهاد فرآینداای نو در
راستای به اشتراکگذاری اطتاات
2

راهبردهای پیشنهادی در راستای تأمین توسعه پایدار فعالیتهای فضایی
راابرد ج :3-ترویج و حمایت از ظرفیت سووازیاا مرتبط با توسووعه پایدار فعالیتاای فضووایی ،خصوووصوواً اسووتهاای پژواشووی
دانش اای
راابرد ج :4-باال بردن آگاای امومی در ارتباط با فعالیتاای فضایی
•

زمینه د :تحقی و توسعه ا می – تکنولژیکی

راابرد :1-ترویج و حمایت از تحقیقات مرتبط با اکتشافات فضایی در دانش اهاا و مراکز پژواشی
راابرد :2-بررسی و توجه به اندازه گیری و مدیریت زبالهاای فضایی در درازمدت
سوازمان فضوایی ایران ،به انوان مسووول و مرجع راابری فعالیتاای فضوایی کشوور میتواند از راابرداای پیشونهادی در جهت
تدوین و اجرای برنامهاای اجرایی به منظور تضمین توسعه پایدار فعالیتاای فضایی در کشور استااده نمایدا
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