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 2020در ماه مه توسط موسسه کی پی ام جی  که می باشد ((2030 سال پیرامون دیدگاه 30))متن کامل گزارش  گزارش،ترجمه اين

 موارد و ادعاها بی شك.است نموده ترجمه را آن پژوهشگران،متن استفاده جهت خارجی روابط راهبردی شورای دبیرخانه و منتشر گرديده

 .باشد نمی خارجی روابط راهبردی شورای دبیرخانه تايید مورد الزاما گزارش اين در شده مطرح

 دبیرخاهن شورای راهبردی روابط خارجی

 

 2030 سال پیرامون دیدگاه30

 فضا آينده

 تا گرفته ها  آپ استارت  و فضايی های آژانس از – آن فراسوی و جهانی فضايی صنعت های جنبه همه ،2030 سال پیرامون ديدگاه 30 گزارش

 در گزارش شده ارائه های ديدگاه از بسیاری.دهد می قرار پوشش تحت را – ای رسانه های سازمان و پرريسك گذاری سرمايه های سازمان

 .نباشند جی ام پی کی مؤسسه های ديدگاه بازتاب لزوماً و باشند شخصی های ديدگاه است ممکن حاضر
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 استرالیا یج ام یپ یکشریک تجاری اصلی صنعت فضایی و دفاعی، مؤسسه  -مایک کالمز

 .شود ینمبیش از فضا محرک جنبش و جوش در عرصه تجارت  زیچ چیهدر حال حاضر، 

، ردیگ یم، قرار وکار کسباجرايی در  یها گروه، يا ديگر مديره هیئت. وقتی فرصت ورود به حوزه فضايی در مقابل ميگو یمجدی 

زيرا فضا برای ما يادآور چیزی درون  خندند یم ها آن .شود یمبر لبان رهبران ظاهر  یا خندهاين است که  افتد یماولین اتفاقی که 

 آن تالش دوران جوانی برای ماجراجويی، جستجو و رشد کردن. -روح ماست 

تخیلی نیست. وقتی شما گزارش حاضر -فضا داستان علمیکه  میکن یمزندگی  یا زمانهامر جالب توجه اين است که ما اکنون در 

است. کار کردن در فضا، تولید مواد غذايی، انجام  وکار کسبکه فضا يك فرصت امروزی برای  ديشو یمرا بخوانید، فوراً متوجه 

در دوران زندگی شما روی خواهد داد. به همین خاطر است که  ها نياهمگی  –پزشکی، حفاری، جستجو و پیشرفت  یها پژوهش

 اکنون لبخند بر لبان شما آمده است.

شما حرکت از مالحظات انتزاعی در مورد فضا به عنوان يك بازار به سمت ديدگاهی مشخص در مورد  وکار کسب که یزماناما 

وجود دارد که بايد مدنظر قرار دهید. گزارش ما  ها نشیبات و ، شماری از مالحظکند یمعمالً انجام دهید حرکت  دیتوان یم آنچه

 .دهد یمرا در اين رابطه ارائه  يیاندازها چشم

خواهد شد، و اين احتمال را  رتريپذ دسترسفضا  که نياعبارتند از: نخست  اند بودهکه برای من بسیار جالب توجه  یانداز چشمسه 

فضايی تا حد  یها دادهشما دوستی يا آشنايی داشته باشید که به فضا سفر کرده است. دوماً، استفاده از  2030که تا سال  نهد یمپیش 

از خدمات اضطراری گرفته تا کشاورزی  –، که در صنايع مختلف شود یمبه کاال تبديل  ها دادهو اين  ابدي یمچشمگیری گسترش 

پزشکی و ساخت و تولید ممکن است موجد تحوالت بزرگی شود که بسیاری  یها پژوهشمکان ارزشمند خواهد بود. و نهايتاً، ا –

 .دانستند یمرا ناممکن  ها آن تا پیش از ايناز افراد 

تان است. وکار کسب، بدون شك واجد تأثیرات متفاوتی بر دیکن یمکه شما پس از خواندن گزارش حاضر کسب  يیها نشیب

، به طريقی هرچند محدود، بر شما تأثیر بگذارد و شما را به دهد یمکه ارائه  یبخش یآگاه یها ینیب شیپاين گزارش و  امیدوارم

 فضايی را برداريد يا روند فعلی خود را شتاب بخشید. وکار کسببرای ورود به  هايتان گامسمتی سوق دهد که يا نخستین 
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فعاالنه در بازارهای  ینيآفر نقشو  یگذار هيسرما یها نهيگزبررسی اين است که  میدان یم وکار کسبکه همه ما در مورد  یا نکته

فضايی مورد  وکار کسبجديد مستلزم آن است که ابتدا مالحظات انتزاعی و اصلی مدنظر قرار گیرند. اکنون زمان آن است که 

 واکاوی قرار گیرد.

های فضايی و وکار کسبتا به آينده  کند یمبه شما، و به کل عرصه صنعتی، کمك  شود یمارائه  اينجاديدگاهی که در  30

 مرتبط با آن بینديشید. یها چالش

 پیش رو برای پیشرفت را از دست خواهید داد. یها فرصتآتی توجه نکنید،  یاندازها چشماگر به 

 

 

 فعال برجسته حوزه صنعت فضایی-جیکوب هکر

اگر به ده سال پیش نگاه کنیم، صنعت فضايی کامالً در مقايسه با وضعیت امروزی آن متفاوت بود. شاتل فضايی همچنان در پرواز 

از  يیها نمونهبازگشت به زمین با  درصدد، هايابوسا کرد یماضافه  یالملل نیبرا به ايستگاه فضايی  ها دستورالعملبود، و آخرين 

بزرگ دولتی  یها پروژهخود بود. حوزه فضايی تحت کنترل  9ايکس هنوز در پی پرتاب راکت فالکون ايتوکاوا بود، و اسپیس 

 بود، و ايده تجارت فضايی هنوز چیزی بیش از يك نظريه نبود.

، به خصوص حجم فعالیت تجاری و میده یمبخش فضايی طی ده سال اخیر را مدنظر قرار  یها شرفتیپزمانی که 

جهانی تأمین مالی برای  یها برنامهو  مان روزمرهفضا با زندگی  یدگیتن درهمو  که امروزه شاهد آن هستیم يیها یگذار هيسرما

که فهرست دستاوردهايی  ميشو یمترغیب  آنگاه، شوند یمکه سبب بهبود زندگی روی زمین  ها انسانتحقیقی  یها تیفعالگسترش 

 را متصور شويم. شوند یمحاصل  2030که تا سال 

در رابطه با تغییرات احتمالی  ها آنو نظر  ميا کردهمتنوعی در مورد بخش فضايی هستند مصاحبه  یها دگاهيدنفر که واجد  30 اما ب

 ینيآفر نقش یها روش، نحوه غلبه بر موانع پیش رو، تکامل شود یم. در مقاالتی که در ادامه ارائه ميا شدهطی دهه آتی را جويا 

 کاربردی جديد مدنظر قرار خواهند گرفت. یها برنامهجديد بر ابداع  های فنّاوریاز کشورها و نحوه تأثیرگذاری  یا گستردهطیف 
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بتوانیم فضا را تمیز و عاری از خاک و سنگ  که نيادر میسر پیش رو در عرصه فضايی وجود دارد، از جمله تضمین  يیها چالش

بتوانند دوام آورند و به تالش خود تجاری کمك کنیم تا  یها یگذار هيسرما، و به فضايی اجتناب کنیم یها یریدرگنگه داريم، از 

 در اين عرصه ادامه دهند.

هر روزه از  ها شرکتعرصه فضايی خواهیم بود. در حال حاضر هم بسیاری از  شدن زهیدموکراتشاهد  2030با اين وجود، در سال 

، تعیین مواضع لجستیکی، ارتباطات جهت حفاری و ها پرداختزمانی برای  یها دادهمثالً  – کنند یمفضايی استفاده  یها داده

خواهند شد،  مند بهرهو خدمات در دسترسِ فضايی  ها نشیب ،ها دادهاز  ها شرکت، همه 2030تصويربرداری برای کشاورزی. در سال 

وستان و آشنايی خواهیم داشت که به عنوان توريست به فضايی باشند. ما د یها يیدارالزوماً مالك و اپراتور  که نيابدون  هم آن

. و مزايای فضا برای زندگی شود یم تر گستردهدر عمق فضا  ها انسانو حضور  روند یم. افرادی به سطح کره ماه اند کردهفضا سفر 

سن يا مديريت گرمايش خواه از طريق تکامل پیوندهای پزشکی، کشف داليل افزايش  –ما روی زمین بسیار گسترده خواهد بود. 

 جهانی.

فرقی ندارد که معلم، وکیل،  –دور از دسترس ما نیست و همه ما واجد نقشی در پیشرفت حوزه فضايی هستیم  ها نياهیچ يك از 

 در اين عرصه نقشی ايفا کنند. توانند یمپزشك، تاجر باشید يا کارمند دولت، همه 
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 2030برای سال  ینیب شیپ 30

 

 گذرانند یمو تعطیالت خود را در فضا  کنند یمدر فضا زندگی و کار  ها انسان

 مشترک چندملیتی تبديل خواهد شد. یگذار هيسرماسفر فضايی به يك  .1

 راحت شود. که نياخواهد شد، اما نه  تر راحتزندگی در فضا  .2

 نوين. یها درمانشرايط پزشکی جديد و  –جاذبه صفر  .3

 به فضا بروند. توانند ینماما همه  –افراد بسیاری سفر به فضا را تجربه خواهند کرد  .4

 يك فرد فضانورد خواهید داشت. آشنايانتانشما در میان دوستان و  .5

 تا امکان پشتیبانی از تحقیقات در عمق فضا میسر شود. کند یمساختار ژنتیکی انسان تغییر  .6

 تحقیق در عمق فضا

 موفقیت سطح ماه را برای رسیدن به آب حفاری خواهیم کرد.با  2030تا سال  .7

 ممکن است نهايتاً به شواهدی دال بر حیات در فضا دست يابیم. .8

که عملیات حفاری در پیلبارا  طور همانروی سطح ماه را از راه دور هدايت خواهیم کرد،  یها يیدارا .9

 .شود یماز دور هدايت 

 .شود یمپرورش مواد خوراکی در فضا به امری رايج بدل  .10

 .شوند یمهمراهان مجازی به منظور حفظ سالمت ذهنی طی سفرهای فضايی طوالنی به خدمت گرفته  .11

 میلیارد سال قبل دست يابیم. 4به اطالعاتی در مورد  ميشو یمما قادر  .12

 در فضا وکار کسب یها مدل

 .شود یمفضايی بدل  وکار کسبی به يك وکار کسبهر  .13

 امروزی هستند. یها آپ استارت، 2030های فضايی برجسته در سال وکار کسب .14

 صنايع باسابقه زمینی، حضور مستمری در فضا خواهند داشت. .15

 .شود یمفضايی خصوصی بدل  وکار کسب یها یمشتردولت به يکی از  .16

 خواهد داشت اما محرک حفظ صلح خواهد بود. يیها چالشهمکاری چندملیتی، اگرچه  .17

 .ردیگ یمو عمالً صورت  شود یم ريپذ امکانساخت و تولید در فضا  .18

 گردد یبازمفضايی به زمین  یها داده
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 .شود یمفضايی کامالً به کاال تبديل  یها داده .19
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فضايی  یها ندهيآالکه سبب محدود کردن  رسد یفرامدر فضا  یا گلخانهيك برهه اوج گازهای  .26
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 .شود یماکولوژی فضا به امری حیاتی برای نسل جديد بدل  .27
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 2030برای سال  ینیب شیپ 30

تکنولوژيك و کنجکاوی انسان چه نقشی در شکل دادن به صنعت فضايی تا سال  یها شرفتیپبازيگران جديد، 

 ايفا خواهد کرد؟ 2030

بوده و میل به دستیابی به کشفیات جديد  ها انسانمديدی موضوعی مورد عالقه برای  یها مدتاگرچه فضا برای 

اجرای راهبردهای  ها دولتدر اين عرصه وجود داشته است، زمان حاضر اما يك نقطه عطف است. بسیاری از 

راستای بزرگی در  یها شرفتیپبازيگران بخش خصوصی در حال دستیابی به . اند کردهرا  طلبانه جاهفضايی 

انرژی و منابع طبیعی از کشاورزی گرفته تا  –گشودن عرصه فضايی به روی افرادی بیشتر هستند. و ديگر صنايع 

 .اند دوختههای خود به فضا چشم وکار کسببرای بهبود و متحول ساختن  –

 اما، وقتی که هیاهوهای فعلی خاتمه يابد، صنعت فضايی به چه صورت خواهد بود؟

استرالیا بر اين باوريم که عرصه فضايی در آينده، جمعی، تجاری و رقابتی خواهد بود.  یج ام یپ یکما در مؤسسه 

بیشتر آن،  یها شرفتیپبه راحتی در کنار هم قرار داد. با گسترش صنعت فضايی و  توان ینمالبته اين سه اصل را 

 ران خواهد شد.برای همه بازيگ يیها سكيرو  ها فرصتاين صنعت رشد خواهد کرد و موجد 

 1میلیارد دالر برسد. 600به  2030تا سال  تواند یمبرآوردها حاکی از آن است که ارزش صنعت فضايی جهانی 

شده  ینیب شیپدرصد  55بالغ بر  2021-2030عرصه رشد، که نرخ رشد ساالنه آن در بازه زمانی  نيتر عيسر

در « نشده ینیب شیپرشد »يا « موج ثانويه»است، احتماالً عرصه عوارض جانبی خواهد بود. اين عرصه شامل 

سبب ايجاد بازارهای جديد شود، مثالً  تواند یمبرای مثال، افزايش ترافیك فضايی  –است  یا هیحاش یها حوزه

 فضايی. یها زباله کردن جمعتراکم يا  یزير برنامه

و فراسوی  –چشمگیری پیش روی فعاالن حوزه صنعت فضايی  یها فرصتکه طی ده سال آتی، آشکار است 

 .ردیگ یمقرار  –آن 

نفر از افراد برجسته در  30دست يابیم، با  2030به تصوری از نحوه حضورمان در فضا در سال  که آنما برای 

 – مداران استیس، کارآفرينان، دانشگاهیان و گذاران هيسرما، وکال، جراحان، ها آژانسرؤسای  –صنعت فضايی 

 انتظارش را داشته باشیم ارائه دادند. میتوان یماز آنچه  زیبرانگ چالشگفتگو کرديم که تصويری شفاف، مهیج و 

                                                           
1
 - https://www.morganstanley.com/ideas/investing-in-space 
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در مورد صنعت فضايی همراستا با پنج رکنی است که به باور کارشناسان مؤسسه  ها آن یها ینیب شیپ

 ده سال آتی مؤيد تغییراتی چشمگیر خواهند بود: استرالیا طی یج ام یپ یک

 ؛کنند یمدر فضا سپری  تعطیالتشاندر فضا زندگی و کار خواهند کرد و  ها انسان 

 واکاوی و جستجو در عمق فضا؛ 

 فضايی؛ وکار کسب یها مدل 

 ؛ وگردد یبازمفضايی به زمین  یها داده 

 .امکان بقاء در فضا 

جديدی برای  یها حوزهکه پتانسیل عرصه فضايی برای گشودن  شود یمدر گزارش حاضر بر اين امر تأکید 

و مشتريان، خلق محصوالت و خدمات جديد، و حس کنجکاوی و میل ما برای درک جهان تا  وکار کسب

بازيگران سنتی صنعت  فقط نهو  –در صنايع مختلف  ها سازمانفراسوی سیاره خودمان، پتانسیل عظیمی است. 

 باشند از قافله عقب خواهند ماند. یپرداز الیختوان سازگاری و که فاقد  –فضايی 

 

 .کنند یمرا در فضا سپری  تعطیالتشانو  کنند یمها در فضا زندگی و کار انسان

 سفر فضايی به يك تجارت مشترک چندملیتی بدل خواهد شد. .1

 .شود ینم، اما آسان شود یم تر آسانزندگی در فضا  .2

 جديد. یها درمانشرايط پزشکی جديد و  –گرانش صفر  .3

 اما همه به فضا نخواهند رفت. – کنند یمافراد بسیاری سفر به فضا را تجربه  .4

 يکی از دوستان يا آشنايان شما فضانورد خواهد بود. .5

 تا امکان پشتیبانی از جستجو در عمق فضا توسط انسان فراهم شود. کند یمساختار ژنتیکی انسان تغییر  .6

، روابط جامعه با فضا و به خصوص کره ماه، يك دگرگونی اساسی را تجربه 2030که در سال  رود یمانتظار 

، تا ميا گفتهتصورات خود در مورد ايده سفر تجاری به کره ماه سخن  اخیر ما از یها سال. اگرچه طی کند یم

در فضا « زندگی بار كي»و بسیاری از افراد تجربه  ميگذار یمرا پشت سر  ها تيمحدودپايان دهه حاضر مرزها و 

 .کنند یمرا کسب 

 انداز چشمپیرامون  يیها بحثکه  رود یمباشد، انتظار  ريپذ امکاندر جهانی که در آن سفر راحت به کره ماه 

، اگرچه امکان چنین امری تا پايان دهه حاضر وجود خواهد داشتاقامت دائمی افراد بر سطح ماه مطرح شود. 
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اما الزامات مالی، لجستیکی، فیزيکی، و روانی چنین امری به معنای آن است که همچنان وظیفه دشواری پیش 

 قرار دارد. ها انسانروی 

. با توجه به پیشرفت سريع تکنولوژی، شود ینمسفر فضايی همچنان گران خواهد بود و برای همگان مقدور 

ايفا خواهد کرد. اين امر  ها انساناختن تجربه سفر فضايی برای س ريپذ امکانواقعیت مجازی نقشی بزرگ را در 

 در راستای افزايش منافع حضور در فضا حیاتی خواهد بود.

در فضا و بر سطح ماه بیابیم، اما دسترسی  مدت یطوالنحضور  یها چالشبرای  يیها حل راهاگرچه ما بايد 

 گرانشپزشکی بیشتری را در محیطی با  یها پژوهشتا  سازد یمبه فضا و حضور بیشتر در فضا ما را قادر  تر آسان

جديد برای شرايطی که پیشتر ناممکن تلقی  یها درمانرا برای کشف  يیها فرصتصفر صورت دهیم. اين امر، 

. به عالوه، ممکن است بتوانیم به توانايی تغییر عامدانه ساختار ژنتیکی دهد یمقرار  مان یرو، پیش ميکرد یم

 يابیم تا امکان پشتیبانی از جستجوی مستمر انسان در فضا میسر گردد. انسان دست

 

 جستجو در عمق فضا

 با موفقیت، سطح ماه را برای يافتن آب حفاری خواهیم کرد. 2030ما تا سال  .7

 ممکن است در نهايت به شواهدی دال بر حیات در فضا دست يابیم. .8

که عملیات حفاری از راه دور در  طور همان، میکن یمروی کره ماه را از راه دور کنترل  یها يیداراما  .9

 .ردیگ یمپیلبارا صورت 

 پرورش و تولید مواد خوراکی در فضا به امری رايج و ساده بدل خواهد شد. .10

سالمت ذهنی در جريان سفرهای فضايی بلندمدت  یها چالشهمراهان مجازی به منظور برطرف کردن  .11

 .شوند یمبه خدمت گرفته 

 میلیارد سال قبل دست خواهیم يافت. 4تی در مورد بیش از ما به اطالعا .12

ديدمان و  یها افقبا توجه به تداوم بهبود تکنولوژی صنعت فضايی طی دهه جديد، توانايی ما برای گسترش 

 .ابدي یممنظومه شمسی، به خصوص ماه، نیز گسترش  یها جنبههمه  تر قیعمجستجوی 

برای  مان يیتوانا، مسئله تضمین 2030ئمی انسان بر سطح ماه تا سال با توجه به افزايش گرايش به اقامت دا

 های فنّاوری. ما از طريق ردیگ یماستفاده از آب در سطح ماه برای سوخت و زندگی در مرکز توجه قرار 
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آب را به عناصر بنیادی سوخت راکت )هیدروژن و اکسیژن( تجزيه کنیم و از  ميشو یماستخراجی جديد قادر 

 امکان کشاورزی روی سطح ماه پشتیبانی کنیم.

. با کمك رندیگ یمسفر بیشتر به فضا به معنای آن است که فضانوردان برای مدتی طوالنی در انزوا قرار 

 اين افراد در هنگام دوری از زمین تضمین شود.که سالمت ذهنی  کنند یمتضمین « دوستان مجازی»تکنولوژی، 

)انفجار  بنگ گیبپس از  شده لیتشک یها کهکشانتا نخستین  سازد یمتکنولوژی تلسکوپی جديد ما را قادر 

وب اسپیس، ببینیم و اين امر سبب گسترش درک ما از منظومه  جیمزنظیر  يیها پروژهرا، از طريق  بزرگ(

 .شود یمشمسی 

به ديگر  يیها تيمأمورما اکنون ايده بسیار بهتری از عالئم حیات در ديگر سیارات داريم. طی دهه آتی، 

که  کند یمبا ماشین پرسیويرنس و به يکی از قمرهای مشتری با يوروپ کلیپر، کمك  2020سیارات نظیر مريخ 

 بفهمیم آيا در جهان تنها هستیم يا نه.

 

 فضایی وکار کسب یها مدل

 .شوند یمفضايی بدل  وکار کسبها به يك وکار کسبهمه  .13

 امروزی هستند. یها آپ استارت، 2030های برجسته فضايی در سال وکار کسب .14

 صنايع باسابقه حضوری مستمر در فضا خواهند داشت. .15

 .شود یمفضايی خصوصی بدل  وکار کسب یها یمشتردولت به يکی از  .16

 .شود یماست اما به محرکی برای حفظ صلح بدل  زیبرانگ چالشهمکاری چندملیتی، گرچه  .17

 .ردیگ یمو عمالً صورت  شود یم ريپذ امکانساخت و تولید در فضا  .18

در بخش فضايی و بررسی  یگذار هيسرماهای چندملیتی در حال وکار کسب، بسیاری از 2020در سال  اکنون هم

همه  2030که تا سال  رود یمانتظار  شان در روی زمین هستند.وکار کسبنحوه سودآوری آن برای 

 ها آنها در کلیه صنايع، خواه به عرصه فضايی مرتبط باشند يا نه، از فضا منتفع شوند و بسیاری از وکار کسب

 را به عرصه فضايی اختصاص دهند. يیها میتمنابع و 

 ها سازمان. دهند یم، اکنون در فراسوی سیاره ما روی اند شده یمکه از ديرباز روی زمین اجرا  يیها اتیعمل

، و محصوالت گذارند یمرا در فضا پست سر  –از پژوهش پزشکی گرفته تا ساخت و تولید  –تجربیات جديدی 
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بدن انسان يا  یها سلولاين موارد ممکن است شامل پرورش . کنند یمجديدی را به بازار عرضه  یها حل راهو 

 کاشت مصنوعی در گرانش صفر، و نیز ساخت فیبرهای نوری برای ارتباطات، باشد.

بیش از پیش بین  یها مشارکتبه اجرا درآيد، ما شاهد  ها دولتفضايی تماماً توسط  یها برنامه که آنبه جای 

هد شد و مرزهای جديد خوا یها تیفعالمحرک  ها مشارکتعمومی و خصوصی خواهیم بود. اين  یها بخش

توسعه کاربردهای تجاری جديد در بخش فضايی و  درصددچراکه ما  کند یمتکنولوژيك فعلی را جابجا 

کشفیات جديد درباره منظومه شمسی هستیم. سطوح جهانی همکاری به تقويت پیوندهای اقتصادی و سیاسی 

 .کند یمکمك  ها ملت-دولتبین 

، تا شدند یمفضايی تلقی  در صنعت« کوچك یها آپ استارت»نوان به ع 2020آن مواردی که پیشتر در سال 

به رهبران اين بخش بدل خواهند شد. وقتی فضا به لحاظ تجاری در مرکز توجه قرار گیرد،  2030سال 

. عمده گردد یمهای جديدی پديدار وکار کسب، و شوند یمهای بیشتری متوجه ارزش عرصه فضايی وکار کسب

در کشورهای مختلف  ها آنو فعالیت  ابندي یممیلیاردها دالر دست  بر بالغ يیها ارزشفضايی به  یها شرکت

 .ابدي یمگسترش 

 

 گردد یبازمفضایی به زمین  یها داده

 .شوند یمفضايی کامالً به کاال بدل  یها داده .19

 فضايی تأسیس خواهد شد. یها دادهبرای  یالملل نیب یگذار قانونيك نهاد  .20

 مصنوعی در فضا به امری رايج و ساده بدل خواهد شد.استفاده از هوش  .21

 .شود یم، بلکه به اشتراک گذاشته ديآ یدرنم کس چیهبه تملك  ها داده .22

 .آورند یدرمخود را از فضا به اجرا  یها یسرشمار ها دولت .23

 .شود یمحريم خصوصی به چالش کشیده  .24

، چراکه حجم، تنوع و دقت اين ابدي یمدر فضا طی دهه آتی همچنان افزايش  شده یگردآور یها دادهارزش 

بايد  یالملل نیبفضايی، يك نهاد حکمرانی مرکزی  یها داده. در پی افزايش استفاده از ابدي یمافزايش  ها داده

 کند یمساختن مسائل جديدی که بروز  مند ضابطهتأسیس شود، که به اتخاذ رويکردهای چابك به منظور 

 آسان نخواهد بود. یا مرحلهاما رسیدن به چنین  –بپردازد 
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تا  شود یمتحلیل فضايی واسطه  یها ستگاهيادر ، توسط ابزارهای تحلیلی پیشرفته شده یگردآور یها دادهعمده 

فضايی  یها ستگاهياکه بايد به زمین منتقل شوند و ذخیره گردند کاسته شود. به طور همزمان،  يیها دادهاز حجم 

بیشتری را برای تحلیل در دسترس قرار  یها داده، و شوند یمبه زمین  ها دادهواسطه سبب افزايش ظرفیت انتقال 

تا بر تأخیرهای ارتباطاتی غلبه شود،  شود یمدر عمق فضا استفاده  ها تيمأمور. از هوش مصنوعی نیز در دهند یم

 کمك کند. ها آناز بروز مشکالت و رفع و اصالح  یریگ شیپو به 

فضايی واجد کاربردهای مفید و فراوانی باشند، گرچه به خودیِ خود ارزش کمی  یها دادهکه  رود یمانتظار 

عملیِ  یها نشیباز طريق تولید و فروش  ابندي یمبه آن دست  ها شرکتکه  یا یواقعخواهند داشت. ارزش 

 یها فرصتجديد به شناسايی و تقويت  یها ادهد. شود یم، خلق اند کردهکه گردآوری  يیها دادهحاصل از 

 ی جديد در صنايع مختلف کمك خواهد کرد.وکار کسب

خود را از فضا  یها یسرشماررايج، ساله -ده یها شيمایپبه جای اجرای  ها دولت، 2030ممکن است تا سال 

و  توسعه درحالدر کشورهای  تر قیدقو پزشکی  دوستانه نوعصورت دهند. اين امر امکان پشتیبانی 

 .سازد یمرا میسر  تر منظم یها یروزرسان به

 

 در فضا پایداری

 روی زمین خواهد بود. پايداریدر فضا واجد مزايايی برای  پايداری .25

فضايی  یها زبالهکه محرک مقابله موقتی با ايجاد  رسد یفرامدر فضا  یا گلخانهيك وهله اوج گازهای  .26

 .شود یم

 .شود یماکولوژی فضا به امری حیاتی برای نسل جديد بدل  .27

 قضايی مختص به عرصه فضايی ايجاد خواهد شد. یها هيرو .28

 عملیاتی برای نیروهای مسلح بدل خواهد شد. یا حوزهعرصه فضايی بیش از پیش به  .29

 ارائه خواهد شد. ها دانشگاهرشته اکولوژی فضا در  .30

آتی  یها سالهای روی زمین قرار گرفته است، و طی وکار کسبلويت مسئله بقاء و پايداری پیشاپیش در او

 ما در فضا روی خواهد داد. یها تیفعالاتفاق مشابهی در مورد 

در فضا، مسئله  ها تیفعالمطرح بوده است. با افزايش  کننده نگرانفضايی از ديرباز به عنوان يك مسئله  یها زباله

 یها حل راهيافتن منظور  به یالملل نیب یها توافقکه بايد  رسد یمو نهايتاً کار به جايی  شود یممذکور حادتر 
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و يافتن  ها آندر فضا نیز مستلزم راهبردی جهت بازيافت  ازکارافتاده یها ماهوارهپايدار صورت گیرد. بازيابی 

و جستجو در عمق فضا  ابدي یمدسترسی به فضا گسترش  که نيااست. با توجه به  ها آنکاربرد جديدی برای 

قضايی  یها هيروکه  رود یممربوط به عرصه فضايی تکامل يابند. انتظار  یها مانیپ، بايد قوانین و ابدي یمافزايش 

 مختص به فضا ايجاد شود.

عملیاتی  یا حوزهعرصه فضايی پیشاپیش تا حدودی نظامی شده است، و بسیاری از کشورها از آن به عنوان  

نظامی به منظور تضمین  يیها مانیپآگاهانه و  یها تالش. با اين وجود، کنند یم یبردار بهرهبرای نیروهای مسلح 

امکانات کاربردی در فضا به طور مستمر  که نيابیش از حد عرصه فضايی، وجود دارد. با توجه به  نشدن

 و قوانین نیز بايد تکامل يابند تا عدم سوءاستفاده از اين عرصه تضمین شود. ها مانیپ، ابندي یمگسترش 

که رشته اکولوژی فضا برای دانشجويانی که خواهان مشاغلی نويدبخش در اين بخش هستند، در  رود یمانتظار 

 ارائه شود. ها دانشگاه
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فضایی توسط افراد عادی  یها داده، شاهد کاربرد فزاینده 2030که در سال  رود یمانتظار »

 «.فضایی به کاالیی رایج بدل شوند یها دادهکه  رود یمباشیم. امید آن 

 آگنیژکا لوکاژیک

 پلنت شرکتامور اروپا، در بخش مدير ارشد 
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 آگنیژکا لوکاژیک

آگنیژکا لوکاژیک مدیر ارشد بخش امور اروپا در شرکت پلنت است، که شرکت رصد زمین 

 . وی قبل از پیوستن به شرکتکند یمهر روزه از کل سیاره زمین تصویربرداری است که 

های فضایی متمرکز بوده  هو داد ها استیسو روی  کرده یمپلنت، در کمیسیون اروپا کار 

 است و همچنین مدیر دفتر شاخه بروکسل بنیاد امنیت جهانی بوده است.

در مورد  یزن گمانه، ما همچنان مشغول شود یمطرح وقتی موضوع رصد زمین و اهمیت آن برای بشريت م 

هدف نهايی محسوب  ها آنصرفاً يك ابزارند.  ها ماهوارهدر نهايت،  انجام دهیم. میتوان یمکارهايی هستیم که 

 برای رسیدن به يك هدف هستند، و ما اکنون تازه در ابتدای راه هستیم. یا لهیوس، بلکه شوند ینم

 رود یمفضايی توسط افراد عادی باشیم. امید آن  یها دادهشاهد کاربرد فزاينده  ،2030که در سال  رود یمانتظار 

که امروزه افراد از طريق  طور همانفضايی به کااليی رايج بدل شوند که همه به آن دسترسی دارند،  یها دادهکه 

 موبايل خود به اينترنت دسترسی دارند. یها یگوش

حاصل از رصد زمین، هوش مصنوعی  یها دادهبا اين وجود، اما عامل کلیدی در شکوفا شدن پتانسیل گسترده 

 .شود یم ها دادهاست. ترکیب اين دو عنصر سبب ارزشمند شدن 

هستند، و بنابراين يافتن سوزن در انبار  ها دادهبسیار زيادی در فضا وجود دارد که مشغول گردآوری  یها ماهواره

عظیم استفاده کنیم. به  یها دادهارتشی از افراد نیاز داريم تا بتوانیم از اين  هناممکن است. ما ب ها انسانبرای  کاه

 همین دلیل است که هوش مصنوعی واجد نقشی اساسی است.

، زمین را کند یم یگذار شاخصکه گوگل اينترنت را  طور همان ميشو یمما به کمك هوش مصنوعی قادر 

زير را  یها پرسشنظیر  ها پرسشکنیم. ما قادر خواهیم شد تا فوراً و به آسانی پاسخ طیفی از  یگذار شاخص

استرالیا نابود شدند؟ چگونه افراد بسیاری در يك کشور يا  یها یسوز آتشبسیاری در  یها درختبیابیم: چگونه 

 یشرق شمالبسیاری در  یها درختمارس و آوريل،  یها ماهچگونه بین  که نيا؟ و شوند یممنطقه خاص ساکن 
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پیش پا افتاده اما عمیقاً مهم نیز  یها پرسشتا به  کنند یمکمك ما فضايی حتی به  یها دادهآمازون بريده شدند؟ 

 پاسخ دهیم.

 «ما تازه در ابتدای راه هستیم»

که روی زمین  يیها داده، يعنی شود یمتسهیل  یا ماهواره یها دادهمحلی  از طريق رشد پردازش ها تیقابلاين 

 و فقط شامل اطالعات اساسی هستند. اند شدهپیشاپیش پردازش  شوند یمدريافت 

ا به حاصل از رصد زمین هستند، ذهن م یها دادهکه متکی بر  میکن یمفکر  یيها بخشبه طور سنتی، وقتی ما به 

جديد در حوزه  یها ینوآور. اما ابدي یمحکومت و جنگلبانی سوق  سمت کشاورزی، خدمات اضطراری،

فضايی همچنین مشتريان کامالً جديدی خواهند داشت که لزوماً به دنبال صِرف تصاوير فضايی نیستند  یها داده

رصد زمین در  یها شرکت. در نتیجه، آورند یمهستند که اين تصاوير فراهم  يیها پاسخبلکه در پی دستیابی به 

 نخواهند بود. ها بخشمعدودی از  برای بقای خود صرفاً متکی بر شمار 2030سال 

همچنان دو چالش پیش روی صنعت رصد زمین است که عبارتند از مسائل مربوط به شفافیت و حريم 

 شدن بقاء و پايداری در فضا. ريپذ امکانخصوصی، و لزوم 

تجاری، سی سانتیمتر تعیین شده است که دلیل آن ضوابط قانونی است و  یا ماهوارهتصويربرداری  کیفیتاوالً، 

تا حد زيادی افزايش يابد، گرچه لزومی ندارد و  تواند یماين میزان کیفیت  تکنولوژيك. یها تيمحدودنه 

 یها دادهبه طور همزمان، برخی از بازيگران نگران شفافیت حريم خصوصی همچنان واجد اهمیت خواهد بود. 

هستند. در شرکت پلنت، ما به  ها دگاهيددسترس هستند، گرچه افراد در حال کنار گذاشتن اين -يیِ درفضا

 میتوان یمو بنابراين  ميشو یم تر آگاهما افزايش يابد،  یها دانستهجهانی باز و شفاف باور داريم، و هرچه 

 شده یبند طبقه یها دادهد، و از میزان شاهد شفافیت بیشتر خواهیم بو 2030تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم. در سال 

 کاسته خواهد شد.

قلمرو فضا حل شود.  –يا حتی زودتر  –اساسی است که بايد طی ده سال آتی  یا مسئلهدوماً، امکان بقاء در فضا 

 در اين رابطه وجود دارد. یا بالقوهشدن است و خطرات  تر شلوغبه تدريج در حال 

از قدرت حقیقی رصد زمین به منظور کمك  میتوان یماين است که ما  2030ديدگاه خوشبینانه من در مورد سال 

حیاتی برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی است و  یا برههکنیم. ده سال پیش رو،  یبردار بهرهبه حل مسائل جهانی 

ف، بايد رويکردمان را تغییر دهیم و از موضع برای رسیدن به اين هد فضا واجد نقشی اساسی در اين رابطه است.

 حرکت کنیم.« اول کره زمین»به سمت موضع «( کاالی اروپايی بخريد»يا « اول آمريکا»حمايت ملی )يعنی 
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 آلیس بون

آژانس فضایی اروپا،  شورایدر آژانس فضایی بریتانیا و معاون  الملل نیبآلیس بون مدیر 

فضایی ایاالت متحده و عضوی شورای جهانی اجالس اقتصاد اد بنی مدیره هیئتعضوی از 

 جهان در حوزه تکنولوژی فضایی، است.

فضايی شما بخشی از وجهه ملی يا يك پروژه  یها تیقابلکه از گذشته به ارث رسیده اين است که  يك ديدگاه

يعنی يك کاالی  – شوند یمفضايی به امری عادی بدل  یها تیقابل 2030بیهوده است، اما به نظر من تا سال 

 اساسی و نه يك قابلیت اضافی مرتبط با وجهه. همه متوجه منافع بخش فضايی خواهند شد.

که ما هر روزه از اين مزايا استفاده  شود یم، آشکار 2030و تا سال  نهد یمرا پیش رو  یرینظ یب مزايایفضا 

، اندازه و 2030ريم جالب توجه است و تا سال از فضا اندازه بگی میتوان یم اکنون هم. چیزهايی که میکن یم

اثرات تغییرات اقلیمی از فضا پیشاپیش کمك بسیار  ینگار نقشهکیفیت اين تصويربرداری بهتر هم خواهد شد. 

در رابطه با سطح آب درياها، درجه حرارت و اخیراً میزان بزرگی به درک ما از مسائل مختلف کرده است، مثالً 

 شوری آب دريا.

 یها یماریب( که شیوع یالملل نیبيك پروژه در ويتنام )تحت حمايت بريتانیا از طريق برنامه کمك مالی 

شد. اگر شما بتوانید  ريپذ امکانکرد، از طريق تصويربرداری فضايی  ینیب شیپرا  ها پشهتوسط  شونده منتقل

با شیوع بیماری شويد.  ها پشهآب و تراکم متوجه رابطه سطوح  دیتوان یم آنگاهسطوح آب دريا را اندازه بگیريد، 

 ها دادهفضايی در رابطه با گستره وسیعی از نواحی آبی اين امکان را میسر کرد که گردآوری  یها تیقابلمزيت 

و  ها یخشکسالو  ها البیسبه تشخیص رابطه مذکور کمك کند. و سپس شما به فکر مديريت  یتر قیدقبه نحو 

 را فراهم آورد. یرینظ یب یها تیقابلچنین  تواند یمفضا  – دیافت یماستحکامات ساحلی 
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، عالوه بر زمین، دريا و هوا، 2030اما تا سال . ديآ یم ذهنمان، زمین، دريا يا هوا به میکن یموقتی به سفر فکر 

موجود  یها نهيگزنیز جزء  برد یمديگری  یها جهانفضا يا فضای سايبری که ما را با تکیه بر واقعیت مجازی به 

 خواهند بود.

 «، دیگر فضا مایه شگفتی نخواهد بود.2030آنچه مایه شگفتی است این است که تا سال »

نخواهند بود، بلکه  فرسا طاقتزمانی  یرهایتأخاز راه دور به دلیل بدی کیفیت تصوير يا  یها کنفرانسديگر 

. ما دیکن یمو گفتگو  ديا نشسته مشتريانتانکه گويی در اتاق خودتان در کنار همکاران يا  رسد یمچنان به نظر 

که با دستیابی به تکنولوژی و  کنم یم ینیب شیپو من  ميا دهیرسپیشاپیش در بخش ارتباطات راه دور به بلوغ 

فضايی  یها تیقابل. ابدي یمحوزه ارتباطات راه دور تداوم  یها شرفتیپ، آورد یمتجربیاتی که فضا برای ما فراهم 

را جهت  يیها تیقابل. به خصوص، فضا شود یم افتهین توسعهو  افتهي توسعهسبب کمتر شدن شکاف بین کشورهای 

توانايی دسترسی به امکانات ارتباطات با جهان . آورد یمدسترسی همه افراد روی زمین به جهان ديجیتالی فراهم 

 ، به نفع خیر عمومی خواهد بود.ها مکانديجیتال در همه 

، 2030است. باور خوشبینانه من اين است که تا سال  یالملل نیبمستلزم همکاری بین جامعه فضايی  ها نيااما همه 

ترديد دارم. اما امیدوارم که  2030، گرچه در مورد سفر به مريخ تا سال شود یمسفر به ماه به امری رايج بدل 

 با موفقیت همراه شود. هايمان تالش

. اگر تصادفی در جاده کنم یماطراف شهرهای بزرگ مقايسه  یها جادهمن مدارهای پیرامون سیاره را با حلقه 

مشکل را برطرف کرد و مجدداً از جاده استفاده کرد. اما اين  توان یماما نهايتاً  شود یمرخ دهد، ترافیك ايجاد 

سیب خواهند ديد، خواه تصادف عمدی باشد يا امر در فضا صادق نیست. اگر تصادفاتی در فضا رخ دهد، همه آ

 در فضا است. المللی بینسهوی. و اين يك دلیل بسیار مهم ديگر برای لزوم همکاری 

به  توان یم خصوص به. اند تیاهماست که برای زندگی روی زمین واجد  يیها دهيپددر نهايت، فضا پر از 

ضعیف  گردند یبازممنی فضانوردانی که از مأموريت چرا سیستم ايگرانش اشاره کرد. پژوهش در مورد میکرو

دلیل اين رويداد را بفهمیم، شايد  میتوانست یم؟ اگر گردد یبرمشده است که بعد از چند ماه به حالت عادی 

؟ آيا فضا راز پیر شدن را بر ما آشکار شود یمکه سیستم بدن چگونه بازتولید  درآوريماز اين راز سر  میتوانست یم

و سپس  روند یمبه خواب زمستانی عمیق  ها خفاشچگونه  که نيا؟ موضوع جالب ديگر عبارت است از کند یم

چنان فوری است. حال اگر به مسئله  ها آن یا چهیماهو واکنش  نديآ یدرمو به پرواز  شوند یمناگهان بیدار 

از دانش مربوط به  توان یم که آيا شود یمجستجوی انسان در عمق فضا را مدنظر قرار دهید، اين سؤال مطرح 
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 دیتوان یمشما  شود و ريپذ امکانبازسازی کرد؟ اگر چنین کاری  ها انساناستفاده کرد و آن را در مورد  ها خفاش

 .شود یمامکان جستجوها در عمق فضا نیز میسر  آنگاهفضايی به خواب عمیق برويد، طی سفرهای 

برای کشوری خاص نخواهد بود، « قابلیت غرورآفرين»ديگر سفر فضايی و جستجو در فضا يك ، 2030در سال 

به آن دست يابند، همه جهانیان را منتفع  توانند یمبلکه چیزی که همه کشورها از طريق همکاری در فضا 

جديد برای  یها راه. حال فرقی ندارد که اين منفعت مثالً امکان ارتباطات برای همگان باشد يا سازد یم

 درباره تغییرات اقلیمی يا شايد امکان يافتن راهی بديع برای مقابله با پیری. یده گزارشو  یبردار نقشه
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 آریانه کورنل

مدیر فروش بخش فضانوردی و مداری در شرکت بلو ارجین است که یک آریانه کورنل 

شرکت ساخت و تولید راکت و خدمات فضانوردی است که در زمینه زندگی و کار آتی 

 یالملل نیبجامعه  مدیره هیئت. وی همچنین یکی از اعضای کند یمدر فضا کار  ها انسان

 است. یا ماهوارهمتخصصان 

 ؟شود یم ریپذ امکان 2030ی تا سال به نظر شما توریسم فضای

بلندی در زمینه توريسم فضايی بیرون از مدار زمین برداشته  یها گاممن بر اين باورم که طی ده سال آتی، 

مختلف و توسط  یها مکان. امکان چنین پروازهايی از ابدي یممربوطه نیز کاهش  یها متیق، و شود یم

سفر فضايی را تجربه کنند، بلکه به نظر من  توانند یمافراد بیشتری  تنها نه. شود یمگوناگون میسر  یها شرکت

يعنی نه صرفاً به عنوان يك امکان موجود بلکه به عنوان  –توريسم فضايی به امری عادی برای مردم بدل شود 

از آن استفاده  توانند یمآن را تجربه کنند، و نهايتاً به عنوان چیزی که  توانند یمچیزی قابل دستیابی که افراد 

که ساخت خطوط هوايی توسط شرکت بوئینگ حدود  طور همانکنند. اين امر واجد اهمیت چشمگیری است، 

 به نظر من شرايط برای توريسم فضايی مداری تا حد زيادی فراهم خواهد شد.سال قبل واجد اهمیت بود.  100

ثروتمند قابل دستیابی نخواهد -رای اکثر افراد غیراگرچه به گمان من توريسم فضايی مداری طی ده سال آتی ب

 شاهد افزايش چنین سفرهايی بود. توان یمبیشتر به اين حوزه  یها شرکتبود، اما با ورود 

 پیش رو طی ده سال آتی چه مواردی هستند/؟ یها چالش نیتر بزرگبه نظر شما 

فعال در بازار بايد ثابت کنند  یها شرکتدو چالش اساسی پیش روی توريسم فضايی وجود دارد. اول از همه، 

بايد کاهش  ها متیقتوريسم فضايی نهايتاً رونق بگیرد،  که آنکه قابل اطمینان هستند. به عالوه، به گمان برای 

 يابد.
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، وقتی افراد بیشتری سفر ها متیقبا اين وجود، باور خوشبینانه من اين است که حتی در صورت باال ماندن 

 .ابدي یمو جالب آن شوند، منافع بازاری اين عرصه نیز افزايش  کننده متحوله کنند و متوجه تأثیر فضايی را تجرب

که شمار بسیاری از افراد واجد ابزارهای الزم هستند اما شما  مینیب یموقتی به مشتريان بالقوه خودمان نگاه کنیم، 

توريسم فضايی است، اما  گرفتن رونقامری حیاتی برای  ها متیقبايد پول و عالقه داشته باشید. بنابراين، کاهش 

 .شوند یماثبات کارايی سیستم و تجربه نیز عوامل کلیدی محسوب 

توریسم فضایی است، اما اثبات کارایی سیستم  گرفتن رونقامری حیاتی برای  ها متیقکاهش »

 .«شوند یمو تجربه نیز عوامل کلیدی محسوب 

 ؟کند یمچه نقشی در بخش فضایی ایفا  2030به نظر شما دولت در سال 

به  ها آننقش  کنم ینمو من فکر  – کنند یمهمواره نقش بسیاری در بخش فضايی ايفا  ها دولتبه گمان من 

تغییر  کنند یمايفا  ها دولتنقشی که  2030شود. با اين وجود، ممکن تا سال  رنگ کمغیرنظامی يا نظامی  لحاظ

 کند.

فضايی تجاری باشیم، که اتفاق بسیار خوبی است، اما همواره  یها شرکتبرای نمونه، ممکن است شاهد رشد 

وجود خواهند داشت  یا یتجار یها شرکتخصوصی و عمومی وجود خواهد داشت.  یها بخشبین  یبستان بده

گزينه قراردادهای دولتی را نیز  ها شرکتن ، اما من همچنان بر اين باورم که ايرسند یمکه به سودهای سرشاری 

روی زمین به بار آورد،  مان یزندگبیش پیش منافعی را برای فضايی ما  یها تیقابل. وقتی دهند یممدنظر قرار 

خودشان را  یها تیقابلروی  یگذار هيسرما ها دولتشاهد افزايش منافع دولت در اين عرصه خواهیم بودف و 

 روی تأمین امنیت فضا و دسترسی به آن است. یگذار هيسرمامر همچنین به معنای . اين ادهند یمافزايش 

به نظر شما طی ده سال آتی چه کشورهایی بازیگران اصلی در عرصه پروازهای فضایی انسان 

 خواهند بود؟

وجود خواهند داشت که به توسعه عرصه پروازهای  یالملل نیببه گمان من بازيگران متعددی در جامعه فضايی 

 کنم ینمو فکر  ماند یم. مسلماً اياالت متحده به عنوان يك بازيگر قدرتمند باقی دهند یمفضايی انسان ادامه 

نیز به اقدامات خود  ها ینیچدر زمینه پروازهای فضايی انسان را کنار بگذارد.  شيها تیقابل وقت چیهروسیه هم 

وارد اين عرصه شوند، گرچه واجد  مدت کوتاهدر  ها يیاروپا کنم ینم. اما فکر دهند یمصه ادامه در اين عر

 .دهند یمقدرتمندی خواهند بود که خدمات سفر به فضا را به ديگران ارائه  فضانوردی یها شرکت
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به صنعت  دنیبخش رونقبه نظر شما پیشرفت تکنولوژیک ضروری طی ده سال آتی به منظور 

 فضایی چه خواهد بود؟

در اين صنعت خواهد بود. اخیراً رويدادی  کننده دگرگونقابل استفاده مجدد، يك عامل  یها راکتتکنولوژی 

در استفاده مجدد از خودشان را بسازند و متعاقباً  یها فرودگاهبرجسته را شاهد بوديم و دو شرکت موفق شدند 

به گمان اين رويداد نشانه شروع تغییر نحوه دسترسی به فضا است. توسعه هم موفق عمل کردند.  شانيها راکت

، و اين امر به نوبه شود یمپروازهای فضايی  نهيهزسبب کاهش  واقع بهقابل استفاده مجدد  یها راکتتکنولوژی 

. طی ده سال آتی، ما عملکرد بسیار بهتری در زمینه سازد یمخود، امکان دسترسی بیشتر به فضا را برای ما میسر 

 .شود یمامکان استفاده مجدد خواهیم داشت و اين امر واقعاً سبب تغییراتی در صنعت فضايی 
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 کاریسا کریستنسن

شرکت تکنولوژی و فضایی برایس است. کریستنسن  گذار انیبنکاریسا کریستنسن مدیرعامل و 

زیر کار  یها حوزهوی در در عرصه صنعت فضایی است.  یالملل نیب شده شناختهیک متخصص 

فضایی در شورای  یگذار استیس: شورای جهانی اقتصاد جهانی، مرکز راهبرد و کند یم

دانشگاه که -دولت-تکنولوژیک صنعت یها پژوهششرکت هوافضا، و شورای ملی  یا مشاوره

اد آمریکایی علوم هوانوردی و . کریستنسن یکی از همکاران نهدهد یمبه ناسا مشاوره 

چندین شرکت  مدیره هیئتفعالی است که در  یگذار هیسرمافضانوردی است. وی همچنین 

 .کند یمنوپا کار 

 ؟میابی یمبه چه دستاوردهایی در بخش فضایی دست  2030تا سال 

، به رشد یبند زمانو  یابي مکان یها حوزههای وکار کسبارتباطات راه دور ماهواره موجود، تصويربرداری، و 

جهانی ارتباطات راه دور وجود  یها رساختيزواقعی برای تقويت بیشتر  یها فرصتخود ادامه خواهند داد. 

فیبر نوری را  یها کابلکاربردی روی زمین. برای مثال، اگر  یها تیقابلدارد، از جمله سوئیچ فضايی پويا و 

را به عنصری مفید جهت  ها ماهواره تواند یم ها رساختيزن مدنظر قرار دهید، خطر خرابکاری همبسته با اي

 پشتیبانی بدل کند.

ارتباطات راه دور هستیم. در حال  یها منظومه-مگاکوچك در  یها ماهواره توجه جالبما همچنین شاهد کاربرد 

 اسپیس یها شرکتاين کار را انجام دهند، از جمله  کنند یممتعددی وجود دارند که تالش  یها شرکتحاضر 

دارند. سیستم شرکت اسپیس اکس از مزيت قابلیت پرتاب برخوردار  يیها تيمز هرکداماکس و آمازون، که 

حضور دارد و به بیش  ها خانهاست، در حالی که سیستم شرکت آمازون توسط شرکتی توسعه يافته که در همه 

قابلیت ارتقاءيافته ارتباطات راه دور به  میلیون مشتری دسترسی مستقیم دارد. هر دو شرکت در پی ارائه 100از 

خدماتی ارائه دهد که  تواند یمو  شود یمکاربران نهايی هستند، گرچه هنوز مشخص نیست که کدامیك پیروز 

و حسگرهای راه دور  یا ماهوارهتصويربرداری  های فنّاوری قابل اطمینان باشند و قیمت قابل قبولی داشته باشند.
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بزرگی را پشت سر خواهند گذاشت. مدتی طول کشیده است تا اين عرصه بازارش را پیدا  یها شرفتیپواقعاً 

يافتن مشتريان جديد  درصددو  دیده یمجديدی ارائه  یها تیقابلاغلب در زمانی که شما  که چنانکند، 

زء الينفکی از به ج یا ماهوارهشاهد آن خواهیم بود که تصويربرداری  2030. تا سال افتد یم، اتفاق ديیآ یبرم

 .شود یماقتصادی بدل  یها بخشو طیف وسیعی از  ها یگذار استیسمالی،  یها یریگ میتصم

موفقیت در بخش فضایی ممکن است به معنای آن باشد که کمتر به عنوان یک شرکت فضایی »

 «شناخته شوید.

 ؟دیآ یدرمفضایی طی ده سال آتی به چه شکلی  وکار کسببه نظر شما 

ها خواهیم بود. برای مثال، من مطمئن نیستم که وکار کسبتوسط برخی « هويت فضايی»شدن  رنگ کمما شاهد 

فضايی شناخته شود و بیشتر تمايل دارد که به  وکار کسبشرکت پلنت واقعاً خواهان آن باشد که به عنوان يك 

ی از مشتريان قرار ی خدمات تحلیلی تلقی شود که خدمات خود را در اختیار طیف وسیعوکار کسبعنوان 

. بنابراين، موفقیت در بخش فضايی ممکن است به معنای آن باشد که کمتر به عنوان يك شرکت فضايی دهد یم

مالی تلقی  یها لیتحلخدمات سرگرمی يا لجستیکی يا  دهنده ارائهشناخته شويد و بیشتر به عنوان يك شرکت 

است اما  توجه جالبفضايی است  یها يیدارااز  یبردار بهرهمنوط به  ها شرکتشويد. اين واقعیت که موفقیت 

خواهان برآوردن نیازهای فعلی يا آتی بازار هستند، و فضا صرفاً ابزاری  ها شرکتمسئله نیست. اين  نيتر مهم

ما همچنین شاهد آن خواهیم بود که بازارهای جديدی با محرک کاربران نهايی  برای رسیدن به اين هدف است.

 منظور بهتجاری  یها شرکتمشتريان دولتی در جريان تعامل با  یريپذ انعطافو  کنند یمه تجارت ظهور در حوز

همچنان مشتريان بسیار مهمی برای  ها دولت، 2030. اما در سال ابدي یمبرآوردن نیازهايشان افزايش 

 های فضايی خواهند بود.وکار کسب

تجاری طی ده سال آتی وجود  یها یگذار هیسرمابه نظر شما امکان بازگشت سرمایه برای 

 دارد؟

روی  یگذار هيسرماشود، نوسانات چشمیگری در رابطه با میزان  یگذار هيسرماجديد  حوزهوقتی در يك 

باال است. حتی زمانی که بسیاری  ها شرکت. نرخ ناکامی شوند ینميا  شوند یميا موفق  ها شرکتو سپس  دهد یم

، عموماً يك حرکت رو به جلو در بخش فضايی وجود دارد. بايد به خورند یممنفرد شکست  یها شرکتاز 

داشت و  گذاران هيسرمااشاره کنم که عمیقاً اختالل ايجاد کرد و پیامدهای ناگوار بزرگی برای  کام داتحبات 

که  مینیب یمها را در پی داشت. اما، اگر اکنون به نقاط مختلف جهان نگاه کنیم، وکار کسبشکست مشهود 

 .اند دادهرا تغییر  جهانمانهای الکترونیکی وکار کسب. میکن ینمآزاد زندگی  کام داتمسلماً در يك جهان 
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فضايی ملی  یها ستمیس. اين امر سبب تمرکز بیشتر روی شوند یممهم به يك منشأ تنش بدل  یها يیدارابنابراين، 

موجود برای همکاری  یها فرصتفضايی، سبب عالقه بیشتر به  یها يیداراباالی  یها نهيهزو نیز، با توجه به 

توسعه،  یها حوزهدر  مانانیپ هم. ما شاهد همکاری بیشتر میان شود یم مانیپ هممشترک بین کشورهای 

 فضايی در راستای اهداف امنیت ملی خواهیم بود. یها ستمیس، و کاربست یساز ادهیپ

 یها تیفعالخواهیم بود. برای  تر بزرگ یها شرکتدر  تر کوچك یها شرکتاز جنبه تجاری، ما شاهد ادغام 

جزء  ها ستمیستوسعه تکنولوژی و نگهداری  یها نهيهز، یا شبکهفضايی، عواملی نظیر منافع عمومی اثرات 

. طی ده سال آتی، ما دهند یمرا به سمت يك سطح زيرساختی سوق  تر بزرگ یها سازمانکه  اند یعوامل

 بزرگ بر بخش فضايی خواهیم بود. یها شرکتهمچنان شاهد سلطه 

چه وضعیتی  2030در سال  مان روزمرهفضایی در زندگی  یها تیقابلبه نظر شما کاربرد 

 خواهد داشت؟

به  تحول در زندگی روزمره ما عبارت خواهد بود از کاربرد هوش مصنوعی نيتر بزرگ 2030احتماالً تا سال 

بدل  ها رساختيزو  ها یسرگرمها، وکار کسبکه به بخش ثابتی از نحوه عملکرد شهرها،  ها دادهمنظور تحلیل 

و اجرای آن تصمیمات نیز نیازمند نیروهای  ردیگ یمصورت  ها نیماشبیشتری توسط  یها یریگ میتصمو  شود یم

ساختن ارتباط جهانی در همه  ريپذ امکانيکتا و  یها دادهفضايی با تأمین  یها ستمیسانسانی کمتری خواهد بود. 

 نقاط کره زمین، نقشی اساسی ايفا خواهند کرد.
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 کریس بوشویزن

دیتا کولکتیو است. این شرکت  یگذار هیسرمایکی از شرکای شرکت  کریس بوشویزن

و مهندسی است. کریس همچنین یکی از  محور دادهمتخصص در علوم  یگذار هیسرما

. کند یمروزانه زمین از فضا فعالیت  یبردار نقشهشرکت پلنت بود که در زمینه  گذاران انیبن

. کریس یکی از سازندگان فونست است کرد یموی پیشتر در مرکز پژوهشی ایمز در ناسا کار 

هوشمند معمولی است و نشان داد که فضا در دسترس  یگوشاز  شده ساختهکه یک فضاپیمای 

 افراد عادی است.

است که هنوز در اختیار  یا شرفتهیپ های فنّاوریمنوط به توسعه  واقع به 2030وضعیت صنعت فضايی در سال 

علوم مادی، هدايت دقیق و پرواز فضايی انسان دست  یها حوزهتکنولوژيکی در  یها توسعهنداريم. آيا ما به 

تجاری روی  یگذار هيسرمارابطه با در  اهدافمانخواهیم يافت که حقیقتاً محرک صنعت فضايی به سمت تحقق 

 شود یمسبب  هايمان نوآوریوقفه در  که نيادر عمق فضا و جستجوی فضايی از راه دور شود؟ يا  يیها تيمأمور

 که دقیقاً در همین وضعیت فعلی باقی بمانیم؟

پیشرفته، صنعت  یرساناها شبهنظیر  يیها شرفتیپدر حال حاضر، صنعت فضايی يك زمین بازی متوازن است. 

بزرگ  یها راکتقطعات روی زمین و دسترسی به ظرفیت ذخیره  یبعد سه، چاپ نهيهز کمموبايل  یها یگوش

حاصل از پرواز مشترک، اين امکان را برای افراد بسیار بیشتری فراهم آورده است که وارد  یها فرصتاز طريق 

در  توانند یم، و حتی افراد اکنون یا مدرسه یها گروه، ها دانشگاهکشورهای کوچك،  –عرصه فضايی شوند 

در  ها شرفتیپ. اما اين شود ینمکنند و ديگر فضا به عنوان قلمرو چند ابرقدرت محسوب  ینيآفر نقشاين عرصه 

که افراد مختلف در عرصه فضايی انجام  يیها تیفعالدر دسترس هستند، بنابراين بسیاری از  یا گستردهسطح 

در همین  مان فنّاورانه، زيرا توان ميساز یمکوچك  یها ماهوارهاست. ما عمدتاً خودروها و  شبیه به هم دهند یم

را  تر ارزان یها متیقبا  تر بزرگعرضه شود که امکان ساخت چیزهای  ای فنّاوریاگر  شود یمحد است، اما چه 

 یبعد سهجديد نظیر چاپ  های فنّاوریمِید اين اسپیس، در حال کار روی  نظیر، ها شرکتمیسر سازد؟ برخی 
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از روی زمین است، و اين تکنولوژی ممکن  تر سختاشیاء در فضا هستند، کاری که انجام آن در فضا بسیار 

 است يك پیشرفت تجاری واقعی را در پی داشته باشد، و امکان عملی ساخت اشیاء در فضا را میسر سازد.

هدايتی ما، که هنوز  یها ستمیساز  عبارت است کند یمحوزه ديگری که به گمان من طی ده سال آتی تغییر 

در  توانند یمچنان قابلیتی دارند که  ها ینیماش آدمکامالً ابتدايی و نابالغ هستند. در فیلم جنگ ستارگان، 

 یالملل نیبفضايی پرواز کنند. اين نوع از کنترل خودکار، چیزی است که ما در ايستگاه فضايی  یها نهیسف

را به  یا فهیوظيك ربات آزادانه به پرواز درآيد و  میده ینماجازه  وقت چیهما  –درکش کنیم  میتوان ینم

، تر قیدق یها پرتابهبرخی از اين مسائل در رابطه هدايت دقیق، با توسعه  حل کردنصورت خودکار انجام دهد! 

زمینه را برای  واقع به ها شرفتیپاين ، و شود یمآغاز  تر شرفتهیپ یافزار نرم یها ستمیسپیشرانه و  یها ستمیس

. کنند یم. هدايت دقیق و مونتاژ در فضا همراه با هم پیشرفت کند یمبیشتر در بخش فضايی مهیا  یها ینوآور

ساختارهای  میتوان یمبا دشواری کمتری  آنگاهکنیم،  یساز ادهیپهدايت واقعاً دقیق را  یها ستمیساگر ما بتوانیم 

 را در فضا مونتاژ کنیم. تر دهیچیپو  تر بزرگ

توريسم فضايی و سفر بلندمدت به فضا بسیار مهیج است، اما فعالً گران است و کامالً خارج از دسترس است. 

، اما هنوز میسری طوالنی در اند مشکلاين  کردن برطرفدر تالش برای  اوريجینو بلو  اکس سیاسپ یها شرکت

نیستند، و واقعاً مايه شگفتی من  کننده متحولخودروهای حامل انسان  یتکنولوژدر حوزه  ها شرفتیپپیش است. 

بسیار ديگری وجود  های فنّاوریهرگونه فعالیت جدی انسان در فضا صورت گیرد.  2030خواهد بود اگر تا سال 

 جستجوی ايمن در عمق فضا و سفر فضايی تجاری را آغاز کنیم، توسعه يابند. که نيادارند که بايد قبل از 

فضا است، و افراد واقعاً به  تجاری شدنکه شروع واقعی  ميا بودهبه باور من طی دهه گذشته، ما سوار بر موجی 

 –متعدد بود  یها ینوآورفضايی تأسیس کنند. محرک اين چرخه،  یها شرکت توانند یمکه  اند دهیرساين باور 

 یها ماهوارهبه منظور ساخت  تر نيیپابا تولید انبوه، عملکرد باال، و هزينه  يیافزارها سختاز  یبردار بهرهاز جمله 

فضايی برای  یها پروژهبه معنای آن است که اجرای  ها نياکوچك و خودروهای پرتابی کوچك. همه 

بدون تکیه بر دولت. نوآوری عاملی کلیدی در گذشته بود و همچنان نقشی  هم آنشد،  تر ارزان ها شرکت

تا زمانی که يك پیشرفت  کند یمر را ايفا خواهد کرد. به نظر من صنعت فضايی همچنان پیشرفت چشمگی

تکنولوژيك بزرگ ديگر عرضه شود و روند فعلی را تغییر دهد. اگر پیشرفتی واقعاً جالب و نوآورانه حاصل 

 .شوند یميی خواهیم بود که محرک صنعت فضا ها یگذار هيسرماو  ها دهياشاهد انفجار  آنگاهشود، 

 مدت کوتاهبخش فضايی در  گذاران هيسرمابا وجود اين زمین بازی متوازن در عرصه تکنولوژيك، به گمان 

مشابهی هستند و امکان  یها دهيابسیار زيادی در حال پیگیری  یها شرکتمتحمل ضررهايی خواهند شد؛ اکنون 
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 2030در صنعت فضايی در سال  یگذار هيسرماوجود ندارد. من چندان نگران وضعیت  ها آنموفقیت همه 

جديد شود. در يك بازه زمانی ده  یها دهيابزرگی حاصل شود که منجر به ظهور  یها شرفتیپنیستم، اما بايد 

و  شوند یمفعلی تأمین مالی  یها شرکتجديد و تغییر نیازهای مردم روی زمین،  های فنّاوریساله، با عرضه 

 خود خواهند بود. یها هيسرماشاهد بازگشت  رانگذا هيسرماموفق خواهند شد، و 

شود،  تر قیعماز طريق هوش مصنوعی و ابزارهای يادگیری ماشین  اطرافمان یها دادههرچه درک ما از ، تاًينها

 یا ندهيفزا یها دادهمفید از  یبردار بهرهصنعت فضايی هم بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. اين ابزارها در 

است، تنها از  ها دادهجديد برای گردآوری  یا عرصه، و فضا، که کنند یمبه ما کمك  میکن یمکه گردآوری 

از طريق رصد زمین گردآوری شده است، و از  ها داده. پیشاپیش حجم زيادی از شود یم منتفع ها ینوآورهمین 

استفاده شده  ها دادهبه منظور اهداف پژوهشی در فضا استفاده شده و گردآوری حجم زيادی از  ست وبیک

دست يابیم و اين امر به ما در درک  ها داده، به درک بهتری از همه اين 2030که تا سال  رود یماست. امید آن 

 .کند یمبهتر فضا کمك 

رصد زمین، مسلماً مسائل جدی در سطح جهانی پیرامون امنیت و حريم خصوصی  یها روشاما با وجود بهبود 

حاصل از رصد  یها دادهمطرح خواهد شد. ما اکنون در مرحله گذار به وضعیتی هستیم که در آن گردآوری 

جاسوسی ممکن است صرفاً به بخشی از بافتار يك جامعه تکنولوژيك جديد بدل شود. اما در  یها دادهزمین و 

معايبی هم وجود خواهد داشت، از جمله مسئله حريم خصوصی. ما در میانه يك ، ها دادهکنار مزايای اين فوران 

و منافع آن را  کنند یمبزرگ مخالفت  یها دادهانقالب فرهنگی کوچك هستیم. آيا مردم با اين نحوه گردآوری 

که پذيرای اين وضعیت جديد شويم و از  ميریگ یمما ياد  که نيا؟ يا کنند یمقربانی حفظ حريم خصوصی خود 

 دست يابیم. ها پرسشبه پاسخ اين  میتوان یممنافع آن استفاده کنیم؟ فقط با گذشت زمان 

 

فضایی در عمق بیشتر  یها تیمأمورو  کنند یمدورتری را طی  یها مسافتفضایی  مسافران

تکنولوژیک و پزشکی  یها شرفتیپبه کمک  ها نیاخواهد بود، و  تر یطوالنو  شود یمانجام 

این است که افرادی که سابقاً به عنوان  2030. تصور ما از سفر فضایی در سال شود یممیسر 

 .شوند یمفضایی بدل  یها ستیتور، به شدند یمتلقی « فاقد صالحیت»فضانورد، 

 جوزف اشمیت

 پزشك پرواز، ناسا
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 کریستین داونپورت

روزنامه واشنگتن پست است که حوزه صنایع فضایی  سانینو ستونکریستین داونپورت یکی از 

جایزه پیبادی را دریافت  2010کریستین در سال  .دهد یمو دفاعی را تحت پوشش قرار 

بوده  2011و  2010، 2005 یها سالفینالیست جایزه پولیتزر در  یها میتکرده و عضوی از 

فضا: آلن ماسک، جف بزوس  یها بارون»است. وی همچنین مؤلف دو کتاب زیر بوده است: 

که بودید: رفتن به جنگ و بازگشت با یگان  گونه آن»، و «کیهان کردن مستعمرهو تالش برای 

 «.بلک هاوک از گارد ملی ویرجینیا یها موشک

مهم در جستجوی فضا: فضانوردان ناسا  يیها برهه»ین توصیف کردم: من در واشنگتن پست سال جاری را چن

با پرداخت پول به فضا  ها ستيتور؛ نخستین نديآ یدرمبه بعد از خاک اياالت متحده به پرواز  2011برای از سال 

دسترسی به اينترنت در دورترين تا  شود یم؛ صدها ماهواره با راکت به مدار زمین فرستاده کنند یمسفر 

جدی به سمت بازگرداندن انسان به سطح کره ماه برداشته  یها گامجهان را میسر سازند؛ و نخستین  یها بخش

 .«شود یم

. فضا عنصری اساسی برای میابي یمبر فضا دست  یمبتنما به يك اقتصاد خودکفای  2030به گمان من تا سال 

که کجا  دهد یمبه ما )و ديگران( نشان شیوه زندگی و کار کردن ما است. نقطه آبی روی گوشی موبايل، 

در  ها دادههستند و انبوهی از  ها پرداخت یساز هماهنگدر حال  ها بانكکه  دهند یمهستیم، کدهای زمانی نشان 

 صف تحلیل و بکارگیری است.

از دسترسی مطمئن و کارآمد. يك صنعت فضايی تجاری در حال شکوفايی وجود  عبارت استنخستین گام 

تکنولوژی بیشتری را  اکس سیاسپنظیر  يیها شرکتکه  ابدي یمتنها در صورتی طی دهه آتی گسترش  دارد که

به منظور استفاده مجدد از  هايی فنّاوریبه فضا منتقل کنند و در عین حال جستجوی فضايی را از طريق توسعه 

 پايدارتر سازند. هايشان راکت
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است که  طلبانه جاهاين تالشی بسیار است.  2024بازگشت به ماه تا سال  درصددناسا، تحت هدايت کاخ سفید، 

 ها آننیازمند پول بسیار زيادی و حمايت از جانب کنگره اياالت متحده است )بودجه درخواستی فعلی  تنها نه

و است. در سال پیش ر یالملل نیب یها مشارکتاست(، بلکه مستلزم  2023میلیارد دالر تا سال مالی  6/28

، پروازهای فضايی انسان از اياالت متحده را اکس سیاسپشاهد آن باشیم که ناسا، از طريق بوئینگ و  میتوان یم

و ويرجین گلکتیك،  اوريجیننظیر بلو  يیها شرکتاز سر بگیرد. همچنین ممکن است شاهد آن باشیم که 

 کنند. یانداز راهتورهای فضايی برای افراد عادی را 

 در شیوه زندگی و کار کردن روزمره ما دارد. فضا نقشی اساسی

اما پرواز انسان به فضا کار پیچیده و دشواری است، به خصوص وقتی که شما در مراحل اولیه توسعه خودروهای 

در مدار قرار دهد و  2017ناسا با برنامه کامرشیال کرو در پی آن بود که فضانوردان را تا سال جديد هستید. 

هنوز شاهد هیچ پروازی  که نيا رغم یعل. زند یمکه در مورد توريسم فضايی حرف  هاست لساريچارد برنسون 

. ويرجین گلکتیك اکنون دو سفر اند شدهبه انجام اين کار خیلی نزديك  ها آنکه  رسد یم، به نظر ميا نبوده

 اکس سیاسپرا پرتاب کرده و  اش یرمداريزچندين بار خودروی  اوريجینبه فضا داشته است، بلو  زیآم تیموفق

 نیز در پرواز آزمايشی فضاپیمای دراگون موفق بوده است.

سیاسی هم وجود دارد. در حال حاضر، برنامه فضايی، با نام مستعار  یها چالشفنی،  یها چالشاز  نظر صرف

 وسوی سمتممکن است  آنگاه. اگر تغییری در رهبری روی دهد، شود یمآرتمیس، توسط دولت ترامپ دنبال 

دولت بوش برنامه  –است  ها یگذار استیساين روند تغییر کند. سوابق تاريخی اخیر حاکی از تغییرات متعدد در 

اوباما روی رفتن به يك سیاره و مريخ تمرکز کرد و اخیراً هم  جمهور رئیسبازگشت به ماه را دنبال کرد، 

 یها تياولوجديد معموالً  یها دولتترامپ برنامه رفتن به ماه و سپس مريخ را دنبال کرده است.  جمهور رئیس

 خواهند ینم ها آن آنچه. رود یممتفاوتی دارند و شايد به همین دلیل است که دولت ترامپ با چنین شتابی پیش 

توسعه يابند و سپس برنامه  ها اکتراين است که برنامه ديگری با اهداف جديد تعريف شود، پولی هزينه شود و 

سیاسی، من بر اين باورم که اگر اياالت متحده برنامه  یها یبند جناحاز  نظر صرفبا شکست مواجه شود. 

در يك بازه زمانی ده ساله به کره ماه بازگردند، و  ها انسانآرتمیس را پیگیری کند، امکان آن وجود دارد که 

 به بعد تکرار نشده است. 1972اين اتفاقی است که از سال 

طی دهه گذشته  یا ماهواره. تکنولوژی ابدي یمموجود در فضا نیز افزايش  یها ماهواره، تعداد 2030تا سال 

فضايی تجاری در حال قرار دادن  یها شرکتشده است.  ها ماهوارهتوسعه يافته و سبب کاهش اندازه و هزينه 

در مدار پايینی زمین هستند. بنا به برآوردها سه تا چهار میلیارد نفر به اينترنت دسترسی  ها ماهوارهاز  یا مجموعه
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در پی آن است که تا پايان  اکس سیاسپحل کرد.  یا ماهواره یها منظومهبه کمك  توان یمندارند. اين مسئله را 

دارند.  یا برنامهزون نیز چنین ديگری نظیر آما یها شرکتصد ماهواره را در مدار قرار دهد، و -سال جاری چند

، ما از طريق تکنولوژی فضايی به هدف اتصال جهانی به اينترنت 2030ديدگاه خوشبینانه من اين است که تا سال 

 .میابي یمدست 

پول  توانند می، در صورت موفقیت کنند یمبزرگ که دسترسی به اينترنت را تسهیل  یا ماهواره یها منظومه

در اين زمینه تالش کرده و شکست  يیها شرکتما اين برنامه ريسك بااليی هم دارد. قبالً زيادی خلق کنند، ا

در پرتاب ماهواره  ها شرکتدر مقیاس بزرگ هنوز پرهزينه است و وقتی  ها ماهواره. ساخت و پرتاب اند خورده

 يیها ینگرانو  شود یم تر شلوغ. فضا پهناور است اما به مرور کند یمديگری هم بروز  یها سكيرموفق شوند، 

 برای جلوگیری از تصادفات وجود دارد. ها آنپیرامون اپراتورها و توانايی 

 یها تیفعالنیست که واجد اقتدار و اختیارات الزم جهت هدايت  کس چیهريسکی که وجود دارد اين است که 

فضايی را به عهده دارد  یها زباله اپراتورها در فضا باشد. نیروی هوايی اياالت متحده مسئولیت رديابی فضاپیما و

را  ها شرکت توانند ینم ها آندر صورت بروز ريسك تصادف، به اپراتورها هشدار دهد، گرچه  تواند یمو 

را گرد هم آورده  ها شرکترا به مسیر ديگری هدايت کنند. ائتالف ايمنی فضا  هايشان ماهوارهمجبور کنند که 

تالش کنند، بنابراين ما شاهد اقداماتی به منظور رسیدگی به مسئله مذکور  ها وهیشتا در راستای ايجاد بهترين 

هستیم. اما اين يك پروتکل است و نه يك قانون، بنابراين مسائل مربوط به رعايت اين پروتکل بايد در گام 

 بعدی مدنظر قرار گیرند.

مانند  یا حوزهکشورها فضا را به عنوان يك حوزه جنگ مدنظر قرار خواهند داد، يعنی  2030نهايتاً، تا سال 

سخن گفته است. « نیروی فضايی»زمینی، هوايی و دريايی. دولت ترامپ پیشاپیش در مورد  یها حوزه

که  اند دادهو ديگر کشورها نشان در فضا وجود دارد  ها يیدارا یريپذ بیآسجدی در رابطه با میزان  یها ینگران

برای  يیها ستمیسفضايی را دارند. پنتاگون متعهد شده است که از وجود  یها يیداراتوانايی هدف قرار دادن 

 اطمینان حاصل کند. شان يیفضا یها يیداراحفاظت از 

نقشی مهمی در بخش  ها رسانهاکنون زمان واقعاً خوبی برای فعالیت به عنوان يك گزارشگر فضايی است چراکه 

چه  میدان ینمخواهد بود. واقعیت اين است که ما  ريناپذ ینیب شیپپیش رو مهیج و  یها سال. کنند یمفضايی ايفا 

 اتفاقی قرار است در آينده بیفتد. پس در نهايت بايد منتظر بمانیم و نظاره کنیم.
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 دن نویوس

و مدرعامل شرکت آنالیتیکال اسپیس است. این شرکت که  گذاران انیبندن نویوس یکی از 

تأسیس شده است، روی مسائل مربوط به نحوه انتقال سریع مقادیر  کمبریجدر  2016در سال 

متمرکز  محور داده یها ماهوارهحسی راه دور به زمین با استفاده از یک شبکه  یها دادهزیاد 

 است.

 

 .سازد یمدر فضا را میسر  تر یعملان دستیابی به کاربردهای ، امکها دادهانتقال تقریباً بالدرنگ 

 

 ش فضایی داشته باشیم؟در رابطه با بخ میتوان یمطی ده سال آتی چه انتظاراتی 

بزرگ بسیاری را پشت سر  یها شرفتیپبسیار مهیج برای بخش فضايی خواهد بود. اين صنعت  یا دههاين دهه، 

اساسی مهیا شده که امکان توسعه  یها رساختيزتجاری برای بسیاری از قطعات  یها حل راهو اکنون  گذارد یم

دفاعی، بیش از پیش با  یها آژانسدولتی نظیر ناسا، و حتی  یها گروه. سازد یمجديد را میسر  یها تیقابلسريع 

در راهبردهای نوآورانه  یتر یدیکلنقش  اکنون ها آپ استارت، و کنند یمفضايی تجاری همکاری  یها شرکت

 .کنند یمايفا 

 یها رساختيز میتوان یممهم برای شرکت آنالیتیکال اسپیس خواهد بود و ما  یا برههبه گمان من ده سال آتی 

حسی راه دورِ دولتی و  یها يیدارامداری را بسازيم که برای دسترسی بهتر به اينترنت برای -ارتباطات بین

، ابدي یمفضامحور به مرور کاهش  یها پلتفرم یها نهيهز که نياوه، با توجه به تجاری مورد نیازند. به عال

برای بازارهای هدف  آل دهيا یا داده یها مجموعهتا روی ساخت  شوند یمحسی راه دور قادر  یها آپ استارت

 .شود یممیسر  قبول قابلتمرکز کنند و امکان انتقال اطالعات به دست کاربر نهايی در يك بازه زمانی  تر کوچك
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از فضا و انتقال  شده یگردآور یها دادهبه نظر شما هوش مصنوعی چه نقشی در فیلتر 

 حاصل به زمین ایفا خواهد کرد؟ یها داده

. در برخی از کاربردها شود یمامکان انجام محاسبات پیشرفته میسر  ها پلتفرمبا افزايش قدرت محاسباتی اين 

خصوص در مواردی که روش تحلیلی به خوبی  محاسباتی بسیار واجد اهمیت است، بهتوانايی انجام چنین 

به زمین  ها دادهتعريف شده باشد و عملیات محاسباتی بیش از حد پرهزينه نباشد. با اين وجود، انتقال حداکثر 

جديد يادگیری  یها تميالگوراز آن به عنوان داده آموزشی جهت توسعه  دیتوان یمارزش بسیار زيادی دارد، زيرا 

برای کاربردهای  یساز مدل یها امکانآموزشی بیشتری داشته باشید،  یها دادهاستفاده کنید. هرچه  ماشین

 .ديآ یمبیشتری برای شما فراهم 

توسعه احتماالً نامحتملی که با این وجود، شما امید دارید طی ده سال آتی صورت گیرد 

 چیست؟

ای شرکت پلنیتری ريسورسز، همچنان امید داريم که نهايی به توانايی حفاری من به عنوان يکی از نخستین اعض

روی سیارات و قمرها دست يابیم. با وجود گرانش زمین، جستجو در منظومه شمسی به لحاظ عامل انرژی، بسیار 

پرتاب  –باشیم  توجه جالبپرهزينه است. از سوی ديگر، من امیدوارم که بتوانیم شاهد ترکیبی از دو توسعه واقعاً 

را جهت ساخت و تولید به فضا منتقل چرخشی و ساخت و تولید در فضا. اگر ما بتوانیم حجم عظیمی از مصالح 

شرايط مطلوب برای طراحی مفاهیم جديدی  آنگاهکنیم و سپس عملیات ساخت و ساز را در فضا انجام دهیم، 

 یها تيمحدودرا تا حد چشمگیری کاهش دهد، و بر  ها نهيهز تواند یمو اين امر  شود یماز فضاپیماها فراهم 

. اين جهشی شود یمخودروهای پرتابی است غلبه  یها تيمحدودکه ناشی از  ها ماهوارهپیش روی طراحی 

 کل صنعت فضايی را متحول سازد. تواند یمخواهد بود و  ها ماهوارهبزرگ در نحوه ساخت 

 ؟اند یمواردغلبه شود چه  ها آند بر پیش روی صنعت فضایی که بای یها چالشبرخی از 

، در حالی که تا پیش از اين فضا به عنوان شود یماخیراً از فضا به عنوان يك عرصه جديد برای جنگ صحبت 

در پی داشته  یتوجه جالب ژئوپلیتیکیاثرات  تواند یم. رويداد اخیر شد یميك عرصه جهانی مشترک تلقی 

مسائل مشترک نظیر  حل کردنفضايی شود اما وقتی بحث  یها شرفتیپباشد که ممکن عمالً موجب تسريع 

. اين امر بر همه بازيگران فعال ابدي یممطرح شود، ثبات محیط فضا کاهش  ها فیطفضايی يا مديريت  یها زباله

 .گذارد یمدر بخش فضايی تأثیر 
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اصلی برای  یها چالشديگری نیز وجود دارد که مرتبط با صنايع فرعی است. يکی از  تر مشخص یها چالش

از نحوه غلبه بر  عبارت است کند یماپراتورهای حسی راه دور که شرکت آنالیتیکال اسپیس روی آن کار 

 یها انهيپا دیتوان یمبسیار زيادی وجود دارد که شما  یها مکانجغرافیايی ارتباطات در فضا.  یها تيمحدود

حساس را به دلیل مسائل امنیتی،  یها داده. اما اند دهیپوش ها انوسیاقدرصد زمین را  70را مستقر کنید، و  تان ینیزم

متمرکز شده است که  يیها رساختيزانتقال داد. آنالیتیکال اسپیس روی ساخت  توان یمفقط به نقاط خاصی 

و به اين ترتیب،  سازد یمخاص با تأخیر کم و نرخ انتقال باال را میسر  یها مکانفضايی به  یها دادهامکان انتقال 

يا در مواردی که اطالعات  کنند یمزيادی را دريافت  یها دادهکاربردهای جديدی در مواردی که حسگرها 

 .ردیگ یمشما تاريخ انقضا دارد، در دسترس قرار 

 فضایی در آینده به چه صورت خواهد بود/ وکار کسب

از کاهش چشمگیر موانع پیش روی توسعه،  عبارت است ميا بودهتغییری که پیشاپیش شاهد آن  نيتر بزرگ

ساختن امر  ريپذ امکانالزم برای  یها رساختيزدر فضا. بخش زيادی از  افزارها سخت کردن یاتیعملپرتاب و 

تخصصی  یا گونهبه  توانند یماکنون  ها شرکتمذکور اکنون در دسترس است، و اين به معنای آن است که 

روی يك قطعه خاص از زنجیره ارزش کار کنند و مواردی نظیر ساخت و پرتاب ماهواره و ارتباطات را 

و فضا نقشی فزاينده در زندگی ما  شوند یمجديد با سرعت بیشتری آزموده  یها دهياکنند. در نتیجه،  یسپار برون

تباطات راه دور، هوش جغرافیايی، يا توريسم فضايی. عالوه بر روی زمین ايفا خواهد کرد، خواه در زمینه ار

، کنند یمرا در فضا عملیاتی  يیافزارها سختو  کنند یمهايی که مشخصاً در بخش فضايی کار وکار کسب

خواهد بود و برای انجام کارهای  ها آنفضا جزئی از زنجیره تأمین که  کنند یمظهور  یا ندهيفزاهای وکار کسب

 فضايی مذکور هستند. یها يیداراروزانه خود نیازمند 
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 دیلن تیلور

ویجر اسیپس هودلدینگز است، که شرکت هولدینگ خصوصی دیلن تیلور رئیس و مدیرعامل 

 گذار هیسرمادر صنعت جستجوی فضایی است. به عالوه، دیلن یک  ییها شرکتاست و مالک 

کرده است. وی  یگذار هیسرماشرکت نوپا  50برجسته در بخش فضایی است که در بیش از 

مؤسسه غیرانتفاعی جهانی  گذار انیبنهمچنین رئیس جهانی سابق شرکت کولیرز اینترنشنال و 

 اسپیس فور هیومنیتی است.

 

که شاهد يك اقتصاد فضايی چند تريلیون دالری باشیم.  رود یمدر يك بازه زمانی ده تا بیست ساله، انتظار 

که  ميا ساختهمطمئن و ارزان برای ما میسر شده است، عمالً باالبرهای فضايی را  یها پرتاباکنون که امکان 

 ها دادهکه مبتنی بر داده و تحلیل  يیها آن، به خصوص سازند یم ريپذ امکانرا  وکار کسب یها مدلبسیاری از 

 هستند.

فضايی و محصوالت و خدمات مبتنی بر اين  یها دادهتا استفاده از  کشد یمحدود ده سال طول  به گمان من

کامالً توسعه يابند. اين روند بسیار شبیه است به پديده اينترنت و زمانی که برای توسعه آن الزم بود. در  ها داده

به طور  ها دادهبه امکان گردآوری  اند توسعه رحالدکه اکنون  ها ماهوارهاز  یا منظومه، ما از طريق 2030سال 

 .میابي یمدست  ها مکانمستمر و در همه 

 اقتصاد فضایی چند تریلیون دالری یک

هوش  شدن اضافه، با زيرساخت ابری بهتر و کنند یمخلق  ها يیداراکه اين  يیها دادههمه  یساز کپارچهي

که بسیار  سازند یممصنوعی و يادگیری ماشین بهتر، امکان عرصه محصوالت و خدمات بهتر را میسر 

. اين امر واجد تأثیر عمیقی بر زمین خواهد بود. کنند یمو بنابراين ارزش بسیار زيادی خلق  اند دبخشينو

يك بازه زمانی ده ساله کنار گذاشته که امروزه در اختیار داريم احتماالً تا حد زيادی طی  یا یسلولزيرساخت 

 .شود یمفضامحور  ها داده، و تقريباً کل فرايند انتقال شود یم
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پیشرفته برای  های فنّاوریدر حوزه  شده یطراحی وکار کسب یها برنامهاکثر  –امروزه ما به فضا وابسته هستیم 

 یها يیدارااز تجارت ما از طريق  یا عمده، بخش 2030هستند. در سال  اس یپ یجآيفون، مبتنی بر منظومه 

 خواهد بود. یا گسترده، و اين امر واجد الزامات شود یمفضايی تسهیل 

از مرحله فعلی، ما مسیر نسبتاً کوتاهی تا رسیدن به يك اقتصاد فضايی چند تريلیون دالری داريم. به نظر من، ما 

تريلیون دالری داريم. اگر شما به اطالعات بالدرنگ و تقريباً کامل در مورد  80يك اقتصاد جهانی حدود 

ت به طور مستمر روی يك ابر قرار گیرد تا بالدرنگ تقريباً کل عناصر زمین در اختیار داشته باشید، و اين اطالعا

 دیتوان یمارائه دهید. آيا به اين ترتیب  انهيگو شیپ یها هیتوص دیتوان یمشما  آنگاهمورد پردازش قرار گیرد، 

مثبت است و دقیقاً در همین روند شما  وضوح بهکارآمدی اقتصاد جهانی را تا سه درصد افزايش دهید؟ پاسخ 

 .دیکن یمن دالر ارزش خلق تريلیو 4/2

خرد در  گذاران هيسرما. ابدي یمدر بخش فضايی نیز طی ده سال آتی افزايش  ها یگذار هيسرمابه گمان من میزان 

که سهام شرکت  ميا بوده، و ما پیشاپیش شاهد نديآ یبرمموجود در بخش فضايی  یها فرصتپی استفاده از 

تجاری اساساً جايگاهی بین سهام خصوصی سنتی و بازار  یگذار هيسرماکرد.  پا بهويرجین گلکتیك چه غوغايی 

، با اين وجود، اتکای صنعت فضايی بر اين ماند یمتجاری پابرجا  یگذار هيسرماعمومی دارد. به گمان من نقش 

نامناسب برای  یا نهيگز، در حالی که سهام خصوصی همچنان تا حدی زيادی ابدي یمکاهش  یگذار هيسرمانوع 

، چراکه شما در اين بخش با با يك چالش عملیاتی سر و کار داريد و نه يك چالش ماند یمبخش فضايی باقی 

 محض. یا هيسرما

در بخش فضايی،  ها شرکتوجود دارد. بسیاری از  الذکر فوقپیش روی دستیابی به اهداف  يیها چالش

و کارکنان فنی متخصصی در اختیار  دشون یمهدايت  شان گذاران انیبنکوچکی هستند که توسط  یها شرکت

تريلیون دالری بسازند. مسلماً اگر شما قابلیت  1 وکار کسبکه چگونه يك  دانند ینماغلب  ها آندارند، اما 

قادر  آنگاهرا به عنوان بخشی از طرح خود در اختیار داشته باشید،  ها دادهپرتاب، قابلیت فضاپیما، و قابلیت تحلیل 

و  ها تیقابلماهواره، انجام دهید. دستیابی به بسیار ارزشمندتری از مثالً پرتاب صِرف  یها تيمأمورخواهید بود 

 واجد مزايای بسیاری خواهد بود. ها آنگسترش 

 یها رساختيزتا به اين چالش بپردازيم. ما در نظر داريم  ميا کردهما اخیراً ويجر اسپیس هولدينگز را تأسیس 

دائمی، که ما عمده سهام  یا هيسرمااز يك ساختار  عبارت استويجر  وکار بکسرا بسازيم. مدل  یا هيپا

طی يك بازه زمانی  گذاران هيسرما، بدون نیاز به افزايش مستمر پول و بازگرداندن آن به ميریگ یمرا  ها شرکت
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را به انجام برسانیم. با اين مدل،  کنند یمپنج ساله. رؤيای ما اين است که بتوانیم هر مأموريتی که مردم تصورش 

 فضايی. یها رساختيزدريابیم که چه امکاناتی پیش روی ما وجود دارد، به خصوص در زمینه ساخت  میتوان یم

، قرار است امکان زندگی روی ماه تا سال اند شدهکه تا پیش از اين در بخش فضايی تعريف  يیها تيمأمور

و با خود  کنند یماين اتفاق بسیار بزرگی خواهد بود. وقتی مردم به ماه نگاه را میسر سازند و به گمان من  2030

 یا زهیانگ. اين امر، کنند یمما شديداً تغییر  ینیب جهان، کنند یمباال زندگی  آنکه افرادی واقعاً در  شندياند یم

آپولو به به طريقی که از زمان  هم آنعلوم، تکنولوژی، مهندسی و رياضیات،  یها رشتهبرای تحصیل در  شود یم

 بعد سابقه نداشته است.
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 الیزابت جنز

در آزمایشگاه پیشران جت ناسا است، که مسئول  ها ستمیسمهندس پیشران و  الیزابت جنز

فضایی را هدایت  یها تیمأموررباتیک است و  یا ارهیسفضاپیماهای  کردن یاتیعملساخت و 

 مشارکت داشته است. 2020برنامه مریخ  یافزار سخت. وی در بخش کند یم

، کنم یمداشته باشیم فکر  میتوان یمتأثیری که ما به عنوان فعاالن بخش فضايی  نيتر بزرگو  2030وقتی به سال 

وجود دارد که بفهمیم آيا در جهان تنها هستیم يا نه و بتوانیم سرآغازهای  یقبول قابلکه شانس  کنم یمگمان 

 حیات روی زمین را کشف کنیم.

عظیمی در عرصه جستجو در عمق فضا  یها شرفتیپکه اين ادعای بزرگی است. اما ما پیشاپیش  دانم یم

يزرورنس راور را کلید خواهد زد، ، آزمايشگاه پیشران جت ناسا، مأموريت پر2020. در ماه ژوئیه سال ميا داشته

فعاالنه به جستجوی حیات روی مريخ  – 1975وايکینگ در سال  یها تيمأموربرای نخستین بار از زمان  –که 

که  میدان یم، ايده بسیار بهتری داريم. برای نمونه، ميگرد یمدنبال چه چیزی  که نيا. و ما اکنون درباره پردازد یم

بوده است، واجد يك میدان مغناطیسی برای محافظت در مقابل تشعشعات  تر مرطوبو  تر گرممريخ يك سیاره 

بتوانیم يك  که نيا، از جمله میده یمجستجو را ارتقاء  یها تیقابلبوده است. ما همچنین  سکونت قابلبوده و 

مکن است ما را قادر بالگرد را با خود به فضا ببريم. اين راهی کامالً جديد برای جستجوی مريخ خواهد بود و م

را نسبت به گذشته تحت پوشش قرار دهیم، و امکان اکتشافات جديد را برای ما میسر  یتر گستردهسازد تا حوزه 

 گرداند.

به زمین  میتوان یمکه  يیها نمونهبسیار مهیج خواهد بود. و  ميریگ یمنتايجی که از اجرای اين مأموريت 

. دهد یمحیات در اختیار ما قرار  بخش قوامرا در رابطه با عوامل  يیها نشیب مطالعه کنیم، ها آنبرگردانیم و روی 

ممکن است کشف کنیم که حیات روی مريخ شبیه به حیات روی زمین است و شايد حیات روی زمین از حیات 

 همه ما در واقع مريخی هستیم! که نياو  –روی مريخ نشأت گرفته باشد 
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در کشف سرآغازهای حیات روی زمین به ما  تواند یم، جستجو در عمق فضا 2030تا سال 

 کمک کند.

ما  تواند یمو نواحی ديگری از فضا هست که بايد جستجو شود و نتايج اين جستجوها  ها تيمأمورفراتر از مريخ، 

در جهان سوق دهد. برای مثال، مورد اروپا کلیپر را مدنظر قرار دهید،  مان گاهيجارا به سمت بازانديشی در مورد 

قمر اروپا که يکی از قمرهای  –به خصوص  –که مأموريت بعدی ما است برای بررسی سیستم سیاره مشتری و 

است زيرا يك پوسته يخی دارد، و شواهدی وجود دارد مبنی بر  توجه جالبمشتری است. قمر اروپا به خصوص 

ساختن حیات باشد. حیات در  ريپذ امکاندارای گرما و انرژی کافی برای  تواند یمد يك اقیانوس نمکی که وجو

حیات در روی زمین باشد. و بعد مورد تیتان است، که يکی از  یها شکلنیز ممکن است شبیه برخی  جا آن

ب روی زمین، و اين امر حاکی قمرهای زحل است، و شرايط روی آن تقريباً سه برابر متان است، شبیه حالت آ

احتماالً  جا آناز امکان حیات پشتیبانی کند. اگر اين درست باشد، حیات در  تواند یماز آن است که اين قمر نیز 

 بسیار متفاوت است و برای کامالً بیگانه خواهد بود.

در عمق فضا همچنین  ها تيمأمورتأثیر اين اکتشافات بر درک ما از خودمان و جهان، بسیار جالب خواهد بود. 

موجود در روی زمین برای ما فراهم آورد. برای مثال، ونوس شرايطی  یها چالشرا برای  يیها حل راه تواند یم

در درک وضعیت آتی زمین به  تواند یم. مطالعه اين سیاره شود یمناپايدار  یا گلخانهدارد که سبب اثر گازهای 

بفهمیم که برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی در روی زمین  میتوان یمما کمك کند و، با ديدی خوشبینانه، 

 انجام دهیم. میتوان یمچه کاری 

ارزش بسیار زيادی برای زمین داشته  تواند یمپشتیبان حیات  یها ستمیسفضايی در رابطه با بهبود  یها پژوهش

ديگری که بتواند يك سیستم بسته را کربن، يا هر تکنولوژی  دیاکس یدباشد، از بازيابی آب گرفته تا حذف 

استفاده کنیم. ما تا رسیدن به اين مرحله، راه  ها آن، دائماً از مان منابعهدر دادن  یجا بهتسهیل کند، و ما بتوانیم 

هم در مورد حفظ  میتوان یمخود را در اين راستا هدايت کنیم  یها تیفعالدرازی در پیش داريم اما اگر 

 دست يابیم. يیها شرفتیپبه  تر یطوالنفضايی  یها تيمأمورمورد انجام و هم در  مان ارهیس

ذاتاً جستجوگريم، خواه در منظومه فلکی خودمان يا فراتر از آن. و همین اشتیاق برای جستجو و  ها انسانما 

فضايی بپردازند. اين اشتیاق  یها برنامهتا به اجرای  زدیانگ یبرمبسیاری از نهادهای تجاری را اکتشاف است که 

تکنولوژيك و  یها چالش، غلبه برا یافزار سخترا نسبت به زمان طوالنی مورد نیاز برای توسعه  ها آنهمچنین 

 .سازد یمجديد متعهد  یها تيمأمورآغاز 
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 اينجا، و مرزهای موجود را تا فراسوی آنچه سازند یماين بازيگران جديد، طی دهه آتی بخش فضايی را متحول 

 .کنند یمو احتماالً روند پیشرفت جستجوها را تسريع  کنند یمجابجا  میده یمروی زمین انجام 

فضايی  یها آژانسآتی عبارت خواهد بود از تضمین همکاری بین  یها ساليك چالش بزرگ پیش روی ما در 

افراد با هم متفاوت  یها تياولوو  ها یطلب جاه که نيادر سطح جهانی و بخش تجاری، به خصوص با توجه به 

فرستادن انسان به  یها پروژهدر مورد يافتن حیات روی مريخ را با  ها پژوهش میتوان یماست. برای نمونه، چگونه 

 .میکن یمامری اساسی برای تضمین درستی مسیری که دنبال  یا ارهیسمريخ همراستا سازيم؟ حفاظت 

و نهادهای  ها دولتبین و کشورهای مختلف با هم کار کنیم. اگر ما بتوانیم هماهنگی  ها شرکتما بايد در 

و  –به دستاوردهای بیشتری برسیم  میتوان یمجستجو را حفظ کنیم، با همديگر  یها تيمأمورتجاری در زمینه 

 طی ده سال آتی چیزهای بسیار زيادی برای يادگیری و کشف در فضا وجود دارد.
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 تاتا ناردینیفالویا 

فلیت اسپیس تکنالوژیز است که  گذاران انیبنیکی از فالویا تاتا ناردینی مدیرعامل و 

زمین از فضا از طریق امکان اتصال به اینترنت  ساختن متحولاست و هدف آن  آپ استارت

کوچک و ارزان است. وی یکی از  یها ماهوارهاشیاء در سراسر جهان با استفاده از انبوهی از 

شرکت مشاوره کارآفرینی جنوب استرالیاست و پیشتر یکی از  مدیره هیئتاعضای 

 بوده است. باکس النچو مدیرعامل شرکت  گذاران انیبن

که مريخ در دسترس  رسد یم. به نظر شود یمبه روی ما گشوده  سابقه یبطی ده سال آتی عرصه فضا به نحوی 

بسیاری پیش روی ماست و  یها چالش. روند یم جا آنيا صنايع بزرگ نیستند که به  ها دولت بار نياماست و 

 خواهد شد. ها انساننصیب همه  ها تیفعالمزايای اين 

که اياالت متحده از طريق آژانس فضايی  دینیب یم، دیکن یموقتی به زمان قبل از اجرای مأموريت آپولو نگاه 

وريتی سابقاً ناممکن برآمد. اگرچه انتقال انسان به سطح ماه يك تالش جمعی بود، اما تکمیل مأم درصددناسا، 

دولت اياالت متحده بود که هدايت امور را در دست داشت و به دستاوردهای حاصل از اين مأموريت نظر 

 سال، تالش برای رسیدن به مريخ بسیار متفاوت خواهد بود. 50داشت. حال بعد از 

 ها آپ استارتبه واسطه تعامل و روابط متقابل بین  ها تیفعالهدايت امور در دست دولت نیست بلکه ديگر  بار نيا

که از اره دور  يیها يیدارا. استرالیا با تخصص در زمینه توسعه و استفاده از شود یمها انجام وکار کسبو 

 فضا ايفا خواهد کرد. یساز مستعمره، نقش مهمی در جستجوی فضايی و شوند یممديريت 

 خواهند شد. مند بهرهاز مزایای حاصل  ها انسانزیادی پیش رو خواهد بود همه  یها چالش

بیشتر  ینيآفر نقشکه طی ده سال آتی شاهد  رود یمبه گمان من رسیدن به مريخ يك امکان مجزاست و انتظار 

آتی در قالب تالشی جمعی به  یها تيمأمور که نياجامعه در جريان تالش برای سفر به مريخ باشیم. با توجه به 

 حفاری. یها شرکتانرژی گرفته تا  یها شرکت، از شوند یم، صنايع بیشتری وارد اين عرصه نديآ یدرماجرا 
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منتظر  صبرانه یبو من  سازند یمهستند که امکان ايجاد يك مستعمره روی مريخ را برای ما میسر  ها شرکتهمین 

گفت که  توان ینمنیز بسیار چشمگیر خواهد بود. اگرچه اکنون ديگر  ها آپ استارتنقش  چنین رويدادی هستم.

 یها شرکتماسك برای فضا محرکی برای همه  آلناست، اما شايد اشتیاق  آپ استارتيك  اکس سیاسپ

اه توسط در گذشته رقابت برای سفر به م که چنانهستیم. بنابراين  شان تیفعالنیواسپیس بود که امروزه شاهد 

سفر به مريخ با يکديگر رقابت  های فنّاوریهستند که برای توسعه  ها آپ استارت، اکنون شد یمهدايت  ها دولت

 .کنند یم

 یتکنولوژطی دهه آتی خواهد بود، اما به گمان من شاهد يك توسعه مستمر در اگرچه مريخ اولین مقصد ما 

 رود یم، انتظار اند شدهساخته  ها نانوماهوارهاکنون  که نياو نحوه استفاده از آن خواهیم بود. با توجه به  یا ماهواره

همگی  ميساز یمکه ما در فلیت  يیها ماهوارهکه اين موفقیت بتواند کلیدی برای دستاوردهای آتی ما باشد. 

نواحی  میتوان یمو به کمك آن  ميبند یم کار بهاز فضا مرتبط با اينترنت اشیاء هستند. ما قابلیت اينترنت اشیاء را 

گسترده در استرالیا، چطور  یها یسوز آتشکنیم. مثالً در مورد  یریگ اندازهبزرگی از سطح زمین را نظاره و 

 انداز چشمبه يك  دیتوان یمنظارت کرد؟ تنها از فضاست که شما  ها آنفقط با تکیه بر ديد افقی بر  شود یم

 واقعی از زمین دست يابید.

چه کاری  که نياو  کنند یمگردآوری  ها ماهواره یکهاناست  يیها دادهدر نهايت، مسئله بر سر حجم عظیمی از 

در زمینه استفاده کارآمدتر از آب، غذا، محصوالت و احشام به صنايع  توان یم ها دادهانجام دهیم. با اين  ها آنبا 

تا حدودی از فضا  توان یممسائل اقلیمی را  نيتر بزرگبه نظر برسد اما به گمان من  طلبانه جاهکمك کرد. شايد 

زيبايی اين ، حل کرد. موقع بهو با تکیه بر توانايی کنترل و نظارت از راه دور بر تغییرات روی زمین و مدخله 

و نواحی  شود ینم روی زمین محدود یها رساختيز یها یکاستقضیه در اين است که چنین اقدامی به واسطه 

 .رندیگ یمدوردست به اندازه شهرها در دسترس ما قرار 

که روی زمین مورد استفاده قرار  هايی فنّاوریو  ها مهارتبا توجه به فاصله زياد ما از مريخ )و ماه(، بسیاری از 

آن برای مديريت  یلالمل نیب، در مريخ و ماه نیز مورد نیاز خواهند بود. استرالیا، با توجه به شهرت میده یم

ايفا خواهد کرد، و نحوه استفاده آن از قابلیت  ها تالشراه دور، نقشی کلیدی را در اين  یها يیدارابرجسته 

 .ردیگ یممديريت راه دور، به خصوص در حوزه حفاری و کشاورزی در مرکز توجه قرار 

با اين وجود، ما بايد مسئله سطح امکانات مورد نیاز را در جريان پیشبرد اهداف خود مدنظر قرار دهیم. در سطح 

. اگرچه کشف کلمب اندازد یمشخصی، سفر به مريخ من را به ياد کشف آمريکا توسط کريستف کلمب 

د توجه قرار گرفت و به مسئله از منابعش مور یبردار بهرهجالب بود، اما عمده آنچه وی کشف کرد به منظور 
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 یا ارهیسنگهداری پايدار و مناسب توجهی نشد. ما بايد تالش کنیم تا تضمین شود که اتفاق مذکور در مورد 

 آن نداريم. یها لیپتانسکه هنوز اطالع چندانی در رابطه با  یا ارهیسمثل مريخ روی ندهد؛ 

در يك پنل با عنوان رقابت استرالیا برای  ام یسخنرانجربه از ت عبارت استبرای من  بخش نانیاطميکی از عوامل 

فضا که سال گذشته برگزار شد. من در جريان اين رويداد، افراد جوان بسیاری را ديدم که به فضا عالقه داشتند، 

 یساز ادهیپمن به اين جوانان اين بود که روی ساخت و  یها هیتوصو اين خبر خوبی برای آينده است. يکی از 

 جديد در فضا تمرکز کنند. های فنّاوری

که بهترين مسیر فعالیت برای دسترسی فضا چه مسیری است،  ديدیپرس یماگر ده سال قبل از يك متخصص 

 یافزار نرمو تجهیزات بهتری بسازيم. من بر اين باورم که ما به لحاظ  ها راکتکه ما بايد  داد یماحتمال پاسخ 

از  عبارت استاست و فضا هم به همین صورت خواهد بود. مانع ديگر  محور-افزار نرمعقب هستیم. اقتصاد 

که ده سال قبل برای ما رؤيا بودند، اما  ميا داشتهبسیاری  یها شرفتیپتکنولوژی بهتر برای ساخت باطری. ما 

خواهند  دهيفا یببدون امکان ذخیره برق وجود نداشته باشد، بسیاری از تجهیزاتی که در اختیار داريم در فضا 

 بود.

رقابت برای رسیدن به فضا عرصه هوانوردی را من همچنان به آينده امیدوارم. رؤيای نهايی من اين است که 

در کمتر از يك ساعت به  توانم یماز آن  تر مهمتحت تأثیر قرار دهد و طی ده سال آتی بتوانم به مريخ بروم، اما 

 در رم بروم. اين اتفاق جالبی خواهد بود. ام خانه
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 جنویو بل

و یکی از استاتید برجسته در دانشگاه ملی استرالیا است و نیز  یا 3مدیر نهاد  دکتر جنویو بل

فرهنگی، تکنولوژیست  یشناس انسانمعاون و عضو ارشد شرکت اینتل است. وی یک متخصص 

فرهنگی و توسعه تکنولوژی  یها وهیش یها حوزهو فوتوریست است که به خاطر کارهایش در 

 معروف است.

دشوار است. از ديد  تر گستردهبدون قرار دادن آن در يك بستر  2030به نظر من صحبت کردن در مورد سال 

در مورد فضا جايگاه آن در تخیالت ماست. تخیالت ما در مورد سفر فضايی  ها نکته نيتر جالبمن، يکی از 

 100برخوردم که بیش از  یا مقالهدوره دکترای خود، به  یها پژوهشجديدی نیستند؛ من در جريان  یها داستان

است  توجه جالببومی آمريکايی نوشته شده بود و موضوع آن سفر به ماه بود.  آموز دانشسال قبل توسط يك 

تخیلی در جهان غرب بوده است. ايده فضا چه -علمی یها داستانکه به چه دلیلی سفر به فضا از ديرباز موضوع 

؟ فضا چه نقشی در تخیالت ما دارد؟ آيا يك شیر اطمینان سازد یم زیانگ وسوسهدارد که آن را چنین  یا یژگيو

آيا مکانی ؟ میکن یمو برای رسیدن به آن تالش  میکن یمکه هر باره برای خود بازتعريف  یا انگارهاست، يعنی 

 جديد پر کنیم؟ یها داستانآن را با  میتوان یمروی زمین، و يك فضای خالی است که  یها یدگیچیپاست فاقد 

 یها نسلکه  میکن یمزندگی  یا زمانههستیم، در  2030که مشغول فکر کردن به وضعیت فضا در سال  اکنون هم

بزرگ شديم به  ها آنکه با  یا یلیتخ-یعلم یها داستانهستیم که  یا برهه. من در اند شدهپیشین برای متصور 

شد و ما قسمت روز قضاوت از  یبردار لمیف 2019فیلم بلید رانر در لس آنجلس و در نوامبر  – اند وستهیپحقیقت 

ت، و نحوه تفکر ما در مورد . فضا مقصدی است که برای ما مقدر شده اسميا گذاشتهفیلم ترمیناتور را پشت سر 

 .اند کردهاست که قبالً برای ما تعريف  يیها داستانآينده عمیقاً تحت تأثیر 

هزار ساله از مردمی  80تا  60جايگاهی متمايز و پیچیده دارد. ما وارث يك پیشینه  ها داستاناسترالیا در اين 

. مردم اند بودهکه ستارگان جزء مهمی از آن  اند کرده یپرداز الیخ یا گستردههستیم که در مورد اکوسیستم 
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را در فضا رديابی کردند تا زمان انجام  ها منظومه ها آنبومی اين کشور، حرکت ستارگان را درک کرند، 

ستارگان چگونه به وجود  که نياکارهای خاصی را برای خود مشخص کنند. داستان وجود داشته در مورد 

 .اند داشتهفضا چه معنايی برای آن گذشتگان  یها خشباين  که نياو درباره  اند آمده

که بز آلدرين زمین را  یا لحظهنیز نکته جالبی وجود دارد. برای مثال،  اندازها چشممربوط به  یها انگارهدر مورد 

زيباست، و  باره نياتجربه آن را نداشته است. توصیف وی در  کس چیهکه در گذشته  ندیب یم یا هيزوااز 

متفاوت  انداز چشم. تأثیر يك اند توجه قابل انداز چشمزيبايی از تصاوير است که حاکی از يك تغییر  ٔ  مجموعه

را از فضا ببینید، اين تجربه چه معنايی برای شما  زیچ همهاست. وقتی بتوانید  زیانگ شگفتبر شما واجد جنبه 

از آن  تر متفاوتببینند، بسیار  توانند یمکه  یا نقطهبرای نظاره زمین و تصوير  ها ماهوارهخواهد داشت؟ قابلیت 

 دیتوان یمحیاط يك خانه را ببینید، اما اکنون  دیتوانست یمسال قبل، شما  20. ميا دهيدچیزی است که ما قبالً 

حسگر بیشتری در دسترس است، و امکانات  های فنّاوریکه در دستتان است را ببینید. اکنون  یا یگوشصفحه 

 ی ما قرار دارد.پیش رو یشمار یب

. اما اکنون شمار زيادی از اشیاء وجود دارند که ديشد یممتوجه  گرفت یمقبالً اگر کسی از شما عکس 

برای شما میسر نیست. بنابراين مسائلی مطرح خواهد شد در رابطه  ها آنشما را حس کنند، و تشخیص  توانند یم

تحت چه شرايطی و  که نيا، و شود یمدر آن ذخیره  ها داده، و منبعی که ها دادهحسگر، درباره  های فنّاوریبا 

 دسترسی دارد. ها آنو چه کسی به  شوند یمبرای چه مدت ذخیره 

 .میا داشتهدیرینه و پیچیده با فضا  یا رابطهما 

را برای ما  یسوز آتشفوری شروع  کردن حساز يك سو، ممکن است استدالل شود که اين تکنولوژی، امکان 

زندگی حیوانات وحشی  ميشو یمترافیك کاالها را رديابی و مديريت کنیم؛ ما قادر  میتوان یم؛ ما سازد یممیسر 

 را بدون هیچ خطری ببینیم. اما اين تکنولوژی، معايبی هم دارد.

در مقابل  ديرو یمولمی در آن  یها کاجکه  یا درهاز  میخواه یمبه اين مثال استرالیايی توجه کنید: ما 

 کردن خاموشو  یسوز آتش یها مکانبین تمايل به يافتن تنش  دیتوان یممحافظت کنیم. چگونه  یسوز آتش

سال مخفی نگه داشته شده است، را  15، و تمايل به حفاظت از يك گیاه پیشاتاريخی که محل آن برای ها آن

 آنچه. بین ديشو یمآن  یريپذ بیآسکه اگر محل اين گیاه را افشا کنید، سبب  دیدان یمزيرا شما متوازن کنید؟ 

بايد ديده شود و کسی که نبايد آن را ببیند، و اقدامات الزم جهت مخفی نگه داشتن اين موارد، توازنی وجود 

 دارد.
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ما به چه  که نيانظیر  يیها سؤالبه پرسیدن  میکن یمکه ما شروع  رسد یفرام، لحظاتی 2030به گمان من تا سال 

کاربران  که نيادر مورد  توان یمجديد نیاز داريم؟ معموالً به سختی  های فنّاوریبرای مديريت  يیها ستمیس

غیر قابل تصوری ممکن است از آن بکنند،  یا استفادهچه  که نياچه کسانی خواهند بود و  یتکنولوژغیرسنتی 

 اظهارنظر کرد.
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 ریشف-اینبال بکر

برای کاربست علوم در  یا برنامهریشف مدیر برنامه در هاروست ناسا است که -دکتر اینبال بکر

در نظارت  یا ماهوارهزمینه کشاورزی و امنیت غذایی است. کار اینبال روی کاربرد اطالعات 

بر کشاورزی در سطح جهانی، پشتیبانی از تصمیمات در حوزه امنیت غذایی و بازارهای 

در مؤسسه جیوگالم سکرتریت و یک از  یزیر برنامهرکز است. وی متخصص کشاورزی، متم

 است. ید وامینظارت جهانی بر کشاورزی در  یها پژوهشمدیران مرکز 

سه عرصه که پیونددادن  –همکاری عمومی، خصوصی و پژوهشی است  دهنده نشانبرنامه ناسا هاروست حقیقتاً 

 یها دادهشرکا در حال بهبود بخشیدن به استفاده از  ومیکنسرس برای بسیاری از افراد دشوار است. ها آنمیان 

رسیدگی به مشکالت مربوط به کشاورزی و امنیت غذايی در سطح جهانی، از کشاورزان به منظور  یا ماهواره

 بزرگ، است. یها شرکتکوچك گرفته تا 

 ت خواهد بود؟به چه صور 2030به نظر شما وضعیت در سال 

محور بر کشاورزی طی ده سال -چندان از ما دور نیست. اگر شما به سرعت تکامل نظارت ماهواره 2030سال 

 اخیر نگاه کنید، وضعیت آن طی ده سال آتی نیز ادامه و تسريع همین دگرگونی خواهد بود.

 برای تأمین امنیت غذایی روی زمینمحور -کشاورزی دقیق و داده

در بخش کشاورزی در  یا ماهواره یها دادهمحصوالت و  تر متنوعو  تر گسترده، ما شاهد کاربست 2030در سال 

راهنما، مسائل تجاری، خلق  یها استیسبالدرنگ خواهیم بود، از جمله در مورد  یریگ میتصمراستای پیشبرد 

ز کمبود مواد غذايی، پیشرفت در حوزه تعهداتی به منظور ايجاد ثبات، جلوگیری ا یساز ادهیپآمار کشاورزی، 

کاربرد نتايج  تر بزرگکه يك موج  کنم یم ینیب شیپمن  کشاورزی دقیق، و ارائه خدمات مالی به کشاورزان.

، ها دادهروی خواهد داد. اين امر به واسطه گرايش به سمت اشتراک باز و آزادانه « ها اتیعمل»در « ها پژوهش»

در  یا ماهوارهبرای مشاهدات  تر عيسر، کیفیت باالتر تصاوير فضايی، و زمان بازبینی ها دادهافزايش کیفیت 
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 یها بخشبزرگ توسط  یها یگذار هيسرمادر يادگیری ماشین و محاسبه ابری در کنار  يیها شرفتیپترکیب با 

 .شود یم ريپذ امکانعمومی و خصوصی، 

 یتر آگاهانهتمر آن در بخش کشاورزی، به اتخاذ تصمیمات و ادغام مس یا ماهوارهاز اطالعات  یبردار بهرهاين 

تا نیازهای فزاينده غذايی را به نحوی پايدار برآورده سازند  سازند یمتولید خوارک ما را قادر  یها ستمیسکه 

 تغییرات اقلیمی و کمبود منابع. رغم یعل، حتی کند یمکمك 

هستیم. مثالً  ها دادهتسهیم آزاد  یها توسعهتکنولوژيك و  یها شرفتیپما به طرق بسیاری شاهد تأثیرگذاری اين 

پیشاپیش  ها تیقابلکوچك را مدنظر قرار دهید. اين  یا ماهواره یها منظومهنظیر کوپرنیك، يا تکثیر  يیها برنامه

بل، . در حالی که شش سال قاند شده یا ماهواره یها دادهسبب تغییر در نحوه استفاده از  زیآم تیموفقبه نحوی 

، امروزه برنامه کوپرنیك اروپا شد یممتری به عنوان استاندارد جهانی نظارت محسوب  250کیفیت تصويری 

کوچك  یا ماهواره یها منظومه، دهد یممتر را به صورت رايگان در سطح جهانی ارائه  10تصاويری با کیفیت 

ما به سمت جديد،  یها تیقابلبا وجود اين . آورند یممتر را روزانه فراهم  3-5نیز تصاوير ماهواره با کیفیت 

. اين امر آشکارا حاکی از چرخشی بزرگ به سمت میکن یمحرکت  مان ارهیس یها يیايپونظارت روزانه بر 

خصوصی  یها رساختيزتوسط دولت و  شده یگردآور یها دادهباز و دسترسی بیشتر به  یا داده یها استیس

و توانايی برآوردن  تر عيسر. اين امر امکان نوآوری رندیگ یمخواهیم بود که در اختیار صنايع و عموم مردم قرار 

 نیازهای کاربران نهايی در بخش کشاورزی را میسر ساخته است. تر یفور

باز را  یا داده یها استیس یا گستردهدر سطح  2030در راستای تداوم اين روند پیشرفت، مهم است که تا سال 

برای کیفیت باال، حجم باالی رصد زمین با کیفیت مکانی و زمانی باال، اعمال کرده باشیم. اما عالوه بر اين، ما 

به منظور ارائه اطالعات کاربردی را تضمین کنیم. برای انجام  ها پلتفرمو  ها رساختيزبايد دسترسی راحت به 

کنیم؛ و احتماالً بايد برای  یبردار بهره، يادگیری ماشین و هوش مصنوعی اين کار، بايد از رشد در محاسبه ابری

 صنعتی گسترده تکیه کنیم. یها یگذار هيسرماساختن اين امر، روی  ريپذ امکان

احتماالً شاهد تکرار فزاینده رویدادهای آب و هوایی خواهیم بود، و باید اطمینان حاصل 

را نیز به نحوی  مان یها نیزمه باشد و استفاده از کنیم که غذای کافی برای همه وجود داشت

برای حوزه کشاورزی بسیار  یریگ میتصم یها تیقابلپایدار مدیریت کنیم. چرا دستیابی به 

 واجد اهمیت است؟
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درصد بیشتر غذا  50حدوداً  2050که در اين زمینه شده برای همگان آشناست: ما بايد تا سال  يیها ینیب شیپ

 100تولید کنیم تا بتوانیم نیازهای حدود ده میلیارد نفر را برآورده کنیم، گرچه ما پیشاپیش تقريباً به قابلیت 

نیز شرايط شديداً وخیم آب و هوايی . ما در آينده ميا دهیرسکشاورزی  یها نیزمدرصدی در استفاده مناسب از 

رويدادهای وخیم به دفعات بیشتری تکرار خواهند شد. ما برای تغذيه پايدار در سطح ، و میکن یمرا تجربه 

حاصل از رصد زمین و خدمات  یها دادهکه طی دهه آتی،  کنم یم ینیب شیپجهانی به نوآوری نیاز داريم. من 

، در حالی که به طور همزمان کند یمکشاورزی موجود کمك  یها ستمیس یور بهرهاطالعاتی مربوطه به افزايش 

 .دهد یممخرب کشاورزی را نیز کاهش  یطیمح ستيزتأثیرات 

به منظور بهبود استفاده از کودهای  یا ماهواره یها دادهبرای مثال، در کشاورزی دقیق به نحوی فزاينده از 

 یها آپ استارت. به عالوه، شود یمراکم پايدار محصوالت استفاده شیمیايی، کمك به مديريت منابع آب و ت

خدماتی به کشاورزان،  یا ارائهو  یا ماهواره یها دادهرا به منظور پردازش اين  يیها پلتفرم اند توانستهتجاری 

 آنان، توسعه دهند. آالت نیماشحتی در سطح تراکتورها و 

تأثیر تصمیمات و  یریگ اندازهزمین، امکان  یا ماهوارهه از رصد نظارت بر کشاورزی در فضا و زمان با استفاد

بر  ها استیسحفاظت، يا تأثیر  یها وهیشنرخ سازگاری  میتوان یمبرای مثال،  – سازد یمرا برای ما میسر  ها استیس

 تراکم يا گستره کشت محصوالت را اندازه بگیريم.

، ها دادهحاصل از اين  یها نشیبباز و در دسترس و  یها دادهمبتنی بر  یریگ میتصم یها تیقابل، 2030در سال 

در مقیاس کوچك و  – عاملی کلیدی در تأمین نیازهای غذايی جهانیان و تداوم انقالب در بخش کشاورزی

 خواهد بود. –بزرگ 

 پیش روی ما وجود دارد؟ ییها چالشچه موانعی و 

حاصل از رصد زمین به سرعت در حال افزايش است، برای رسیدن به يك وضعیت  یها دادهاوالً، اگرچه 

عمومی و خصوصی عرصه فضايی داشته باشیم و  یها بخشمطلوب در آينده بايد همکاری بهتری در 

 را تضمین کنیم. نفعان یذنزديك  ینيآفر نقش

که به پیشبرد انقالب در حوزه نظارت بر  ميا بودهاز بخش خصوصی  ها ینوآورما شاهد ظهور حجم عظیمی از 

با کیفیت باال  دادهکسب  یها سمیمکان توسعه درحالدولتی و خصوصی  یها پژوهش. اند کردهکشاورزی کمك 

جديد را ارائه  یها نشیب توانند یمهستند، و در مقايسه با رويکردهای سنتی، با سرعت بیشتری  ها دادهو تحلیل 
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از انقالب در بخش کشاورزی، ما بايد میسرهای مفید و مولد برای  یبردار هرهبدهند. در راستای تداوم 

 به طريقی که برای کاربران نهايی مفید باشد را پیدا کنیم. ها ینوآوراين  کردن یاتیعمل

تا با بخش عمومی و خصوصی و کاربران نهايی کار کند، و  کوشد یمناسا هاروست يك برنامه تجربی است که 

 بین اين سه گروه در راستای افزايش شانس سازگاری بپردازد. ها یهمکارو توسعه به واکاوی 

میدانی باکیفیت  یها داده، ما بدون دسترسی به «بزرگ-یها داده»از همه، امروزه در دوران  تر مهمو شايد دوماً، 

از  میتوان ینماست،  یا ماهوارهمفید از محصوالت  یبردار بهرهکه امری حیاتی برای توسعه و  ريپذ دسترسو 

عمومی و  یها بخشاکنون زمانی است که همکاری کمیت و کیفیت فزاينده رصدهای زمین منتفع شويم. 

 بیشترين تأثیر را داشته باشد. تواند یمخصوصی و کاربران نهايی 

برای طیف وسیعی از کاربران )که ديگر محدود  یا ماهوارهو ابزارهای  ها دادهفزاينده  یريپذ دسترسبا توجه به 

به منظور تضمین کیفیت محصوالت  يیها سمیمکان(، توسعه استانداردها و شود ینمبه متخصصان و پژوهشگران 

 یها ماهواره که نياامری حیاتی است. به عالوه، با توجه به  یا ماهواره یها دادهاز  شده استخراج یها نشیبو 

امری واجد  ها داده یها انيجرمشترک در رابطه با  یها اتیعمل، تضمین امکان شوند یمب جديدی به فضا پرتا

و لندست با  2-سنتینل یها دادهمشترک پیشاپیش عیان شده است: برای مثال،  یها اتیعملاهمیت است. مزايای 

را  ها داده یساز اهنگهمهم ترکیب شده تا استفاده عملیاتی مشترک را میسر سازد، و ما بايد بیش از پیش اين 

 تسهیل کنیم.

حاصل از رصد زمین  یها دادهاز پتانسیل عظیم  ميشو یمقادر  آنگاهرا برطرف کنیم،  ها چالشاگر ما بتوانیم اين 

در سطوح محلی و جهانی استفاده کنیم، و شفافیت بازار را در راستای  تر آگاهانهبه منظور اتخاذ تصمیمات 

حمايت از امنیت غذايی و کشاورزی تقويت کنیم. برای نمونه، در اوگاندا، همکاری ناسا هاروست با دفتر 

نخست وزيری، امکان توسعه هشدارهای فصلی در رابطه با خشکسالی را میسر ساخته و اين امر دولت را ترغیب 

 کند. یگذار هيسرماده است که به منظور پیشگیری از تأثیرات مخرب بر امنیت غذايی و مصرف در بلندمدت کر

نظارت و تضمین ما شاهد آغاز تدوين ضوابط قانونی هستیم، مثالً سیاست مشترک کشاورزی در اروپا که 

از  یبردار بهرهان من اين نحوه . به گمسازد یمحاصل از رصد زمین را الزامی  یها دادهرعايت قوانین در مورد 

 و طی ده سال آتی در ديگر کشورها نیز گسترش خواهد يافت. ابدي یمتداوم  یا ماهواره یها داده
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 یها تیقابلو  ها دادهتحلیل  یها تیقابلو نیز  رصد زمین یها تیقابلما دهه حاضر را در میانه يك انقالب در 

حاصل از رصد زمین در حوزه  یها داده، و اين امر نويدبخش دستیابی به مزايای میکن یممحاسباتی آغاز 

 کشاورزی و امنیت غذايی طی ده سال آتی است.

 

 

 جیمز مورهارد

 تعیین و ریزی برنامه رهبری، امور در وی. است ناسا معاون چهاردهمین مورهارد جیمز

 از قبل مورهارد. است ناسا نگرش ارائه و تنظیم مسئول همچنین و کند می کمک ها سیاست

 .بود کار به مشغول سنا در ناسا، در اشتغال

 به چه دستاوردهایی در بخش فضایی دست خواهیم یافت؟ 2030به نظر شما تا 

: نخست، تمرکز ما کنم یمحساس برای ناسا است. من آن را به عنوان کمپینی با سه حوزه تلقی  یا برههاکنون 

به منظور  جا آنطی ده سال آتی روی گسترش اقتصاد در بخش مدار پايینی زمین، رفتن به کره ماه و ماندن در 

 است. 2030يادگیری و مهیا شدن برای رفتن به مريخ در دهه 

هدف ما ، بار نيابه ماه بفرستد.  2024دوم، اياالت متحده در پی آن است که اولین زن و مرد بعدی را تا سال 

 جا آنبه  مدت یطوالناست. ما برای يك حضور مداوم و  جا آنچیزی بیش از نصب پرچم و اعالم حضور در 

به درکی از آنچه برای رفتن به عمق به فضا نیاز داريم دست يابیم؛ يعنی  میتوان یم. با انجام اين کار، ميرو یم

 حوزه سوم مدنظر ما.

. وقتی وزن بار انفجاری افزايش يابد، مقدار سوخت مورد ميا مواجه« زن راکتتوا»روی زمین، ما با محدوديت 

گرانش  6/1گرانش ماه  که نيا. اين امر در مورد کره ماه هم صادق است، اما با توجه به ابدي یمنیاز نیز افزايش 

بتوانیم  است. بنابراين اگر ما به لحاظ فیزيکی و اقتصادی تر آسانزمین است، پرتاب از سطح ماه به مراتب 



 

58 
 

به جستجو در  ميشو یمقادر  آنگاهتبديل کنیم،  ها راکتسطح ماه را حفاری و به هیدروژن برای سوخت  یها خي

 عمق فضا بپردازيم. اگر بتوانیم به اين هدف دست يابیم، هزينه جستجوی فضايی کاهش خواهد يافت.

چه  شوند یمو طی ده سال آتی برطرف  میا مواجه ها آنکه امروزه با  ییها چالشبه نظر شما 

 ؟اند یموارد

موجود در  یها نهيگزو اکنون در حال بازبینی  ميا نساختهسال است که يك سیستمی نظیر آپولو  50ما بیش از 

که روی برنامه آپولو کار کردند ديگر با ما نیستند. بنابراين  ها آنانجام اين کار هستیم.  یها روشمورد بهترين 

 بايد بخش زيادی از آنچه پیشتر انجام شده را مجدداً طراحی کنیم.

زمینی را در اختیار  یها ستمیس)سیستم پرتاب به فضا(، کپسول اوراين و  اس ال اسما برای رفتن به ماه، راکت 

يك پست فرماندهی که در مدار ماه قرار  –از ايجاد دروازه قمری  تعبارت اسداريم. اما چالش پیش روی ما 

 برای آغاز جستجو در عمق فضا باشد. یا نقطهو نیز  نقطه انتقالی برای رسیدن به ماه تواند یمو  ردیگ یم

فضانوردان ما با  آنچهبابت  یا ینگراناز ايمنی و لجستیك. من  عبارت است ميا مواجهچالش ديگری که با آن 

را سالم به  ها آن توانم یم، ندارم. اما بايد اطمینان حاصل کنم که دهند یمانجام  اند دهيدکه  يیها آموزشتوجه به 

را زنده نگه دارم و مسائل  ها آنبرسانم و در جريان جستجو در عمق فضا و با وجود تشعشعات، بتوانم  جا آن

عنصر  نيتر فيظر ها انسانو عضالت را حل کنم.  اها استخوانمربوط به تأمین مواد غذايی، فشار خون، و ضعف 

، و ايمنی عامل کلیدی بسیار مهمی است که بايد مدنظر قرار شوند یمدر جريان جستجو در عمق فضا محسوب 

 فضايی خود تحقق باشیم بايد همه مسائل مذکور را حل کنیم. یها یطلب جاهبتوانیم به  که نياگیرد. برای 

 به نظر شما ده سال دیگر دولت چه نقشی در بخش فضایی خواهد داشت؟

نقش  ها آنانجام دهیم،  یالملل نیبتجاری و  یها شراکترا بدون  ها برنامهاين  میتوان ینمدر مورد آمريکا، ما 

احتیاطی ما رو به کاهش است، بايد از شرکای تجاری خود به  یها نهيهز که نيا. با توجه به کنند یمبزرگی ايفا 

کنیم. در مورد برنامه آپولو، ما آن را توسعه داديم، ساختیم و  یبردار بهرهمنظور گسترش رقابت در اقتصاد فضا 

را توسعه دهند  افزار سختو  ها یتکنولوژکمك کنیم تا  ها شرکتخودمان آن را عملیاتی کرديم. اکنون، ما به 

 يك مشتری باشیم. میخواه یمو 

 تواند یمحفاری رباتیك برجسته اين کشور  یها تیقابلاست.  یالملل نیباسترالیا يك نمونه عالی از يك شراکت 

يکی از مشتريان بسیاری باشیم  میخواه یمکمك شايانی در ماه باشد. ما در پی تملك اين چیزها نیستیم، بلکه 

 دمات هستند.که خواهان آن خ
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 ما است یا ان یدنوعاً جستجوگریم، این در  ها انسانما 

 ؟کند یمطی ده سال آتی، فضا چه مزایایی برای زندگی روی زمین خلق 

از پژوهش در مورد زمین. برای نمونه، ما اخیراً  عبارت استيکی از مسائل اصلی مورد نظر در مأموريت ناسا 

مهمی را در رابطه با آب و هوای خورشیدی گردآوری کنیم و  یها دادهسوالر اوربیتر را به فضا پرتاب کرديم تا 

 یبردار عکساز سطح خورشید از خورشید دست يافتیم که در گذشته ديده نشده بود. اوربیتر  يیها عکسبه 

شامل سیستم خورشیدی ما، غبارهای خورشیدی، و کل میدان مغناطیسی  یا فشردهکه حباب مغناطیسی  کند یم

و از ما در برابر تشعشعات  ابدي یمخورشیدی است. اين میدان مغناطیسی تا فراتر از مدار پلوتون گسترش 

 .کند یمخورشیدی محافظت 

 مند بهرهبیم و از مزايای آن برای زندگی روی زمین تا به درک بهتری از سیاره خود دست يا میکن یمما تالش 

تلگراف شد و  یها میسکه سبب آسیب به  1859شويم. پديده خورشیدی، مانند رويداد کارنگتون در سال 

را تحت تأثیر قرار داد، امروزه نسبت به گذشته تأثیر بسیار شديدتری خواهد داشت. اگر ما بار ديگر با  نماها قطب

 یها شبکه، میده یمکه امروزه مورد استفاده قرار  هايی فنّاوریمواجه شويم، با توجه به حجم چنین رويدادی 

علمی نظیر سوالر اوربیتر و نیز  یها تيمأمور. نندیب یمابزارهای موبايل و بسیار چیزهای ديگر آسیب جدی برق، 

 هستند، ارزش بسیار زيادی دارند. ها ارکیسسايك و بنو که مربوط به مطالعه 

. برخی موارد نظیر دهد یمو پزشکی انجام  یشناس ستيزمن شاهد آن هستم که ناسا کارهای زيادی در حوزه 

بسیار ارزشمند است، زيرا پدرم را به خاطر سرطان  شخصه بهکار روی سرطان لوزالمعده و آلزامیر برای من 

شکل زوال عقل مواجه بوده است. در حال حاضر در ايستگاه فضايی لوزالمعده از دست دادم و مادرم با م

، فضانوردان ناسا در حال پژوهش پیرامون ساخت بافت برای تولید اندام و تولید شبکه انبوه کاشت یالملل نیب

م و فضايی تجاری در مدار پايین زمین باشی یها ستگاهياکه شاهد افزايش تعداد  رود یمهستند. به عالوه، انتظار 

 بیشتر را میسر سازد. یها پژوهشامکان  تواند یماين امر 

 چیست؟ 2030رؤیای شما در مورد بخش فضایی و ناسا در سال 

، که ديشو یماگر در گوگل، ناسا و بلو دات را جستجو کنید، با تصوير معروفی از يك نقطه در فضا مواجه 

که ما صرفاً يك نقطه هستیم و  دهد یماين تصوير به شما نشان عکسی از زمین است که از فضا گرفته شده است. 

 .آورد یمجهان را به ياد شما  یکران یبمسئله 
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ماست. ما  یا ان یدنوعاً جستجوگريم، اين گرايش در  ها انسانمن امیدوارم که فرايند يادگیری ما تداوم يابد. ما 

يرا کنجکاويم که بدانیم که هستیم و از کجا همواره خواهان آن هستیم که مرزها را پشت سر بگذاريم ز

اين است که به جستجو و يادگیری ادامه دهیم و پیشروی ما در فضا تداوم  2030. رؤيای من برای سال ميا آمده

 يابد.
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 جان ورنر

 ساختمان، و راه مهندس یک پیشتر وی. است اروپا فضایی آژانس مدیرکل ورنر جان دکتر

 اجرایی مدیره هیئت رئیس همچنین وی. بود دارمشتات فنی دانشگاه رئیس و دانشگاه استاد

 .بود آر ال دی آلمان هوافضای مرکز

 که آنقبل از  ها مدترؤيای من در جوانی اين بود که فضانورد شوم. فضانوردان چشم و گوش فضا هستند. 

خدمه آپولو پیشتر آن را  8مجله زندگی، عکس معروفی که بل آندرس از سیاره سفید و آبی را منتشر کند، 

در اتاقی تاريك با تنها يك شیء قابل مشاهده، »توصیف کرد  گونه نياتجربه کرده بودند. آندرس آن لحظه 

ورد نیستم، اما هر روز با من فضان«. سبز به اندازه يك حباب تزيینی درخت کريسمس-يك سطح کوچك آبی

 .کنم یمرؤيای فضايی خود زندگی 

اين است که ده سال، زمانی کافی برای  رسد یم، اولین چیزی که به ذهنم کنم یمفکر  2030وقتی در مورد سال 

، از ها برنامهاکثر  یمند زماندر آينده چه موقعیتی در فضا خواهیم داشت نیست.  که نيا ینیب شیپتصور کردن يا 

 از ده سال است. تر یطوالن، بسیار یا اس يیجمله برنامه 

چیست؟ در اين رابطه، نظر من با نظر ديگران متفاوت است و روايت چهار  مان یآتنظر من در مورد موقعیت 

توصیف خوبی از ديدگاه من باشد. بودجه مصوب در نوامبر گذشته در شورای اسپیس  تواند یم یا اس يیرکنی 

، در حالی که مستلزم تالش جدی به سازد یمدرباره زمین را میسر  کننده متحولامکان اکتشافات در سويل،  19+

 و محیط فضايی پیرامون آن است. مان ارهیسمنظور حفاظت از 

 به فراسو. تحیر، اشتیاق و انگیزهسفر 

 از علم و جستجوگری. عبارت استرکن نخست 



 

62 
 

. جستجوگری کنند یمعلمی مشارکت  یها نهیزمهمه در  –است  یا اس يیعلم يك الزام برای همه اعضای 

. جستجوگری به کند یمدور از زمین را نظاره  یها دهيپدانتخابی است. علم است که ستارگان و ديگر  یا نهيگز

 .رساند یماست، و ما را مدار پايینی زمین، ماه و مريخ،  تر كينزدزمین 

 .یا ماهوارهاز کاربردها، رصد زمین، ارتباطات راه دور و هدايت  عبارت استرکن بعدی 

و  ميساز یمجديد را  های فنّاوریاز توانمندسازی و پشتیبانی. در اين وهله است که ما  عبارت استرکن سوم 

 .ميساز یم ريپذ امکانو حمل و نقل فضايی را  میده یمتوسعه 

خورشیدی،  یها شعلهرکن چهارم، عنصر جديدی است: ايمنی و امنیت. در اين حوزه به خطرات فضا نظیر 

و غیره يا هر باليی که ممکن  ها توفان، ها البیسو نیز به مصائب زمینی نظیر زلزله،  ها ارکیسفضايی و  یها زباله

 .شود یمری، پرداخته است ابزارهای ارتباطی را تحت تأثیر قرار دهد از جمله حمله سايب

کوچك  یها ماهوارهخصوصی فزاينده و دسترسی بیشتر توسط  یها تیمالکشاهد  میکن یموقتی به آينده نگاه 

تجاری خواهیم بود. در حوزه ارتباطات راه دور، جنبه تجاری از اهمیت بیشتری برخوردار است.  یها شرکت

. شود یماربرد عمومی است و بنابراين مسئله امنیت مطرح هدايت حمل و نقل بسیار دشوار است. اما جنبه واجد ک

ايمنی و امنیت کار کنند. بقیه مسائل  یها جنبهعمومی در زمینه جستجوی علمی و کلیه  یها آژانسآتی،  30طی 

 به اموری تجاری تبديل خواهد شد.

 یها زباله یآور جمعهمکاری با صنعت هستند. يك مشتری، خدماتی نظیر  درصدد یا اس يینظیر  يیها آژانس

بسیار دور از ما، بازيگران متفاوت را برای انجام فعالیتی مشترک  يیها مکان. يك واسطه، در خرد یمفضايی را 

 .آورد یمگردهم 

م؟فضا يك زيرساخت شوي مند بهرهاز مزايای فضا  میتوان یماين است که چطور  کنم یمپرسشی که من مطرح 

است. اما من  ها پلو  ها جادهکه فقط شامل  یانداز چشم، دانند یم آور ماللاست. بسیاری از افراد اين را 

ما به فضا برای  که چنان .دانم یمزيرساخت را به عنوان عنصر الينفکی از زندگی روزمره تلقی  شخصه به

آب و هوا، هدايت حمل و نقل، ارزيابی تغییرات اقلیمی و ارتباطات راه دور نیاز داريم. اما فضا  ینیب شیپ

 فنی. یها حل راهتا فراسوی صِرف  –ما را تقويت کند  يیها يیتوانا تواند یمهمچنین 

 ؛ جامعه، اقتصاد و محیط زيست.کنم یمرا تعريف « مقصد فضايی»برای درک بهتر اين مسئله، من سه 
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است، به  زیبرانگ وسوسهکرد. فضا  زده رتیحآپولو جهانیان را  یها تيمأمور. گذارد یمفضا بر جامعه تأثیر 

علمی و کاوشگری. تحیر يك احساس مثبت است که انگیزه و شور و شوق ايجاد  یها تيمأمورخصوص 

يك مهندس راه و ساختمان که  –تحت تأثیر احساس شور و شوق برای فضا  –. اين داستان من بود کند یم

 .مان جامعهچیزی بهتر برای  – سازد یم ها سازهرؤياها را در 

آن در بازار جهانی جزء  کردن یرقابت. توسعه بخش صنعت اروپا و کند یمفضا منافعی را برای اقتصاد خلق 

 مقصد اقتصادی. پاسخی است برای یريپذ رقابتاست.  یا اس يیاهداف 

روی سطح زمین از جمله تغییرات اقلیمی و مسائل مربوطه.  یها دهيپداز محیط زيست،  ستعبارت امورد سوم 

 فضايی در قبال زمین و فضای پیرامون مسئول هستند. یها تيمأمور

 ارزشمند فضا هستند. یها جنبهسه مورد مذکور، 

فضايی کمك مالی کنند.  یها برنامهبه پیشبرد  توانند یماز يك منظر ديگر، ما از مردم اروپا پرسیديم که چقدر 

ما برای برنامه اسپیس « تقاضای»يورو در هر سال به ازای هر نفر بود. جالب است که  287 ها آنپاسخ قاطعانه 

 الزم هستیم. یها لیپتانسيورو به ازای هر نفر بود. بنابراين ما مسلماً واجد  8تنها  19+

بازيگران قدرتمندی در  میتوان یماما همچنین اقداماتی را انجام دهیم. ما زمین را نظاره کنیم،  میتوان یمما از فضا 

 یجا بهاست از انديشیدن صِرف به يك مسئله  یا نمونهجريان مبارزه با تغییرات اقلیمی باشیم. تغییرات اقلیمی 

. و ما اين مسئله را نه از روی زمین ميشد یمما نخست بايد ابتدا متوجه تغییرات اقلیمی «. انجام دادن آن»صِرف 

را مالحظه کرديم. بنابراين به اين فکر کرديم  یا گلخانهبلکه از روی ونوس تشخیص داديم؛ جايی که يك اثر 

 کشف کردن، گام اول است.«. آيا ممکن است چنین اتفاقی روی زمین هم بیفتد؟»که 

تا بتوانیم آنچه واقعاً در  میده یمیمی، را مورد نظارت قرار پارامتر، از متغیرهای اقل 26گام بعدی نظارت است. ما 

 است را ببینیم. دادن یروحال 

را توضیح دهید، به طوری که  ها آندر دسترس است، اما بايد  ها داده. یبخش یآگاهاز  عبارت استگام بعدی 

 توانند یم ها آن –ا انجام دهند اين کار ر توانند یمو عموم مردم واقعاً متوجه شوند. فضانوردان  مداران استیس

به ارتقاء  ها آنکیهان را بیان کنند. مشاهدات و احساسات  در مورد اين سیاره درخشان در تاريکی شان احساس

 .کند یمدرک مردم کمك 
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؛ اين کاری است که اکنون بايد انجام دهیم. تکنولوژی ها چالشاز برطرف کردن  عبارت استگام نهايی 

انرژی پاک، در بدو امر برای فضا توسعه يافت. هدايت حمل و نقل از  کننده نیتأمخورشیدی، يك  یها سلول

مسیر بین دو نقطه  نيتر پاکو اکنون  نيتر عيسر، نيتر کوتاهکه  دهد یمفضايی به ما امکان  یها ماهوارهطريق 

ا شناسايی میسرهای بهینه کاهش داد و به تراکم پروازها را ب توان یمالف و ب را طی کنیم. با تکیه بر اين قابلیت 

به حداقل برسد و  ها آندر ارتفاعی پرواز کنند که بخار خروجی  توانند یم ماهایهواپفضايی،  یها دادهکمك 

 تأثیر آن بر جو زمین تا حد ممکن کاهش يابد.

دهکده در »است. رؤيای من اين است که در آينده شاهد يك  ژئوپلیتیکیفضا همچنین عاملی برای ايجاد توازن 

را محقق سازند.  یتر بزرگتا هدف  نديآ یمباشیم. اين دهکده جايی است که بازيگران متفاوت گردهم « ماه

زندگی کنار هم در يك قوطی روی يك سیاره غبارآلود نبايد ماه نیست، زيرا  یساز مستعمرهمنظور من 

د باشد. اشتیاق برای ترک زمین و زندگی روی يك سیاره ديگر، بهانه خوبی برای مراقب آتی افرا انداز چشم

 نکردن از زمین نیست.
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 جیسون کروسان

 از بیش با جیسون. است انرژی وودساید شرکت در تکنولوژی بخش معاون کروسان جیسون

 نسبت خوشبینانه دیدگاهی ناسا، سابق مدیران یکی عنوان به و فضایی صنعت در کار سابقه 20

 .دارد آورد می فراهم پایدار آینده یک برای فضایی بخش که هایی فرصت به

روی پروازهای فضايی تجاری به مدار پايینی زمین، به ماه و فراسوی آن، تمرکز  ها سازمانطی دهه گذشته، 

 شد یمو زمانی بیش از آنچه پیشتر تصور  رفت یمآن بوده است که انتظارش  تر سخت. انجام اين کارها اند کرده

نیاز بوده است. با توجه به بهبودهای مستمر در تکنولوژی و تمايل اجتماعی فزاينده به  ها آنبرای عملی کردن 

فضايی  یها ستگاهياشاهد سفرهای منظم به فضا،  توان یمسفر به فضا، من بر اين باورم که تا پايان دهه جاری، 

کوچك به فضا جهت فراهم آوردن طیف وسیعی از خدمات جديد، و کاوش  یها ماهوارهمل تجاری، انتقال کا

نیستند که به « فضانوردان دولتی»سطح ماه از همه زوايا بود. امر جالب توجه ديگر اين است که در آينده فقط 

 انداز چشمن فضا را که داستا یانيگو داستان، بلکه افراد ثروتمند، هنرمندان، مهندسان و روند یمفضا و ماه 

نیز به فضا سفر  شوند یمو با اين کار، مشوق کاوش بیشتر و مراقبت از سیاره خودمان  کنند یمخودشان روايت 

 خواهند کرد.

جالب پیش روی  یها چالشنحوه تأمین سوخت در جريان سفر به فضا و حتی زندگی در فضا، در حال حاضر، 

به آب نیاز داريم. اگر ما مسئله انتقال آب به فضا را  ها راکتما هستند. برای نمونه، ما برای زندگی و سوخت 

هیدروژن و اکسیژن از طريق  یها مولکولبرای هر دو چالش مزبور خواهیم داشت. تجزيه  یحل راهحل کنیم، 

، آب برای زندگی را فراهم آورد. اش هیاولسفر و در شکل  اکسیژن برای تنفس، سوخت برای تواند یمالکترولیز 

و بنابراين  میکن یماست که ما از آن برای تولید هیدروژنی روی زمین استفاده  ای فنّاوریجالب است که همان 

 که مربوط به انتقال انرژی در روی زمین يیها آنو  مینیب یمکه در فضا  يیها راه نقشهفنی زيادی بین  یپوشان هم

 ريپذ امکانسفر فضايی و تکنولوژی مورد نیاز جهت  که نيااز  عبارت استپیامد اين امر هستند وجود دارد. 

 ساختن زندگی روی ماه، واجد منافعی برای همگان است.



 

66 
 

نبايد شکست  شدند یمکه با صرف مقادير هنگفتی پول ساخته  يیها ماهوارهدر گذشته، فضا شديداً پرهزينه بود. 

کوچك )که اساساً با اهداف  یها ماهوارهو  ست وبیک. اکنون برای مثال، با استانداردسازی خوردند یم

تا حد  ها ماهواره یها نهيهزپژوهشی، طراحی و ساخته شدند(، ما شاهد تحول در بخش صنعت فضايی هستیم. 

تا  ست وبیکده است. نیز کمتر ش ها آنبسیار زيادی نسبت به گذشته کاهش يافته و بنابراين ريسك همبسته با 

و تقويت  سازند یمکوچك تکامل يافته که امکان رصد زمین را میسر  یها ماهوارهبزرگی از  یها مجموعهحد 

. شود یم ها نهيهزبیشتر شده است و همین امر سبب کاهش بیشتر  یها یگذار هيسرماارتباطات سبب جذب 

. چنین گذارند یمهستند که تأثیر بسزايی بر اقدامات در فضا  هايی فنّاوریفعال در توسعه چنین  یها سازمان

 قلمرويی از امکانات است که اکنون موجد يك صنعت فضايی قوی و جهانی شده است.

ما مجموعه  –مزيتی اقتصادی برای صنايع استرالیا است  ابتدايی آن است. اينصنعت فضايی استرالیا در مراحل 

مکمل  ها آنو تکنولوژی  یا توسعهپژوهشی،  یها یگذار هيسرماداريم که متنوعی از بازيگران صنعتی را 

صنعت فضايی است. بنابراين شرکت وودسايد به جای تأسیس يك شرکت رباتیك فضايی  یها یگذار هيسرما

که شامل افرادی  –ديگر، به تأسیس کنسرسیوم استرالیايی عملیات راه دور در فضا و زمین کمك کرده است 

 توسعه درحال. در وودسايد، ما اند داشتهخودکار راه دور فعالیت  یها اتیعملاست که پیشتر در زمینه 

در فضا  ها تیقابلاز اين  توان یمما يقین داريم که زمینی هستیم.  یها تیقابلراه دور و خودکار برای  یها اتیعمل

 کرد. یبردار بهره

فضا را به عنوان  ها شرکتند که کامالً روی بخش فضا متمرکز هستند، کلیه وجود دار يیها شرکتاگرچه 

 یریگ شکلجديد در حال  یها یهمکارو تسهیل ارتباطات تلقی خواهند کرد.  ها دادهبرای کسب  یا واسطه

از طريق فضا يا  شده کسب یها دادهکشاورزی، و اگر شما فاقد مجموعه  یزير برنامهاست، برای مثال در حوزه 

. به اين دیده یمخود را از دست  وکار کسببه منظور ارتقای  ها دادهتصاوير فضايی نباشید، بخش بزرگی از 

 یها تیقابلخواهیم بود که واجد  يیها شرکتکشاورزی با  یها شرکتترتیب، ما شاهد ادغام و مشارکت 

 .بخشند یمد کشاورزی و تولید بهبو یها روشفضايی هستند و بدين وسیله 

بدانیم چطور از منابع به منظور رفتن مريخ و ادامه  که نيامأموريت رفتن به مريخ تا حدودی تخیلی است مگر 

کنیم. من همواره يکی از حامیان جدی استفاده از ماه برای رسیدن به مريخ  یبردار بهرهکاوش فضايی خود 

اگر بخواهید صرفاً اه برای رفتن به مريخ استفاده خواهیم کرد. . من بر اين باورم که ما از منابع موجود در مام بوده

، بلکه دیده ینمهیچ زيرساختی در سطح ماه يا اطراف آن قرار  آنگاهگذشته را تکرار کنید و فقط به ماه برويد، 

. اگر بخواهید به ماه برويد و ديبر یمو برای هر سفر هم همه چیزهای الزم را با خود  ديرو یمصرفاً به سطح ماه 
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و  ديساز یمانبارهای مداری را در اطراف ماه  آنگاهواجد توانايی پايدار رفتن به جاهای ديگر هم باشید، 

تا فراسوی  ها آنرا مستقر سازيد و با  ها شرانیپتا بتوانید فضاپیماها و  دیکن یمسطحی را ايجاد  یها رساختيز

اطالعاتی زيادی در مورد محیط مريخ و  ميا فرستادهباتیکی که پیشتر به مريخ ماه برويد. کاوشگرهای ر-زمین

 اطالعات مفیدی در اين رابطه کسب خواهیم کرد. 2030. احتماالً تا سال نديگو یمپیشینه پتانسیل حیات به ما 
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، قرار است امکان زندگی افراد اند شدهکه پیشتر در بخش فضایی تعریف  ییها تیمأمور   

و به این فکر  کنند یماز زمین به ماه نگاه  ها انسانرا میسر سازند. وقتی  2030روی ماه در سال 

ما تا حد  یها ینیب جهان، متعاقباً کنند یمکه واقعاً افرادی در آن باال زندگی  کنند یم

 چشمگیری تغییر خواهد کرد.

 ويجر اسپیس یها نگيهولدديلن تیلور، رئیس و مديرعامل 
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 جوزف اشمیت

 ایاالت ذخیره هوایی نیروی در ژنرال یک و ناسا در پرواز پزشک یک اشمیت جوزف دکتر

 آموزش مسئول که است، فضایی پزشکی آموزش بخش سابق رئیس وی. است متحده

 مهندسان و فضانوردان گروه در پزشکی افسران پرواز، پزشکان دیگر پژشکی، دانشجویان

 وی. است الکترونیک پزشکی سوابق سیستم سابق مسئول همچنین وی. است پزشکی زیست

 در و بوده 120-اس تی اس ،116-اس تی اس شاتل های مأموریت در پزشکی خدمه از یکی

 اشمیت دکتر. است داشته حضور المللی بین فضایی ایستگاه به سفر طوالنی های مأموریت

 گالوستون، تگزاس، دانشگاه پزشکی بخش در هوافضا پزشکی اقامتگاه مدیران از یکی همچنین

 .است

مايل  500هزار و  17را در فضا با سرعت  تان بدنکه  خواهد یمانرژی بسیار زيادی  سفر فضايی کار شاقی نیست.

اين  توان یمدر ساعت حرکت دهید و سپس وقتی به زمین برگشتید بايد بايد اين انرژی را جبران کنید. چطور 

 کار را به طريقی ايمن انجام داد؟

مداری، مداری و شايد -که به پروازهايی زير شوند یمو قادر  شوند یم، بسیاری از افراد خواهان آن 2030تا سال 

 حتی پرواز در مدار قمری را تجربه کنند. حتی ممکن است روی سطح ماه قدم بگذارند.

، و حتی افرادی که مريضی تر مسنو سالمت نخواهند بود؛ بلکه افراد ، افراد جوان، ورزيده «فضانوردان»ديگر 

و  روند یمدورتری  یها مسافتخاصی دارند نیز در فضايی با گرانش صفر پرواز خواهند کرد. مسافران فضا تا 

پزشکی و  یها شرفتیپزيرا به کمك  گردد یممیسر  تر یطوالنبه مدت فضايی به عمق فضا و  یها تيمأمور

، افرادی که تا پیش از 2030تصور کرد که در سال  توان یمبه فضا سفر کنند.  شوند یمتکنولوژی اين افراد قادر 

که با پرداخت  شوند یمبدل  يیها ستيتوربودند، اکنون به « فاقد صالحیت و شايستگی»اين به عنوان فضانورد 

 .کنند یمپول به فضا سفر 

 .شود یمباورنکردنی  یها فرصتد مزايا و افزايش سفرهای فضايی موج
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 .شود ینمدیگر آسمان برای ما یک حد محسوب 

. در رحم، جنین در ابدي یمبدن چگونه تکامل  که نياتشبیه خوبی است برای نشان دادن  واقع بهگرانش صفر 

 که نيا. درک ابندي یمتکامل  ها هیکلو  ها هيرحالت گرانش صفر قرار دارد و در همین وضعیت است که قلب، 

چگونه ساختارهای را شکل  ها بافتو  دهند یم شکلرا  ها بافتو  رندیگ یمچگونه کنار هم قرار  ها سلول

در وضعیت گرانش ، همگی دهند یمبدن کنش و واکنش نشان  یها اندامچگونه با ديگر  ها نياو سپس  دهند یم

 ها اندامجديد و ترمیم ديگر  یها اندامپرورش  – بالقوهو فرصت  –. اين امر مؤيد امکان شود یم ريپذ امکانصفر 

 در فضا است.

نیز ممکن است ما را به سمت جلوگیری و يافتن عالجی برای  شوند یمکه در فضا تسريع  يیها یماریبمداوای 

را از  شان استخوانسوق دهد. فضانوردان وقتی ورزش نکنند ممکن است ماهانه يك درصد از  ها یماریباين 

 اش یرونیبممکن است استخوان در موقعیت جديدی نسبت به قشر  کنند یمدست بدهند، و وقتی هم که ورزش 

، و افراد مسنی که با خطر کند یمقرار گیرد. اين حالت ممکن است شبیه حالت وقتی باشد که فرد تصادف 

واجد مزايايی برای  تنها نهوضعیت برای اين  يیجو چاره. بنابراين درک و اند مواجهاستخوان  یها یشکستگ

 .شوند یممسافران فضايی است بلکه افراد روی زمین نیز از آن منتفع 

، حال برای ديا آمدهو اکنون روی سطح ماه فرود  ديا کردهفضايی اجتناب  یها زبالهفرض کنید از برخورد با 

 چه کارهايی بايد انجام دهید؟ تان یسالمتحفظ 

ريز آسمانی، که اغلب  یها سنگمحیط ماه پر از غبار است، اما نه مانند غبار روی زمین، بلکه غباری متشکل از 

آسیب برساند.  ها آنبه  تواند یميا چشمان شما شود  ها هيرروی سطح ماه وجود دارد. اين غبار اگر وارد 

به لباس فضانوردی شما برخورد کند،  ها نيامحافظت از خود در مقابل اين ذرات غباری دشوار است. اگر 

فوراً آن را ترمیم کنید؟ و بعد هم مسئله تشعشعات است. روی زمین، ما توسط کمربند ون آلن  دیتوان یمچگونه 

ما بايد برای دفاع از خودمان . روی ماه، هیچ سپر محافظی وجود ندارد. ميشو یمو نیز تسوط جو زمین محافظت 

داشته  یآور مرگاثرات  توانند یمو  دهند یمديگر حوادثی که در عمق فضا روی در مقابل تشعشعات و نیز 

 باشند، راهی پیدا کنیم.

 به نظر من برای برطرف کردن اين خطرات، چهار گام ضروری وجود دارد.

به فضا برود. در  خواهد یمشناسايی فوری خطرات بالقوه و حفظ سالمت هر کسی که  –اول از همه، پیشگیری 

هوش مصنوعی و ديگر وجود ندارد آماده باشیم.  ها آنگام بعدی، بايد برای مواردی که امکان پیشگیری از 
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، و بررسی سوابق مسائل پزشکی در مدار و روی زمین، کنند یمنقشی کلیدی در اين رابطه ايفا  ها یتکنولوژ

 .دهد یمرا افزايش  شان بالقوهو درمان  ها آنعالئم  توانايی ما برای تشخیص مسائل پزشکی بالقوه از طريق

الزم برای اتخاذ  یها مهارترا به دانش و  ها آنپشتیبانی کنیم، و  ها آنما همچنین بايد فضانوردان را تقويت و از 

 تصمیمات سريع و اقدام فوری در هنگام بروز مسائل مختلف، مجهز کنیم.

از طريق تحلیل اطالعات مربوط به  تواند یم، هوش مصنوعی ميشو یمده و نهايتاً، وقتی برای سفر به فضا آما

موجود در وضعیت سالمت افراد، به افزايش آمادگی ما کمك کند و ما را از  یها دادهقبلی و  یها تيمأمور

برای  از مايعات الزممورد استفاده قرار دهیم،  میتوان یماقدامات الزم و ابزارهايی که در راستای اهداف مختلف 

 آگاه سازد. استفاده کرد، ها آناز  توان یمدرمان عروق گرفته تا ابزارهای جراحی که برای تعمیر تجهیزات نیز 

از طريق کاربست تکنولوژی و متعاقباً  میدان یمبخش کار است؛ استفاده از آنچه در مورد گذشته  نيتر جالباين 

 جديد. یها حل راهيافتن 

، اما مسئله مهمی است. ما افراد را به شود یماجتماعی نیز امری است که ناديده گرفته -در نهايت، حمايت روانی

. افراد ممکن است در فضا تنها بمانند و ارتباطات اغلب دشوار میفرست یمپرخطر و دور از دسترس  يیها طیمح

. بنابراين، نحوه میکن یمو بويیدن ارتباط برقرار است. به اين فکر کنید که ما تا حد زيادی از طريق لمس کردن 

 رسیدگی ما به مسئله سالمت ذهنی واجد اهمیت اساسی خواهد بود.

توسط هوش  توان یممفید واقع شود. تغییرات رفتاری را  تواند یمدر غیاب يك مشاور انسانی، هوش مصنوعی 

 ش را میسر ساخت.و امکان ارائه حمايت مناسب و اثربخ مصنوعی درک و کنترل کرد

. من مشتاقانه شود ینمگفت که ديگر آسمان برای ما يك حد محسوب  توان یمدر رابطه با آينده بخش فضايی، 

در فضا، ما شاهد مزايای ملموسی برای  مان یپزشکو با توجه به پیشرفت  –منتظر دستاوردهای آتی هستم 

 زندگی روی زمین خواهیم بود. ما بايد همکاری بین همه بازيگران را تضمین کنیم.

است و اين امری است که در گذشته و زمانی که آپولو  شمار یبموجود برای همکاری و مصالحه،  یها فرصت

همکاری کنیم، شانس بیشتری برای صلح  یالملل نیب را ديدم مايه تحیر من شد. به میزانی که ما در سطح سايوز

 خواهیم داشت و نسل بشر پیشرفت خواهد کرد.
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 کارن اندروز

 اوت از وی که نقشی است، استرالیا دولت در تکنولوژی و علوم صنعت، وزیر اندروز کارن

 و کند می نمایندگی را کوئینزلند در فرسون مک بخش وی. است داشته عهده به 2018 سال

 .است لیبرال -ملی حزب از عضوی

 توانند یم، به دستاوردهای بسیاری 2030طی سال آتی تا  ها يیایاسترالبا توجه به رشد سريع صنعت فضايی، 

. آورد یمو ما را به شوق  کند یمفضا قوه تخیل ما را تحريك »برسند. به بیان نخست وزيرمان اسکات موريسون، 

 یها فرصت، و بخشند یمکه زندگی روی زمین را بهبود  شود یم هايی وریفنّافضا موجد توسعه و تکامل 

. تنوع افراد و ابدي یمروز به روز افزايش  ها فرصتاين «. نهد یماقتصادی و شغلی بسیاری را پیش روی ما 

اندازه  که چنان، شود یم ها يیایاسترالهايی که از اين اکوسیستم نوظهور منتفع خواهند مايه شگفتی وکار کسب

هزار نفر خلق  30شغلی برای  یها فرصتو  رسد یممیلیارد دالر  12و به  شود یم برابر سهاين بخش طی يك سال 

 خواهد شد.

. شود یم انیعفضا پیشاپیش به بخشی از زندگی روزمره ما بدل شده و ادغام آن در زندگی ما بیش از پیش 

را پیش روی مردم و  یرینظ یب یها فرصتد است، و فضايی با نرخ سريع در حال رش های فنّاوریتکامل 

و کار روی بهبود دقت خدمات  یا ماهواره یابي مکان. برای مثال، تکنولوژی دهد یمهای استرالیا قرار وکار کسب

کردن  تر كينزداز متر به سانتیمتر، بسیار مهیج است، و منافعی برای توسعه خودروهای خودکار و  یابي مکان

 به واقعیت در بر دارد. ها آن

از همراه کردن مردم جامعه با خودمان در جريان اين سفر اکتشافی.  عبارت است ها چالش نيتر بزرگيکی از 

مردم عادی استرالیا بتوانند خودشان را به عنوان بخشی است اما ما بايد اطمینان حاصل کنیم که  زیانگ رتیحفضا 

شغلی صرفاً برای مهندسان و متخصصان  يیها فرصتم که مردم متوجه شوند از داستان ببینند. ما بايد کاری کنی

بخار،  یها گيدفیزيك نجومی نیست بلکه برای ديگر متخصصان، از حوزه الکترونیك گرفته تا حوزه ساخت 

 وجود دارد. يیها فرصت
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از همراه کردن مردم جامعه با خودمان در جریان  عبارت است ها چالش نیتر بزرگیکی از 

 این سفر اکتشافی.

برای مديريت کشت و کار، شناسايی  مان کشاورزانخواه در زمینه کمك به  – اند ملموسمنافع موجود، واقعی و 

 يا در زمینه مسیريابی دقیق. یسوز آتش یها محل تر قیدق

های فضايی پشتیبانی وکار کسبهايی که از اين وکار کسبهای فضايی بلکه وکار کسب تنها نه، 2030تا سال 

نیز رشد خواهند کرد. شرکت تکنولوژی گیلمور که يك شرکت ساخت راکت در کوئینزلند است، در  کنند یم

آن را تشکیل  محلی کوچك و متوسط است که بخشی از زنجیره تأمین وکار کسب 300بر گیرنده بیش از 

 .کنند یمفضايی کمك  یها پروژهو به اجرای  دهند یم

که به رشد اقتصادی استرالیا کمك  کند یمهمین اثرات جانبی است که فضا را به چنین صنعت مهیجی بدل 

نیست، بلکه يك بخش تجاریِ سريعاً رو به رشد است، که  ها دولتخواهد کرد.ديگر بخش فضايی صرفاً قلمرو 

 پرتاب و تکامل سريع تکنولوژی است. یها نهيهزمحرک آن کاهش 

عمومی و خصوصی، عاملی اساسی برای پشرفت بخش فضايی در استرالیا است. آژانس  یها بخشتعامل بین 

که خواهان همکاری با کسب و وکارهای ما  یا یالملل نیبطراحی شده که از شرکای  یا گونهفضايی استرالیا به 

 .کند یمباشند استقبال 

 یها دانشگاهو  هاوکار کسباز برقراری ارتباط با  عبارت استکلیدی آژانس فضايی استرالیا  یاه نقشيکی از 

 جا آنکه تعامل با شرکای صنعتی در  دهند یماسترالیا. مديران آژانس در آداليد به کارکنان آژانس اجازه 

 150و مايريوتا.در راستای تداوم رشد صنعت فضايی، دولت استرالیا  یآرس یس ست اسمارتبپردازند، مثالً با 

کمك کند که بخشی از برنامه  ها آنتا به  کند یم یگذار هيسرماهای استرالیا وکار کسبمیلیون دالر روی 

 بازگشت ناسا به ماه و سپس رفتن به مريخ باشند.

که در راستای  یا یراهبردفضايی  یها پروژهیز از ما ن یالملل نیبفضايی  یگذار هيسرمامیلیون دالری  15طرح 

.عالوه بر حمايت کند یمدر رابطه باشند، پشتیبانی  یالملل نیبفضايی  یها آژانسمنفعت صنعت فضايی استرالیا با 

بیشتری  یالملل نیب یها توافقنامهتأمین جديد،  یها رهیزنجو بدل کردن آن به  مان يیفضااز متحول ساختن صنعت 

از بازارهای جهانی ايجاد کند.  یبردار بهرهرا برای صنايع استرالیا جهت  يیها فرصتتا  شود یمامضا 

 .اند دهیرسهستند که با ناسا، آلمان و آژانس فضايی اروپا به امضا  يیها توافقنامهاخیر ما  یها توافقنامه
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مستمر در  یگذار هيسرما. ردیگ یمبسیاری پیش روی مردم استرالیا قرار  یها فرصت 2030در نهايت، تا سال 

را  مانيبازارهارا افزايش دهیم،  یور بهرهتا تصمیمات تجاری بهتری بگیريم،  کند یمصنعت فضايی به ما کمك 

جديدی دست يابیم. اين رويه به معنای دقیق کلمه  یها مهارتگسترش دهیم، مشاغل جديدی خلق کنیم، و به 

 .شود یم مان یزندگما و نحوه  وکار کسب یها وهیشموجد دگرگونی اساسی 

را هماهنگ  ها تیفعالبرای اولین بار در تاريخ استرالیا، ما يك آژانس فضايی ملی خواهیم داشت که همه اين 

ما را به  رینظ یب. اين آژانس، استعدادهای کند یمجهانی  یها عرصههای استرالیا را وارد وکار کسب، و کند یم

 نيتر بزرگتا با کار روی  کند یمايجاد  مان یهاوکار کسبعالوه، شرايطی را برای به . گذارد یمنمايش 

در جهان، مشاغل جديدی خلق کنند. و من اطمینان دارم که اين رويکرد آژانس به مردم استرالیا  ها تيمأمور

تا  کند یمنسل جوان ما را ترغیب  –شغلی در بخش فضايی شوند  شمار یب یها فرصتتا متوجه  کند یمکمك 

 علوم، تکنولوژی، مهندسی و رياضیات را دنبال کنند. یها نهیزممطالعات در 

زمانی که آژانس فضايی استرالیا شکل بگیرد و به  –مهیج پیش رو هستم  یها سالو  ها ماهمن مشتاقانه منتظر 

 بخشی اساسی از اقتصاد ما بدل شود.
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 لری مارشال

 سازمان مدیرعامل و تجاری مدیر تکنولوژی، حوزه در مبتکر دانشمند، یک مارشال لری دکتر

 این به پیوستن از قبل وی. است استرالیا علوم ملی آژانس علمی، و صنعتی های پژوهش

 بایوتکنولوژی، های بخش در ها شرکت از شماری گذار بنیان و مدیر ،2015 سال در سازمان

 .است بوده تجاری گذاری سرمایه و رساناها نیمه دور، راه ارتباطات

مرتبط با بخش فضايی جذاب بوده است.  یها تیفعالدر نیمکره جنوبی همواره برای  موقعیت جغرافیايی استرالیا

فضايی در کنار تقاضای فزاينده برای خدمات مبتنی بر فضا، محرک ظهور عصر فضايی  های فنّاوریتحول عمیق 

 .ديآ یمجديد بسیاری برای بخش فضايی استرالیا فراهم  یها فرصتجديدی خواهد شد، و همراه با آن، 

تجاری  یبردار بهرهکشور ما يعنی وسعت سرزمینی و اختالالت کم نوری و الکترومغناطیسی، مورد  یها یژگيو

، استرالیا تکنولوژی و خدمات 2030. تا سال شود یمتأمین جهانی ادغام  یها رهیزنجقرار خواهد گرفت و در 

، مديريت تسهیالت رديابی فضايی در کالس ها دادهرصد زمین، اعتبارسنجی و تحلیل  یبند رجهد، یابي مکان

 توسعه خواهد داد. مان یعیطبو تقويت مزايای  یبردار بهرهآگاهی موقعیتی را به منظور  یها تیفعالجهانی و 

زمینی،  یها ستمیسکه روی  باالدستی یها تیفعالطی دهه آتی، زنجیره ارزش فضايی گسترش خواهد يافت، و 

فضايی در  های فنّاوریو  ها دادهکه از  یدست نيیپا یها تیفعالپرتاب و کاربست اشیاء در فضا متمرکزند، همراه با 

 .دهد یمرا تحت پوشش قرار  کنند یم یبردار بهرهطیفی از کاربردهای مختلف 

خدمات مبتنی بر فضا  هاو دادهربردها برای زنجیره ارزش فضايی موجد گسترش کا یدست نيیپانوآوری در طرف 

بزرگ ايجاد  یها چالش کردن برطرفجديدی برای  یها راههای جديد، صنايع جديد و وکار کسب، و شود یم

، حفاری، و یطیمح ستيزنظیر کشاورزی دقیق، مديريت  يیها حوزهمفیدی در  یها حل راه. ما شاهد کند یم

 ديگر خواهیم بود. یها بخشبسیاری 

 دی در صنعت فضایی گشوده خواهد شدجدی یها عرصه
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پايدارتر و واجد قابلیت استفاده  یها ستمیسو کوچك، و  نهيهز کم های فنّاوری، با تکیه بر عرضه «2اسپیس »

. دهد یمدر آينده، همچنان صنعت فضايی را تغییر  ها شرانیپنیروی برق و  یها بخشمجدد، با بهبود احتمالی در 

، از ها دادهمحاسبات پیشرفته، مواد و مصالح، رباتیك، و تبادل فزاينده  یها عرصهدر  ها شرفتیپهمگرايی با 

 .شود یمپیشرفته، موجد تحوالت بیشتر  یها لیتحلجمله از طريق هوش مصنوعی و 

جديدی در صنعت فضايی گشوده خواهد شد، از جمله توريسم فضايی، انرژی فضايی، ساخت و  یها عرصه

کاوش در عمق فضا. استرالیا به عنوان يکی از پیشگامان ارائه  یها تيمأمور، و ها ارکیستولید در فضا، حفاری 

ناسا برای سفر به ماه  ، به عضوی از مأموريت آرتمیسیالملل نیبفضايی  یها آژانسخدمات تحقیق و توسعه به 

که دسترسی به آن از طريق ديگر  آورد یميکتا را برای ما فراهم  یانداز چشمفضايی،  یها دادهبدل خواهد شد.

مديريتی استفاده خواهد  یها وهیشبه منظور نظارت بر رصد زمین و بهبود  ها ماهوارهمنابع میسر نیست. استرالیا از 

 کرد.

در صنعت فضايی خواهد  کننده دگرگونفضايی نوآورانه، عامل  وکار کسب یها مدل، خدمات و ها یتکنولوژ

. صنايع شود یمصنايع روی زمین  یدگرگوندر زندگی روزمره سبب  ها ینوآوربود، اما همچنین از طريق ادغام 

 .پردازند یمفضايی  یها دادهکه به استخراج ارزش از « یکاو داده»کامالً جديدی خلق خواهد شد، نظیر صنايع 

اکنون  –فراتر از توان ما خواهد بود  ها آنپردازش  که چنان، شود یمبه واسطه فضا چندين برابر  ها دادهحجم 

است که  يیها دادهبیش از  میکن یمکه ما فقط در سازمان پژوهشی علوم و صنايع از طريق فضا دريافت  يیها داده

، همچنان افزايش خواهد يافت شده خلق یها داده! و در سطح جهانی، حجم روزانه کند یماينترنت جهانی خلق 

 شدن یتالیجيدو منازل و  ها دولتو محرک آن هم عبارت خواهد بود از استفاده بیشتر از حسگرها در صنايع، 

 .ها عرصهفزاينده اين 

اصیل و  یها نشیببه  ها دادهم عظیم بنابراين هوش مصنوعی بايد به کار گرفته شود تا به ما در تبديل اين حج

 تصمیمات عملیاتی کمك کند.

بزرگ موجد ارزشی چشمگیر در صنايع خواهد شد. تنوع بیشتر،  یها دادهو همبسته با آن، تحلیل  ها دادهتبادل 

مبتنی بر فضا، وقتی به نحوی هوشمندانه مورد  یها پلتفرماز طريق  شده کسب یها داده، و حجم تر عيسردسترسی 

. اين امر مستلزم يك سازند یمرا میسر  یور بهرهو افزايش  تر آگاهانهاستفاده قرار گیرند، امکان تصمیمات 

 است، از جمله در هوش مصنوعی، يادگیری ماشین و پردازش همزمان. ها دادهتحلیل  یها كیتکنگام در -تغییر
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فنی  یها پژوهشلی نظیر سازمان پژوهشی علوم و صنايع همچنان مسئول هدايت بخش پژوهشی م یها آژانس

 های فنّاوری»با  . ما همچنان به استفاده از پژوهشکنند یمخواهند بود و تسهیالت پژوهشی ملی را مديريت 

کوچك و  یها شرکت، و با میده یمکوچك بسیار پرهزينه است ادامه  یها شرکتکه برای « پیشرفته عمیق

و از مسیر  میکن یمهمکاری  کنند یمما را در بازارهای داخلی و خارجی عرضه  پژوهشمتوسطی که محصوالت 

 .میکن یمپژوهش حمايت  یساز یتجار

، همچنان به واسطه روابط یالملل نیب، با مشتريان داخلی و 2030زنجیره ارزش فضايی يکپارچه استرالیا در سال 

 ای منفعت ملی، مثالً روابط با ناسا، تقويت خواهد شد.حسنه استرالیا در راست

فضايی منتفع  یها تيمأموربرای  افتهي توسعه های فنّاوریاز مردم استرالیا از  یتر بزرگبه گمان در آينده بخش 

که ما به خاطر محصوالت خوراکی و نوشیدنی که فضانوردان خوردند و  آورم یمخواهند شد. زمانی را به ياد 

 یها چالشزندگی که  کننده متحول های فنّاوریاين فرايند بايد تقويت شود و به شديم، اما  زده جانیهد نوشیدن

 بدل شود. کنند یم، صنعتی و انرژی را برطرف یطیمح ستيز

، مثالً کشاورزی و ساخت و تولید، که عنصری اساسی اند کردهرشد  مان یعیطبصنايع استرالیا با تکیه بر منابع 

خواهند بود. مواد جديدی که ما  میابي یم یها ارهیسدر رابطه با منابعی که ما در ديگر  يیها حل راهبرای توسعه 

بازارهای کاالی مبتنی بر  ساختن متحولبه نوبه خود برای  توانند یم ميساز یمبرای حل کردن مشکالت در فضا 

 مواد خام به محصوالت بی نظیر و پرسود برای صادرات ملی، به کمك کنند.

را با  ها آنکند، و  یبردار بهره اش یعیطبدر راستای رشد صنعت فضايی ملی، استرالیا بايد از مزايا و نقاط قوت 

روی توانمندسازهای  یگذار هيسرمالزم کامل از اين مزايا مست یبردار بهرهسازد.  سو همصنعتی  یها شيگرا

 تحقیق و توسعه است. یها تیقابلتجاری و  یها ستمیاکوس، ها رساختيزبنیادی کلیدی، نظیر 

پیوند میان اقتصاد فضا، تأثیر آن بر  دادن نشانبرای تقويت و  مان يیتواناموفقیت صنعت فضايی ما منوط به 

از  یبردار بهرهبه منظور  یا ندهيفزا یها فرصتکشور است. صنايع  یريپذ رقابتزندگی مردم استرالیا و 

فضايی در زندگی روزمره، پیش روی  های فنّاوریبرتر استرالیا، و به منظور کاربست  یها تیقابلو  ها یتکنولوژ

 تجاری استرالیا خواهد گرفت. یها یگذار هيسرما

 یها نسلجهت به چالش کشیدن و تشويق  یطلب جاهرشد صنعت فضايی کشور ما مستلزم فرهنگی نوآورانه و 

 است. مان ندهيآ
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علوم و صنايع، پیوندی است میان پژوهش عمومی و صنعت تجاری. گسترش تکنولوژی و  یها پژوهشسازمان 

اين  یريپذ کاربستانتقال دانش، محرکی کلیدی باری کاوش در فضا است، و تحقیق و توسعه شامل 

 دگی روزمره است.در صنايع زمینی و زن ها یتکنولوژ

صنعتی  یها بخشپیوند با کلیه  بايد در صنعت فضايیکامل از ارزش تکنولوژی فضايی،  یبردار بهرهدر راستای 

به  تواند یمدر ديگر صنايع  ها یتکنولوژاسترالیا قرار گیرد. يك انجمن تخصصی با هدف مشخصِ کاربست اين 

 فضايی کمك کند. یها برنامهو انتقال تکنولوژی و دانش به درون و بیرون از  یالملل نیب یها یهمکارتقويت 

کردن تجهیزات، مشخصاً برای  تر یقوو  تر سبك، تر کوچكدر عمق فضا برای  ها تيمأموربرای مثال، انگیزه 

 صنعت حفاری مفید است.

فضايی محلی، سبب  یها یرنوآودر کنار توسعه بازار تجاری، تنظیم ضوابط قانونی توسط دولت در حوزه 

حیاتی در کشور  یها تیقابل، و به حفظ حجم عظیمی از شود یمتشويق صنعت فضايی استرالیا و کمك به آن 

 نیز کمك خواهد کرد.

افزوده فضايی -برای مثال، تداوم گشودگی مخازن داده دولتی، امری حیاتی در راستای توسعه خدمات ارزش

 است.

ما  –کرد  یبردار بهره ها آندر جريان رشد صنعت فضايی کشور از  توان یماسترالیا نقاط قوت بسیاری دارد که 

 یها يیداراعلمی و تکنولوژيك داريم، و در سرزمین خود واجد  یها تخصصدر حوزه  یا برجستهجايگاه 

 طبیعی بسیاری هستیم.

جديد و کوچك است، بنابراين برای تعامل با ديگران و  اما فضا يك صنعت جهانی است و استرالیا يك بازيگر

جديد  یها مانیپموجود و پیشبرد  یها مانیپخود را از طريق تقويت  یالملل نیبما بايد شبکه  ها آننهايتاً رقابت با 

 مشترک، و منفعت متقابل، گسترش دهیم. یها ارزشبر اساس منافع مشترک، 

برای عرضه به جهانیان داريم، اما همواره بايد اطمینان  یرینظ یبمهیج و  یها تخصصمن اطمینان دارم که ما 

 حاصل کنیم که منافع استرالیا همواره تأمین شود.

فراموش کنیم که در مقايسه با فضا و جماعت فضايی  –شويم  ینیب خودبزرگاين خطر وجود دارد که ما دچار 

ارزشمند و متفاوت باشیم  واقع به میتوان یم ها آنکه در  يیاه حوزهچقدر کوچك هستیم. ما بايد روی  یالملل نیب
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به دستاورد چشمگیری دست نخواهیم يافت و ناديده گرفته تمرکز کنیم، و اگر به نحوی متمرکز عمل نکنیم، 

 خواهیم شد.
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 مگان کالرک

. است تینتو ریو شرکت مدیران از یکی و استرالیا فضایی آژانس رئیس کالرک مگان دکتر 

 و روتچلید ام ان مدیر صنایع، و علوم های پژوهش سازمان اجرایی مدیر وی این، از پیش

 زیست محیط و ایمنی سالمت، بخش معاون متعاقباً و تکنولوژی بخش معاون و( استرالیا) پسران

 .است بوده بیلیتون پی اچ بی در

. تا سال ردیگ یمبزرگی پیش روی استرالیا بنا به نقش آن در بخش فضايی، قرار  یها فرصتآتی  سالطی ده 

فضايی  یها تيمأمور، نظیر ناسا و آژانس فضايی اروپا، در یالملل نیب یها آژانس، ما با شرکای تجاری و 2030

تا به میزبان  کند یمدر نیمکره جنوبی استفاده  رشینظ یبمشترک مشارکت خواهیم کرد. استرالیا از جايگاه 

و  ها ماهوارهمختلف و قلمرويی برای ارسال دستورات و دريافت اطالعات از  یها دولتزمینی  یها ستگاهيا

فضاپیماهای موجود در مدار پايینی زمین بدل شود. استرالیا يك مکان جغرافیايی حیاتی برای ارتباطات با فضا، 

ن بخشی از شبکه ارتباطات قمری، خواهد بود. من اطمینان دارم در مدارهای پايین و متوسط، بلکه به عنوا تنها نه

بدل خواهیم شد، و اين امر الهام بخش نسل بعدی ما  یالملل نیبما به مرکز ارتباطات با مريخ و ايستگاه فضايی که 

 خواهد بود.

 تواند یمرد. استرالیا را ابداع ک یفا یوابه ياد داشته باشید که مردم استرالیا نوآورند، و ما کشوری هستیم که 

نقشی محوری در نسل بعدی تکنولوژی ارتباطات ايفا کند چراکه ما از نور لیزری به منظور برقراری در ارتباط 

بزرگ با نواحی دوردست وسیع است. تا سال  یا رهيجز. استرالیا میکن یمدر فضا و بین فضا و زمین استفاده 

که زمین و دريا و هوافضا را در پیوند با هم  شود یمرتباطاتی ما بدل ا یها شبکه، فضا به بخش الينفکی از 2030

تلفن  یها شبکهجهانی و  ابي مکان یها ماهوارهما با استفاده از  یها یتاکسو  ها ونیکام. قطارها، دهد یمقرار 

 .شوند یمهمراه از مکان دقیق خودشان در مقیاس سانتیمتر مطلع 
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 کنیم. یپرداز الیخدرباره آن  میتوان یممشاغلی خواهیم داشت که امروز فقط  2030در سال 

در بخش رباتیك در راستای  دانشماناز بکارگیری  عبارت استسومین حوزه مشارکت فعاالنه استرالیا در فضا 

ی که پیشاپیش در صنايع نفت و نگهداری و عملیات یها رباتراه دور. به بیان ساده، ما از  یها يیدارامديريت 

در انجام کارهايی که  ها رباتديگر.  یها ارهیساما در  –خواهیم کرد  یبردار بهره میکن یم استفاده ها آنگاز از 

 یها شرفتیپبايد روی ماه و مريخ انجام دهیم به ما کمك خواهند کرد. در آينده شاهد کاربست اين  میدان یمما 

تا موقعیت خود به عنوان  سازد یمحوزه عملیات راه دور در کشور خود خواهیم بود، و اين امر استرالیا را قادر 

 راه دور را حفظ کند. یها اتیعملبازيگر برجسته 

اگرچه ممکن است برخی نگران تأثیر تکنولوژی بر مشاغل باشند، اما به گمان من، ما عمالً مشاغل جديدی را 

 ها آنرا تصور کرد. ما شاهد مشاغلی خواهیم بود که وظیفه  ها آن توان ینمرد، مشاغلی که اکنون خلق خواهیم ک

 یا یسماواست که روی زمین نیستند، بلکه روی سطح ماه يا مريخ يا روی اجرام  يیها رباتساخت و کنترل 

را  ها آنو  روند یمين مشاغل به سراغ ا ها بچه، بسیاری از 2030سال  تا ، هستند.میده یمکه مورد کاوش قرار 

 .کنند یمکامالً عادی تلقی 

اما در واقع، ما اغلب بر اين گمانیم که تمرکز صنعت فضايی روی علوم، تکنولوژی، مهندسی و رياضیات است. 

به پیوستن به صنعت فضايی هشیار  مند عالقهدر عمل وجود دارد که اگر افراد  ها فرصتچنان طیف وسیعی از 

که در اين عرصه برای همه افراد کاری وجود دارد. برای مثال، به فالسفه و  کنند یمباشند، با شگفتی مشاهده 

عالمان اخالقیات نیاز است تا تأثیر اکتشافات احتمالی حیات در فضا را تحلیل کنند؛ به وکال نیاز است تا به 

فضايی بپردازند؛ به متخصصان ارتباطات برای  یها یهمکارچندجانبه در جريان  یها مانیپمسائل مربوط به 

در عمق نیاز خواهد بود؛ و متخصصان الکترونیك نیز بايد به برقراری اتصاالت  تر یطوالن یها تيمأمورانجام 

که  ترمان جوان یها نسلشغل در اين عرصه نیاز خواهد بود. پس اکنون به  شمار یبکمك کنند. بنابراين به 

نکات عبارتند از کنجکاو ماندن، کسب  نيتر مهمکه به گمان من  ميگو یممشتاق فعالیت در اين عرصه هستند 

گرايشی که حقیقتاً به آن عالقه  کردن دنبالو  شود یمآگاهی پیرامون کارهايی که در صنعت فضايی انجام 

 داريد.

بايد  ها حوزهدست يابیم، تکنولوژی در برخی از  2030خود برای سال  یها یطلب جاهبه  که نيااما به منظور 

پیشران بديع نیاز  یها ستمیسو  تر بزرگ ها راکتما شديداً به  تر یطوالن یها تيمأمورپیشرفت کند. اوالً، برای 

 نيتر بزرگدر مدار وجود داشته باشد. به عالوه، يکی از  ها آنمجدد  یریگ سوختداريم، که امکان 

که در جريان کار روی مريخ با آن مواجه خواهیم شد، قرار گرفتن در معرض تشعشعات است.  يیها چالش
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 مان یسیمغناطکیلومتر با زمین فاصله دارد، يعنی تحت پوشش میدان  400تنها حدود  یالملل نیبايستگاه فضايی 

که سپر محافظ خوبی  ميریگ یميی قرار است. وقتی ما فراتر از اين فاصله، به سمت مريخ و ماه برويم، در قلمرو

است، اما اين مسئله هنوز برای  حل راهندارد. اگرچه آب مانع خوبی در برابر تشعشعات است، و احتماالً بخشی از 

 انسانی کامالً حل نشده است. یها تيمأمور

، که مینیب یم یالملل نیبدر ايستگاه فضايی  که چنان، شود یمخودکار  میده یمعمده کارهايی که ما در فضا انجام 

که در مدار ماه  میابي یمقمری خودکاری دست  یها دروازهطراحی شده بود. ما به  ها انسانالبته در بدو امر برای 

کاوش فضايی تا فراتر از پتانسیل طبیعی . با اين وجود، سازند یمو سفر به ديگر سیارات را میسر  رندیگ یمقرار 

کاوش فضايی ما  یها برنامههمچنان بخشی از  ها انسانبر اين باورم که  واقع به. من ابدي یمگسترش  اه انسان

به  لهیوس نيبد، و میفرست یمرا به فضا  ها ماهوارهاست که فضاپیماها، مدارپیماها و  ها سالخواهند بود. ما 

 وقت چیهبوديم، با اين وجود، اين دستاوردها  ها آنکه تا پیش از اين فاقد  ميا افتهيدرباره فضا دست  يیها نشیب

 را فرو ننشانده است.« انسانی»عطش ما برای کاوش فضايی حقیقتاً 

، ما به گذشته نگاه کنیم و در مورد يك صنعت فضايی رو به رشد و قوی در استرالیا تأمل 2030مسلماً تا سال 

. امیدوارم روزی از ماه و مريخ به گذشته ميکرد ینم. ما مشاغلی خواهیم داشت که تصورش را هم میکن یم

نیروهای  وقت چیه، و ميا کردهفضايی ايمنی افراد را تضمین  یها کاوشبنگريم و بدانیم که همواره در جريان 

، و در آن محیط به عنوان يك شهروند جهانی ميا ندادهاز دست  ها تيمأمورانسانی خود را در فضا و در جريان 

 .ميا دهکربسیار مسئول عمل 
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 نیکوالی خلیشتف

 و است جهانی اقتصاد مجمع در سیال های پلتفرم آینده بخش مسئول خلیشتف نیکوالی

 که کند، می مدیریت فضایی های فنّاوری بخش در را جهانی آینده شورای همچنین

 مسائل مشتاقانه که نیکوالی. آورد می گردهم را فضایی بخش در جهانی نفعان ذی متخصصین

 دنبال را جدید های عرصه یافتن و زمین کره از رفتن فراتر برای بشر پتانسیل به مربوط

 .است فضایی کاوش مشوقان و فکری رهبران از یکی کند، می

 شاهد چه تغییرات بزرگی در بخش فضایی خواهیم بود؟ 2030به نظر شما در سال 

تجاری افزايش خواهد يافت، از  یها تیفعالدر آينده  که نيااز  شوند ینمبه فضا متعجب  مندان عالقه به گمان من

. وقتی مردم بتوانند از دهد یمجمله در حوزه توريسم فضايی که فضا را در سرخط اخبار و در اذهان مردم جای 

ا به فضا سفر کنند. م اند توانستهکه واقعاً  ميشو یمسفر فضايی برآيند، ما به مرور با افرادی آشنا  یها نهيهزپس از 

بزرگ خواهیم بود، که البته خطراتی دارد، به خصوص با توجه به وجود  یا ماهواره یها منظومهشاهد پرتاب 

افرادی را به ماه بفرستیم. حتی ممکن است  2030فضايی. شانس زيادی وجود دارد که بتوانیم تا سال  یها زباله

 ائمی ايجاد کنند.شاهد آن باشیم که کشورها يا بازيگران تجاری در آنجا پايگاه د

، و به خصوص بر ذهنیت کودکان و سازند یم رتريپذ دسترسو  تر ملموساين عوامل، فضا را برای عموم مردم 

 . ده سال آتی واجد تأثیر فرهنگی عمیقی خواهد بود.گذارند یماز بخش فضايی تأثیر  ها آننحوه درک 

یک آینده پایدار را تضمین کنیم و ده سال بعد وضعیت چگونه  میتوان یمبه نظر شما چطور 

 خواهد بود؟

فضايی بسیار جدی  یها زبالهپیش روی ما مسئله قابلیت پايداری است. مسئله  یها چالش نيتر بزرگيکی از 

مختلف به منظور پیشگیری از اين مسئله و برطرف کردن آن واجد اهمیت  یها عرصهاست و کار کردن در 

 است.
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مديريتی قوی باشند، بسیار مهم است که امکان  یها ستمیسبزرگی که قرار است واجد  یها منظومهدر رابطه با 

با توسعه اين  گام همواکنش نشان دهند.  یا حادثهوجود داشته باشد و بتوانند فوراً به هر  ها آنهدايت خودکار 

 از مدار نیز بايد مدنظر قرار گیرد. ها ماهوارهفضايی و خارج کردن  یها زبالهموارد، نابود کردن فعاالنه 

موجود بايد تقويت شود. بسیاری از متخصصان حوزه فضايی بر اين باورند  یها رهنمونبرای تضمین اين موارد، 

برای زمان خارج کردن ماهواره « سال-25قاعده »نیستند، و مثالً  رانهیگ سختدر اين رابطه چندان  ها رهنمونکه 

 قرن بیست و يکم نیست. یها تیواقعناسب با از مدار، مت

رسمی يا ضوابط  یها رهنموناز صنعت فضايی به طور مستقل ساخته و پرداخته خواهند شد و منتظر  يیها جنبه

. من باورم که صنعت فضايی به سمت انجام کارهای درست گرايش دارد و به نحوی اختیاری مانند ینمقانونی 

. اين امر به لحاظ تجاری و نیز با توجه به مسئله قابلیت ديآ یبرممداری  یها طیمحتضمین سالمت کلی  درصدد

 تواند یممداری دشوار است، بنابراين يك يا دو تصادف  یها طیمحپايداری، قابل درک است. تمیز کردن 

 آتی شود. یها قرنو شايد  ها دههسبب نابودی آن برای  واقع به

، ما شاهد 2030از مسابقه بر سر منابع. تا سال  عبارت است –يك تهديد و فرصت  –تهديد بزرگ بعدی 

يا به ماه به منظور  ها ارکیسرا برای رفتن به  يیها تيمأمورخواهیم بود که  یا یخصوصبازيگران عمومی يا 

 يیها رهنمون در فضا بايد« غرب وحشی». برای جلوگیری از يك سناريوی کنند یم یزير برنامهاستخراج منابع، 

را دارد. ما بايد تضمین  ها آناز آن منابع استفاده کرد، و چه کسی حق استفاده از  توان یمتنظیم شود: چطور 

کنیم که بخش تجاری فرصتی برای توسعه صنعت فضايی داشته باشد، اما اين امر بايد ضمن توجه به مسئله 

 قابلیت پايداری صورت گیرد.

 خواهد شد. رتریپذ دسترسو  تر ملموسفضا 

 های فضایی خواهیم بود؟وکار کسببه نظر شما ظرف یک بازه زمانی ده ساله شاهد چه نوع 

ارائه طیفی از پیشنهادات  . به گمان من ما شاهدابدي یمتوريسم فضايی طی ده سال آتی به جايگاه مهمی دست 

اين . نديآ یدرمکه در ارتفاعات بسیار باال به پرواز  يیها بالونمداری خواهیم بود، از جمله -متنوع در فضای زير

 یها هتل یانداز راهکند. امکان  تر كينزدباشد که مردم عادی را به فضا  یتر دسترسقابل  نهيگزممکن است 

 باشیم. ها هتليکی از اين  یانداز راهشاهد  2030فضايی هم وجود دارد، و حتی ممکن است تا سال 
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و  ها فرصت تواند یمبزرگی شامل صدها ماهواره وجود دارد، و اين  یها منظومه، یور بهرهدر رابطه با مسئله 

از  عبارت استارتباطات مهیجی را فراهم آورد. مسئله ديگری که در همین رابطه و از جنبه تجاری وجود دارد 

 فضايی. یها زبالهبزرگ  یها تکهقديمی و  یها راکتو  ها ماهوارهمسئله حذف فعاالنه 

 یها ینوآورهای رو به رشد هستند، به اين ترتیب، وکار کسباز مجدد نیز  یریگ سوختسرويس، تعمیر و 

آتی آن  یها توسعه، که از رشد بخش فضايی و گردد یمتکنولوژيك بیشتری در حوزه خدمات مداری عرضه 

 .کند یمپشتیبانی 

خودروی پرتابی  نيتر نهیبهدر تالشند تا  ها پرتابه کنندگان نیتأم. کنند یمرا تقويت  ها توسعهنیز همه اين  ها پرتابه

به  2030را تکامل بخشند. قابلیت استفاده مجدد، يکی از عوامل تجاری بزرگ خواهد بود، و به گمان من تا سال 

 .شود یممعیار سنجش بدل 

ند پیش رو چه نقشی در بخش فضایی ایفا خواه دههنظیر مجمع در  ییها گروهبه نظر شما 

 کرد؟

بازيگران تجاری کوچك و  –هستید  نفعان یذاست که در آن شاهد همکاری فزاينده  یا حوزهبخش فضايی 

که نقشی فعال را در اين عرصه ايفا  –بزرگ، نهادهای دولتی، سازمان ملل، بنیادهای مختلف و حتی افراد 

عملی حمايت کند، و همچنین  یها رهنموناز توسعه فرايندهای رسمی و توسعه بهترين  تواند یم. مجمع کنند یم

 تواند یممجمع چندگانه فراهم آورد.  نفعان یذ ینيآفر نقشرا برای همکاری و  طرفانه یبو  تر یررسمیغپلتفرمی 

 شان مربوطه تیفعال یها عرصهدر  ها فرصتو بحث پیرامون مسائل و  نفعان یذبستری را برای گردهم آمدن اين 

 .کند یماظهارنظر کنند و اين امر به اعتمادسازی کمك  توانند یمچنین محیطی همه  در فراهم آورد.
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که زمین، فضاپیمای ماست و افراد ساکن  رسد یمبه نظر  دیکن یموقتی از فضا به زمین نگاه »

که باید مراقب زمین  کند یمما را قانع  یانداز چشمفضاپیما هستند. چنین  خدمهروی آن، 

 «باشیم و از آن محافظت کنیم.

 پامال ملروی

 فضانورد سابق ناسا –مشاور، آژانس فضايی استرالیا 
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 نوبو اوکادا

 تأسیس 22013 سال در که شرکت این. است استروسکیل مدیرعامل و گذار بنیان اوکادا نوبو

 انباشت از جلوگیری جهت فضایی های زباله فعاالنه حذف خدمات برای را هایی حل راه شده،

 .دهد می ارائه فضا، در ها زباله خطرناک و رشد به رو

 در بخش فضایی داشته باشیم؟ میتوان یمبرای ده سال آتی چه انتظاراتی 

. طی ده سال ابدي یمو اکتشافات گسترش  یبردار بهره، نوآوری، یگذار هيسرمابخش فضايی به سرعت از لحاظ 

، اما پیامدهايی وجود خواهد شود یمحاصل از عالقه فزاينده به فضا مطلع  ٔ  ناگفتهآتی، جامعه از انبوه مزايای 

داشت. اين گسترش سريع، يکی از دو سناريو زير را در پی خواهد داشت: يك محیط فضايی پايدار يا يك 

به سطحی بحرانی است و وقتی ما  شدن كينزدل محیط فضايی ناپايدار. تراکم اشیای موجود در فضا در حا

 یها زبالهديگر را در آينده نزديك به فضا بفرستیم، امکان برخوردهايی که منجر به بیشتر شدن  ماهوارههزاران 

در اين رابطه اقدام شود، در غیر اين  اکنون همافزايش خواهد يافت. اين امری حیاتی است که  شود یمفضايی 

 سناريوی يك آينده ناپايدار پیش خواهیم رفت.صورت ما به سمت 

 «برای رسیدن به یک فضای پایدار اقدام کنید. اکنون هم»

 اصلی پیش روی دستیابی به پایداری در فضا چه مواردی هستند؟ یها چالشبه نظر شما 

؛ اگر در بزرگراهی يك ماشین خراب مشاهده شود، کنم یمبرای پاسخ به اين سؤال از يك تشبیه استفاده 

تا خطری برای ديگر خودروها ايجاد نشود. برای تسهیل  کنند یمجابجا آن ماشین را  یا جادهخدمات کمکی 

 یها ستمیس، يك سیستم کنترل ترافیك و يك خدمات جابجايی خودروها وجود دارد. یا جادهاين کار، قواعد 

و بیش از  اند شدهمداری پیشاپیش خیلی شلوغ « یها بزرگراه»در مورد فضا اعمال کرد. اين  توان یممشابهی را 

در اين  تر کوچكاز ده سانتیمتر است و صدها میلیون تکه  تر بزرگ ها آنکه قطر  يیها زبالههزار تکه از  23

که شامل آگاهی بهتر از محیط برای ترافیك فضايی نیاز داريم،  یتر شفافوجود دارد. ما به مديريت  ها بزرگراه
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 يیها گاماست. جماعت فضايی در حال برداشتن  ها زباله یآور جمعمداری، و تکنولوژی ايمن و قابل اطمینانِ 

که  –در جريان است  تر شفافو  تر قیدقدر اين راستا است و بحث و گفتگوهای جهانی بر سر توسعه رصدهای 

مثل شرکت ما در حال روی  يیها شرکتو  – شود یمی نامیده همچنین با عنوان آگاهی از موقعیت فضاي

 هستند. ها زبالهفعاالنه  یآور جمعالزم به منظور تسهیل  یها استیستکنولوژی و 

 وجود دارد؟ به نظر شما طی ده سال آتی امکان دستیابی به توافق بر سر قوانین فضایی

. اگر به دو تا سه ميا بودهل، ما شاهد افزايش مباحث قانونی در سراسر جهان در مقايسه با شش يا هفت سال قب

 یا فشردهفضايی، مباحثات  یها زبالهدر حوزه  ها آژانسپیش نگاه کنیم، تنها سازمان ملل و کمیته همکاری بین 

صنعتی،  یها ائتالفتجاری،  یها انجمنفضايی داشتند. اکنون شاهد آن هستیم که  یها زبالهپیرامون موضوع 

را تدوين کنند، بنابراين  يیها رهنمونتا قواعد و  نديآ یمدانشگاه، و برخی اوقات حتی کشورهای منفرد گردهم 

بیشتر من در رابطه  خاطر نانیاطميکی از چیزهايی که سبب آگاهی از اين مسئله تا حد زيادی افزايش يافته است. 

از فضای بیرونی در سازمان ملل با  زیآم صلح یها استفاده، کمیته 2019اين است که در ژوئن  شود یمبا آينده 

صرفاً رهنمود است،  ها نيادر فضای بیرونی موافقت کرد. البته،  ها تیفعالرهنمودهايی برای پايداری بلندمدت 

است، بنابراين به گمان من سازمان کامالً دشوار  یالملل نیباما اغلب رسیدن به يك توافق همگانی بر سر مسائل 

نسبت به  يیها شرفتیپبر سر مسائل جهانی است. ما شاهد  یالملل نیبملل پلتفرم خوبی برای حصول اجماع 

 هستم. تر نیخوشبو اکنون من نسبت به آينده  ميا بودهچندين سال قبل 

که پیش روی دستیابی به هدف  یا نهیهز یها چالشبر برخی از  میتوان یمبه نظر شما چگونه 

 پایداری در فضا وجود دارد غلبه کنیم؟

معقولی  یها متیق. ما به شوند یممردم در استفاده از آن مردد  آنگاهخدمات خاصی زياد باشد  یها نهيهزاگر 

هستیم. اگر از  یا مرحلهبه چنین  شدن كينزدفضايی نیاز داريم و در حال  یها زباله یآور جمعبرای خدمات 

که اين گاز در حال نابود کردن اليه اوزون است اما در آن  دانستند یماستفاده کنیم، همه  ها کلروفورکربنمثال 

 یها نهيگزبه  ها شرکتآن وجود نداشت. به لطف نوآوری،  کردن نيگزيجابرای  ای فنّاوریزمان هیچ 

گردهم آمدند و همکاری  ها دولتگران بود. با اين وجود،  بسیار ها نهيگزجايگزينی رسیدند، و در بدو امر، اين 

جايگزين به حد معقولی رسید.  یها نهيگزسازند و در نتیجه، قیمت  مند ضابطهکردند تا مسئله حذف اين گاز را 

برای کشورهای مختلف بدل  یا زهیانگفضايی، به  یها زباله یآور جمعمقرون به صرفه  یها حل راهبه نظر من 

، شرکت استروسکیل اولین 2020بعدی برای يك فضای پايدار موافقت کنند. در سال  یها گامتا با  دشون یم

مغناطیسی را عرضه خواهد کرد. ما پس  یآور جمعبا استفاده از تکنولوژی  ها زباله یآور جمعتکنولوژی تجاری 
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و  نيتر وزن سبك رباها آهنمختلف، به اين نتیجه رسیديم که  یها نهيگزپژوهش مجدد در رابطه با از 

ديگر نیز گزينه مشابهی  یا ماهواره کننده نیتأماشیاء هستند. حداقل يك  یآور جمعبرای  حل راه نيتر نهيهز کم

روی  ها زباله یآور جمعاعالم کرد که صفحاتی را به منظور  وب وان، 2019در دسامبر  –را در نظر دارد 

سازگار هستند. اين گامی در مسیر درست برای استانداردسازی  رباها نآهکه با  دهد یمقرار  هايشان ماهواره

 به يك بازيگر مسئول در فضا است. شدن بدلجهت  ها وهیشبهترين 

فضایی به چه صورت  یها زبالهو حذف  یآور جمعمربوط به  یها تیفعال 2030در سال 

 خواهد بود؟

فضايی به عنوان کاری رايج در فضا  یها زبالهو حذف  یآور جمعشاهد فعالیت  2030من امیدوارم که در سال 

ما خواهان آنیم که اين کار چنان رايج شود که نهايتاً از  باشیم، بسیار شبیه به مديريت پسماند در روی زمین.

مان تا حوزه خدمات وکار کسبسرخط اخبار خارج شود. در شرکت استروسکیل نیز ما خواهان گسترش 

. نخست، ما بايد با حذف افتند یمدر فضا از کار  ها ماهوارههید فرض کنیم ده درصد مداری هستیم. اجازه د

اطمینان حاصل کنیم که  میتوان یماز مدار به مسئله رسیدگی کنیم، اما پرسش بعدی اين است که چطور  ها آن

فعال همچنان فعال بمانند؟ با خدمات مداری نظیر افزايش طول عمر، تغییر  یها ماهواره مانده یباقدرصد  90

در آينده به  ها ماهوارهمانع از آن شويم که اين  میتوان یممجدد ماهواره،  یده سوختمکان ماهواره، تعمیر و 

 يافت. فضايی تبديل شوند. به گمان من اين ارائه چنین خدماتی به يك بازار بزرگ دست خواهد یها زباله
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 پامال ملروی

 گذاری سیاست و تکنولوژی بخش مدیر و استرالیا فضایی آژانس مشاوران از یکی ملروی پامال

 ایاالت هوایی نیروی بازنشسته سرهنگ همچنین وی. است نووا های سیستم شرکت در فضایی

 کرده سپری فضا در را روز 38 از بیش و است شاتل فرمانده و ناسا سابق فضانورد متحده،

 .است

که شاهد  رود یمتغییرات اساسی در نقش دولت درون بخش فضايی وجود خواهد داشت. انتظار  ،2030تا سال 

در اياالت متحده نگاه کنید، يعنی زمانی که تنها  2010شدن فضا باشیم. کافیست که به وضعیت سال  تر یتجار

تا حد زيادی برای اکثر افراد نامحتمل به  –بودند  شمار معدودی از افراد چیزی در مورد فضای تجاری شنیده

است، به  زیبرانگ چالشکه ما بتوانیم در زمینه رفتن به فضا که از لحاظ تکنولوژيك بسیار  دیرس یمنظر 

نظیر ويرجین گلکتیك  يیها سازمانمتفاوت است.  یکل بهدستاوردهای تجاری دست يابیم. اما امروزه، وضعیت 

که در  طور همانبازيگران بزرگ هستند و اين گرايش طی ده سال آتی ادامه خواهد يافت،  به شدن بدلدر حال 

 ديگر صنايع مرتبط با حمل و نقل چنین بوده است.

اما حمايت دولتی همچنان  بدل خواهد شد، تر جيراتجاری در بخش فضايی به امری  یها یگذار هيسرمااگرچه 

واجد اهمیت خواهد بود. برای مثال، در کمتر از دو سال از زمان تشکیل آژانس فضايی استرالیا، اين کشور 

توصیف کرد. يکی از نکاتی که من همواره به  زیانگ رتیحرا  ها آن توان یمبرداشته که  يیها گامپیشاپیش 

آتی با  یها برهه. استرالیا در اند مواجه يیها چالشفضايی با  یها آژانساين است که همه  ميگو یمديگران 

و  نديآ یمگردهم  ها آنمواجه خواهد شد، در نتیجه  تر دهیبالفضايی  یها آژانسمشکالتی مشابه مشکالت ديگر 

استرالیا به يکی از بازيگران بزرگ در جماعت فضايی  آنگاه. پردازند یمآتی  یها چالشدر کنار هم به رفع 

 جهانی بدل خواهد شد.

 حیرت انگیز است یالملل نیبپیشرفت استرالیا در فضا به عنوان یک بازیگر 
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حفاری،  یها بخشجالبی خواهیم بود.  یها دهياو  ها یتکنولوژمن بر اين باورم که ما طی دهه پیش رو شاهد 

تکنولوژيك استرالیا  یها يیدارادر میان  ها يیداراراه دور، ارزشمندترين  یها يیدارانفت، گاز و مديريت 

 قرار خواهند گرفت. یبردار بهرهدر فضا مورد هستند؛ به نظر من اين صنايع 

مهندسی همچنان در صنعت فضايی واجد اهمیت  یها رشتهگفت که انواع مختلف  توان یم ها مهارتدر رابطه با 

سايبری و خودکارسازی طی ده سال آتی نقش  های فنّاوریود. من همچنین بر اين باورم که بسیاری خواهند ب

 .کند یمدر بخش فضايی ايفا خواهند کرد. نسل بعدی ما دوران مهیجی را تجربه  یتر پررنگ

پشتیبانی از حیات  یها ستمیسپرشماری در رابطه با  یها چالشپرواز به فضای انسان در گذشته با  یها برنامه

حساسی دارند، و شديداً در پیوند با فضاپیماها  یها یطراحهمچنان سفارشی هستند،  ها ستمیس. اين اند بودهمواجه 

آن را در هر فضاپیمايی قرار دهید  دیتوان یمهستند. هولی گريد يك سیستم پشتیبانی از حیات خودکفا است که 

 .گردد یمدر آن محیط میسر  ها انانسو به اين ترتیب امکان ادامه حیات 

ارتباطاتی مؤثر، به خصوص در  یها شبکهاز توانايی حفظ  عبارت استمسئله تکنولوژيك احتمالی ديگر 

 ها شبکهطوالنی مثالً بین فضا و زمین. برای تحقق اهداف مربوط به ارتباطات در فضا، ما بايد قدرت  یها مسافت

تباطات جلوگیری شود. تجارت منوط به اين توانمندی مداوم در ار یها لاختالرا افزايش دهیم به طوری که از 

 است.

. اما دهند یمخودکار، برخی از افراد فوراً آن را معادل از دست رفتن مشاغل قرار  های فنّاوریبا توجه به ظهور 

خودکار پشتیبانی  یها یخروجمن بر اين گمانم که ما بايد در پی رشد و گسترش انواع مشاغلی باشیم که از 

که لزوماً نیازی به  اند یمشاغل واقع بهو خودروها. بسیاری از اين مشاغل  یریگ میتصم یها ستمیس، مثالً کنند یم

 مدرک دانشگاهی ندارند.

افرادی که اکنون  که نيااز  عبارت استپیش روی ما  یها چالشاستدالل من اين است که يکی از 

به باور من، ما بايد اين  –دارای مدرک دانشگاهی هستند  کنند یميی را کنترل مهم در بخش فضا یها ستمیرسيز

الزام را به عنوان يك الزام مبنايی و اساسی کنار بگذاريم. ما بايد نیروی کاری را در بخش فضايی برای آينده 

 تدارک ببینیم که محدود به يك رشته آموزشی نباشد، و واجد انواع گوناگونی از استعدادها باشد.

منصفانه و برابر، به خصوص در رابطه با استفاده از منابع موجود  از تضمین تنظیم قوانین عبارت استچالش ديگر 

تا  سازد یمو صنعت تجاری را قادر  سازد یمدر فضا. اين امر امکان فعالیت در فضا را برای همگان میسر 

ما اکنون  –بزرگ را که به نفع همگان خواهد بود به عهده بگیرد  یها رساختيزمسئولیت ساخت و گسترش 
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. من بر اين باورم که ما به گردد یبرم 1960به دهه  ها آنهستیم که تاريخ تصويب  یا یقانونضوابط متکی بر 

راه برای استفاده از منابع در ماه، مريخ  نيتر مسئوالنهرهبران انديشمند جديدی نیازی داريم که به گفتگو پیرامون 

 دامن بزنند. مان یشمسو ديگر جاهای منظومه 

 یها چالش، دشوار است که به اين نتیجه نرسیم که ممکن است طی دهه آتی با میشياند یموقتی به جهان خود 

کمك کند، اما  ها چالشبه برطرف کردن اين  تواند یمامنیت ملی مواجه شويم. اگرچه بحث و گفتگوی مؤثر 

بار ديگر نیاز به برای کنترل فضا،  ها آنبزرگ در جريان تالش  یها قدرتنوظهور و منافع رقابتی  یها تیقابل

 .سازد یمپارامترهای قانونی مؤثر را مطرح 

در طرف دور ماه و يك ايستگاه ارتباطات قمری است. اين آغاز  مایپ ارهیسدر حال حاضر، چین واجد يك 

واجد  –از جانب کشورهای مختلف  –ادامه خواهد يافت. چنین اقداماتی  ها یلیخيورشی است که به باور 

 دشوار است. ها آنو پاسخ به  ها آن ینیب شیپالزامات در حوزه امنیت ملی خواهد بود که 

گرايش به جدا کردن فضای تجاری، غیرنظامی و امنیت ملی وجود داشته است. من بر اين باورم که ما بايد اين 

دستیابی به چه هستیم؟ چه ما به طور کلی در پی  –مدنظر قرار دهیم  تر منسجمامر را به عنوان راهبردی 

را بايد به صورت جمعی توسعه دهیم؟ اگر ما يك تجارت فضايی مستمر بین زمین و ماه داشته  يیها تیقابل

روی  يیها تیفعالداشته باشید و نهادهای متعددی در حال انجام  اس یپ یجتجاری از  یا نسخهباشیم، و شما 

اگر پايگاه  افتد یمبه صورت جمعی از تجارت محافظت کرد؟ چه اتفاقی  شود یمچطور  آنگاهسطح ماه باشند، 

داشته باشد؟ چگونه  ها انسانبر سر دسترسی به يك منبع مورد نیاز برای زنده نگه داشتن  یا مشاجرهعلمی شما 

بايد چنین مواردی را رفع و رجوع کنیم؟ دارا بودن يك رويکرد منسجم جهانی، چالش بزرگی است که پیش 

 قرار دارد. ها دولتروی همه 

شود، اما  ريپذ امکانبرای عموم مردم از لحاظ مالی  2030نهايتاً، گرچه من معتقد نیستم که سفر فضايی تا سال 

از وضعیت واقعی فضا  یتر قیعمکه مردم به درک  شود یمجهان جديد و رو به تکامل واقعیت مجازی سبب 

، به دیکن یموقتی از فضا به زمین نگاه و نحوه مراقبت ما از آن.  ستيز طیمحدست يابند، به خصوص در رابطه با 

 یانداز چشمخدمه فضاپیما هستند. چنین  اند ساکنکه زمین فضاپیمای ماست و مردمی که روی آن  رسد یمنظر 

امر را بنا به اين  توانم یمکه بايد مراقب زمین باشیم و از آن محافظت کنیم تا سالم بماند. من  کند یمما را قانع 

 تجربه خودم از مشاهده زمین از فضا تأيید کنم.
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 پیتر بک

 حوزه در آمریکایی برجسته شرکت یک که است، لب راکت مدیرعامل و گذار بنیان بک پیتر

 دسترسی در آن تخصص و است کوچک های ماهواره خدمات کننده تأمین و ها پرتابه

 .است فضا به هزینه کم

 چه وضعیتی خواهد داشت؟ 2030فضایی در سال به نظر شما صنعت 

. در حال حاضر، شاهد ديآ یدرمهر دهه يك پروژه بزرگ به اجرا است.  یا چرخهفضايی کامالً  یها شرفتیپ

. به گمان من دهند یمهستیم که خدمات اينترنتی ارائه  کوچك در مدار پايینی زمین یها ماهوارهافزايش شمار 

در آينده شمار زيادی از فضاپیماها در مدار قرار خواهند گرفت، و بسیاری از خدمات زمینی که امروزه مورد 

در سراسر جهان  ها آن، با تأخیر زمانی اندک، در مدار تأمین خواهند شد، و موارد کاربرد میده یماستفاده قرار 

 .ابدي یمافزايش 

اين وجود، برخی افراد ممکن است بگويند که صنعت فضايی اکنون حباب دارد و  مثبت است. با انداز چشماين 

. پتانسیل نامطلوب اين حباب اين است شود یم تر کوچكگرچه ممکن است اين حباب نترکد، اما قطعاً اندکی 

 پیشی ها آناز  یج 5و خدمات زمینی نظیر  خورند یمزمینی از لحاظ اقتصادی شکست -فرا یها منظومهکه 

 یها ماهواره. مزيت شود یم، دچار رکود اندکی اش گذشته یها دهه یها چرخهصنعت فضايی مانند  – رندیگ یم

در مدار در راستای  اين است که قرار دادن تکنولوژی جديد ميا دهیرسکه ما به آن  یا ژهيوکوچك 

قديمی، روی زمین و در فضا،  یها تیقابلجديد به منظور جايگزينی  یها تیقابلجديد و توسعه  یها شيآزما

 شده است.  تر صرفهو به لحاظ مقرون به  تر راحت، تر عيسر

 که توسعه خواهند يافت خوشبین هستند. هايی فنّاوریبه طور کلی، فعاالن بخش فضايی در مورد آينده فضا و 

 امیدوارم که دسترسی به فضا کامالً دموکراتیزه شود.
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 در چه حد خواهد بود؟ ها پرتابشمار  2030به نظر شما در سال 

 یها رتبهخودروی الکترون ساخت شرکت راکت لب در سال گذشته رتبه چهارم بیشترين پرتاب را داشت، و 

 اکس سیاسپساخت شرکت  9ساخت روسیه و فالکون  سايوزباالتر هم در اختیار النگ مارش ساخت چین، 

پلتفرم پرتابی فعال  20نگاه کنید، حدود  1960گر به دهه بود. و ما الکترون را شش بار به فضا پرتاب کرديم.ا

. شد یماطلس، تیتان و دلتا استفاده  یها راکتبرای پرتاب  ها آنکه از همه فقط در کِیپ کاناورال وجود داشت، 

 برسیم، راه درازی در پیش داريم. 1960به نرخ پرتاب در دهه  که نيابنابراين تا قبل از 

دسترسی به فضا کامالً دموکراتیزه شود. سطح پیچیدگی بخش فضايی در سال  2030من امیدوارم که تا سال 

نبايد به اندازه اکنون باشد. با توجه وضعیت مساعد بازار، ما شاهد انگیزه دائمی برای افزايش شمار  2030

کنید و امکان دسترسی به آن  یانداز هراخواهیم بود.اگر شما اينترنت را در فضا  تر راحتو دسترسی  ها پرتاب

هزار  30آن را قطع نخواهیم کرد. ممکن است تعداد فضاپیماهای موجود در مدار به  وقت چیهمیسر باشد، ديگر 

است. اين نوع از کاربردهای فضايی، اين روند ساخت  ها پرتابدستگاه برسد، و اين امر مستلزم نرخ باالی 

 بیشتر خواهد شد. یها پرتابک بسیار بزرگ، محر یها رساختيز

 کمک خواهد کرد؟ 2030چه عاملی به پایین آمدن هزینه پرتاب تا سال 

هرچه کااليی تولید و قابلیت استفاده مجدد، دو عنصری هستند که بیشترين تأثیر را بر هزينه خواهند داشت. 

قطعات کامالً به صورت خودکار انجام  از کار مونتاژ یا عمده. برای ما، بخش شود یم تر ارزانبیشتر تولید شود، 

 یبعد 3. ما از تکنولوژی چاپ کند یمساعت کمك  12، و اين به کاهش زمان تولید از صدها ساعت به شود یم

به عنوان يك  یبعد 3. چاپ ميا کردهو از روز اول همین کار را  میکن یماستفاده  ها راکتبرای ساخت موتور 

 داشته است. کننده متحولفضايی، تأثیری  یها شرانیپتکنولوژی کاربردی در بخش 

خواهد بود. اما من بر  زیبرانگ چالشيك جهش بزرگ به سمت ساخت فضاپیماهايی با قابلیت استفاده مجدد، 

حداقلی به منظور  یها تالشقابلیت استفاده مجدد به يك معیار خواهیم بود و  شدن بدلاين باورم که ما شاهد 

 تمام و کمال استفاده مجدد از خودروها صورت خواهد گرفت. دستیابی به قابلیت

 باشد؟ ها نهیهزیکی از عوامل کاهش  تواند یمآیا انواع جدید سوخت 

ترکیب  نيتر یانرژ. پر اند کردهوقت را صرف پژوهش پیرامون اين مسئله  ها دههمیلیاردها دالر پول و  ها دولت

شاتل فضايی از هیدروژن و اکسیژن استفاده کرد، و  در جدول تناوبی را در نظر بگیريد: هیدروژن و اکسیژن.

تولید کند.  ام افتهيهیچ عنصر جديد ديگری وجود ندارد که انرژی شیمیايی بیش از آنچه ما پیشتر به آن دست 
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 دیتوان یمدرصد است. شما  98، کنند یمما که با سوخت و هیدروژن و اکسیژن کار  یها دستگاهبازده احتراقی 

نیست. ديدگاه شخصی  مقدار چشمگیریاستدالل کنید که هنوز دو درصد ديگر وجود دارد، اما اين دو درصد 

 –برای يك تغییر اساسی در اين زمینه شما بايد به سمت توقف مصرف سوخت حرکت کنید من اين است که 

امروزی  یها راکتآتی شبیه موتور  ها راکتاست. موتور  ها دستگاهاين راهی ابتدايی برای به حرکت درآوردن 

 .کنند یماستفاده  شونده منتقلاز انرژی مايکرويو يا لیزریِ  ها آننخواهد بود. 

کسر کوچکی از سرعت به آن دست يابید تنها  دیتوان یماگر به احتراق شیمیايی توجه کنید، باالترين شتابی که 

نور است. اگر به فضا برويد و با نهايت سرعت حرکت کنید، صرفاً به شتاب حاصل از آن محصوالت احتراقی 

کسر  تواند یمباشد. پیشران يونی احتماالً  ها نيا. ما پیشرانی نیاز داريم که شتاب نهايی آن بیش از دیرس یم

سرعت نور برسد. در راستای  25/0ممکن است به سرعتی معادل  از سرعت نور باشد. پیشران لیزری یتر بزرگ

جديدی خلق شود. اما اين امر به بیش از يك دهه پژوهش  های فنّاوریما بايد  تر بزرگ یها یطلب جاهپشتیبانی از 

 نیاز دارد.

 چه وضعیتی خواهد داشت؟ 2030شرکت راکت لب در سال 

مسئله پرتاب، . ما در تالشیم تا دسترسی به فضا را واقعاً آسان کنیم. مینیب یمامروز  آنچهبسیار متفاوت نسبت به 

. ما اکنون در حال گذار از يك شرکت ميا کردهيك مانع بسیار بزرگ است که ما بر اين باوريم که آن را حل 

از  عبارت است. مانع ديگر ميا کردهخودمان را آغاز  یها ماهوارهپرتاب به يك شرکت فضايی هستیم و ساخت 

جهت رسیدن به کارايی حداکثری در بخش فضايی. برای مثال، اگر شما در حال  ها شرکتکمك کردن به 

عمالً فقط خواهان تصاوير هستید. در اين حالت، شما  آنگاهساخت فضاپیمايی برای تصويربرداری باشید، 

 .فضاپیما نیستید کردن یاتیعملخواهان ورود به مسائل مربوط به طراحی، ساخت و 

بايد به فکر  ها دولتاز طريق فضا خلق کنند و  خواهند یمبه گمان من نهادها بايد به فکر سودی باشند که 

مورد نیازشان باشند. به نظر من، کلیه موارد ديگر بايد به عنوان کاال تلقی شود، از جمله فضاپیما و  یها تیقابل

حسگری روی يکی  میتوان یم آنگاهخودمان را بسازيم، پرتابه. وقتی مجبور نباشیم منظومه خودمان يا فضاپیمای 

گامی به سمت  تواند یم واقع بهقرار دهیم و به اطالعات مورد نیاز خود دست يابیم. اين رويکرد  مان یها پلتفرماز 

فقط در مورد فضاپیما نیست، بلکه در مورد نحوه فضا باشد. مسئله فقط بر سر پرتابه نیست،  شدن زهیدموکرات

 و اطالعات فضايی است. ها دادهسی آسان ما به دستر
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که کاش در دوران  کردم یم. من در زمان نوجوانی خود آرزو ميبر یمبسیار مهیج به سر  یا زمانهاکنون در 

که آن دوران، عصر طاليی فضا بوده است. اما صادقانه بر اين باورم  کردم یمآپولو متولد شده بودم زيرا تصور 

هستیم. ما شاهد به پرواز  یشمار یب یها ینوآورهمین امروز است، زيرا اکنون شاهد  که آن عصر طاليی

، شاهد به پرواز درآمدن نخستین فضاپیمای دانشگاهی ميا بودهدبیرستانی  آموزان دانشدرآمدن فضاپیمای 

کن است همه . اگرچه من بر اين باورم که قمارهای بزرگی در اين زمینه صورت گرفته و ممميا بودهاسترالیا 

 به نتیجه مطلوب نرسد، اما در نهايت شاهد يك گرايش رو به جلو هستیم. ها آن
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 هرش-ربکا کوون

 دولتی شرکت در دولتی گذاری سیاست و راهبرد بهش ارشد معاون هرش-کوون ربکا

 راستای در اینمارست شرکت راهبردی گیری جهت تدوین مسئول ربکا. است اینمارست

 در اجرایی مدیر عنوان به اخیر سال پنج و بیست طی وی. است متحده ایاالت دولت اهداف

 .است کرده کار هوافضا و دفاعی های بخش

. امروزه، که تکنولوژی با شد یمده سال يك افق دوردست در قلمرو ماهواره تلقی مديدی،  یها مدتبرای 

فضايی تا حد  یها يیدارا، هزينه کاربست کند یمسرعتی بیش از هر زمان ديگری در گذشته پیشرفت 

در  ها یشرویپچشمگیری رو به کاهش است و محیط رقابتی نیز رو به رشد است، و ما شاهد شتاب چشمگیر 

و در  میکن یم ینیب شیپدر شرکت اينمارست  زیآم تیموفق یا گونهرا به  ها شيگراهستیم. ما اين  مان صنعت

، ما خريداران بیشتر، طیف 2030. تا سال ميا بودهبنا به مقتضیات منحنی تقاضا  یگذار هيسرماموقعیت خوبی برای 

روی بهبود زندگی افرادی است که اکنون  ها آناز کاربردها و کاربرانی خواهیم داشت که تمرکز  یا گسترده

 .اند وابستهکه چقدر به فضا  دانند ینمحتی 

فضايی  یها تیفعالمیلیارد دالری مربوط به  400هانیِ حدود درصد از اقتصاد فضايی ج 80در حال حاضر، تقريباً 

کاربردهايی وجود خواهند تجاری است، و طی سال آتی اين گرايش تقويت خواهد شد. و خالل اين روند، 

. اين کاربردها شامل طیفی از اند یا ماهوارهو فراسوی ارتباطات  یابيریمساز صِرف  تر گستردهداشت که بسیار 

فضايی آب و هوا، کشاورزی دقیق و  ینیب شیپفضايی گرفته تا  یها زباله یآور جمعخدمات مداری و 

فضايی  یها دادهرا با تکیه بر حجم انبوه  ریینظ یب يیها حل کهراهاقلیمی، و نهايتاً کاربردهايی  یها یابيوارز

 ، خواهد بود.کنند یمموجود خلق 

 تصورش را بکنیم میتوان یمامروز  آنچهتا فراسوی  نوآوری

، ما طیف کاملی از خدمات را خواهیم داشت که یا ماهوارهجديد در ارتباطات  یها ینوآوردر رابطه با 

، تکنولوژی نوری امکان 2030قرار گیرند. تا سال  یالملل نیب نفعان یذاز  یا گستردهمورد استفاده طیف  توانند یم
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. در نتیجه، کند یمپشتیبانی  یا ماهوارهکه از خدمات و ارتباطات  سازد یميك معماری زمینی متفاوت را میسر 

باشیم، و پیوندهايی بین ارتباطات  میس یبکه شاهد ادغام بخش فضايی، بخش زمینی و بخش  رود یمانتظار 

کاربرد خاص، شرايط جوی يا ضوابط قانونی  با يك ها آن، بنا به تناسب میس یب، ارتباطات زمینی يا یا ماهواره

 ، برقرار شود.یطیمح ستيز

نیز نقشی بنیادی در هر گونه اقتصاد جو قمری ايفا خواهد کرد، که نظاره آن و ايفای نقش  یا ماهوارهارتباطات 

قمری احتمالی در آن بسیار جالب خواهد بود. طی ده سال آتی، به واقع متوجه خواهیم شد که يك اقتصاد جو 

به چه صورت خواهد بود. اين پرسش که آيا يك میسر الزامی و اقتصادی به سمت جو قمری وجود دارد يا نه، 

بدون ارتباطات  ها تيمأموراز اين  كي چیهانجام  که نياهمچنان مطرح است. با اين وجود، آنچه مسلم است 

 پايدار و قابل اطمینان میسر نیست.

فضا و  دردو چالش اصلی که همچنان پیش روی صنعت فضايی وجود دارند عبارتند از نخست، آگاهی موقعیتی 

 دوم، نقش دولت.

 شود یم ینیب شیپ، 2025خواهد شد. تا سال  تر پررنگشدن فضا  تر شلوغنیاز به آگاهی موقعیتی در فضا در پی 

، و با توجه رندیگ یمدر مدار پايینی زمین جای  ها آنکثر ، که اردیگ یمهزار ماهواره ديگر در فضا قرار  25که 

در فضا باشند، خطر  ها انسان. وقتی ابدي یمبه امکان آغاز توريسم فضايی، خطر برخورد و تصادف افزايش 

 یها زباله. به همین دلیل است که آگاهی موقعیتی در فضا و حذف ابدي یممذکور تا حد چشمگیری افزايش 

 فضايی، کلید موفقیت بخش فضايی طی ده سال آتی است.

در گذشته، است عبارت است از نقش دولت در بخش فضايی.  الذکر فوقمسئله ديگری مستقیماً مرتبط با مسئله 

فضايی بودند. اخیراً ما شاهد چرخشی به سمت  یها یگذار هيسرماو  ها یتکنولوژ، ها ینوآوردو صف مقدم 

در دسترس برای صنايع اکنون از  یها هيسرماتکنولوژيك و نوآورانه و  یها شرفتیپ، و ميا بودهبخش تجاری 

در رابطه با  ها دولت. با اين وجود، اين چرخش به معنی کاهش مسئولیت اند گرفتهامکانات بخش دولتی پیشی 

و اهداف بزرگ  نیست زيرا استانداردهای رفتاری بايد تعريف شوند ها یگذار استیسقانونی و  یها چارچوب

برابر در دسترس همه کشورها قرار گیرد. در  یا گونهاقتصادی و آزادی حمل و نقل به  یها فرصتنظیر تعقیب 

باشد  اش یتجارغیر اين صورت، صنعت تجاری ممکن است اقداماتی را که به بهترين نحو در راستای منفعت 

انجام دهد، و اين اقدامات ممکن است به بهترين نحو در راستای ارزش جهانی مشترک باشد يا نباشد. نهايتاً، بايد 

در فضا هیچ وجود داشته باشد که هنجارها را تعیین کند، زيرا  سو هماز کشورهای  یالملل نیبيك ائتالف 

 حاکمیت مستقلی وجود ندارد.
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چشمگیر و مستمری روی استعدادها و  یگذار هيسرماظ روند پیشروی فعلی بايد با نگاه به آينده، برای حف

روی نسل بعدی  یگذار هيسرماصورت گیرد. بنابراين، اکنون توانايی  ها شرفتیپموجود در پس اين  یها مهارت

تصورش را  میتوان یمامروز  آنچهدانشمندان، متخصصان تکنولوژی و مهندسانی که بتوانند به نوآوری تا فراسوی 

موجد رونق  یگذار هيسرمابکنیم ادامه دهند، بیش از هر زمان ديگری در گذشته واجد اهمیت است. اين 

 ها انسانواجد منافعی برای زندگی روزمره  تواند یم، واجد تأثیری در سطح جهانی است و شود یماقتصادی 

 باشد.
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 ریک امبروز

 دفاعی صنعت در دهه چهار و است مارتین الکهید فضایی شرکت اجرایی معاون امبروز ریک

 ها، شرکت مدیران حکمرانی ملی انجمن اعضای از یکی همچنین وی. دارد تجربه هوافضا و

 المللی بین دانشگاه در تمام استاد و فضانوردی و هوانوردی آمریکایی نهاد از عضوی

 .است فضانوردی

در فضا در  ها انسانما يك اقتصاد فضايی سرزنده خواهیم داشت، که کاوش فضايی و حضور  ،2030در سال 

مرکز آن خواهد بود. کارهای زيادی وجود دارد که بايد انجام شود تا هدف مذکور تحقق يابد، و امیدوارم که 

زمین و ماه در رفت و نفر باشند که روی ماه زندگی کنند و فضاپیماهای کوچك بین  ها دهتا آن زمان، حداقل 

 آمد باشند.

فوراً به ماه برويم، اما مسئله اصلی اين است که بتوانیم امکان ماندن  میتوان یم مان یفعل های فنّاوریاگرچه با 

ما مشکالتی در رابطه با تأمین مايحتاج، به  یالملل نیبرا میسر کنیم. حتی در ايستگاه فضايی  جا آنفضانوردان در 

خصوص آب، داريم. و به همین دلیل است که اگر ما خواهان ماندن در فضا برای يك دوره زمانی طوالنی 

مسیريابی و ارتباطاتی جديدی در اختیار داشته باشیم و نیز بتوانیم امکان اسقرار مواد خام  یها ستمیسباشیم، بايد 

 کنیم. را میسر جا آندر 

کنید. چگونه منابع آب و غذا  ینیب شیپوقتی قصد سفر کردن به عمق فضا را داشته باشید، بايد امور غیرمنتظره را 

 دهيد آموزش؟ پزشکان دیکن یم؟ چگونه تأثیرات پزشکی متفاوت در گرانش صفر را کنترل دیکن یمرا مديريت 

در رابطه با امکان مچنان بايد بسط و توسعه يابد. حضور خواهند داشت، اما اين دانش ه ها تيمأموردر اين 

؟ قبل میکن یممراقبت  ها ستيتوربه تولید کشاورزی روی ماه بپردازيم؟ و چگونه از  میتوان یماقامت در فضا، آيا 

، مثالً کشاورزی ها آنبیابیم، و برخی از  یحل راهاز شروع سفرهای طوالنی به فضا بايد برای همه مسائل مذکور 

 فضا، ممکن است حتی بیش از ده سال زمان ببرد.در 
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 .کنند یمده سال بعد ما فضانوردانی خواهیم داشت که به نحوی پایدار روی ماه زندگی 

به کشفیات بسیاری دست يابیم. طی ده  میتوان یمآپولو،  یها تيمأموررفتن به ماه مهم است زيرا، درست مانند 

از اين موارد  میتوان یمه با مواد و مصالح را تجربه خواهیم کرد. ما چشمگیری در رابط یها شرفتیپسال آتی، 

خود را قبل از پیشروی بیشتر در فضا تکامل بخشیم. نخست، بايد عمده  های فنّاوریدرس بگیريم و سريعاً 

به منظور ساخت و ساز در فضا را آغاز  هايی فنّاوریمايحتاج را از زمین به فضا منتقل کنیم، اما در نهايت توسعه 

 –، که امیدوارم موفق شوند اند شدهخواهیم کرد. برخی افراد روی ساخت و تولید در گرانش صفر متمرکز 

 گرچه کار بسیار دشواری است.

هستند که بايد طی دهه پیش رو توسعه دهیم. در  یا یاساس یها حوزهارتباطات و مسیريابی نیز  یها حوزه

تا با فضانوردان ارتباط برقرار  سازد یمنخست، داشتن دو تا چهار ماهواره در مدار حول ماه ما را قادر  روزهای

 کمك کنیم. ها آنمتر به  10کنیم و با مسیريابی با دقت 

 ها چالش. ما هنگام رفتن به مريخ نیز با اين شود یماين امر سبب کاهش خطر، مثالً، برخورد به يك صخره 

 بسازيم. يیها رساختيزنیز بايد  جا آنم شد، و در مواجه خواهی

و نهايتاً  شود یمبزرگ در خالل دهه پیش رو  یها توسعهاست که موجد  یا حوزهبه گمان هوش مصنوعی، 

هوش  یا هيپا یها تميالگور. در شرکت الکهید مارتین، ما پیشاپیش سازد یمامکان ارتباطات راه دور را میسر 

. اين اقدام امکان ميا درآورده، را به اجرا 1به نام پانی اکسپرس  مان یتجرب یا ماهوارهمصنوعی در فضا، نظیر 

. اساساً ما سازد یمپیشرفته را میسر  یا ماهوارهابری و ارتباطات  یساز شبکهتوسعه هوش مصنوعی، تحلیل داده، 

قبل  دستانه شیپيك مسئله و انجام اقدامات  ینیب شیپنحوه جهت يادگیری  1در تالش هستیم تا از پانی اکسپرس 

در  ها یتکنولوژاز بروز مشکل، استفاده کنیم. به گمان من طی يك بازه زمانی ده ساله، کاربرد اين نوع از 

 .شود یمبه امری عادی بدل  ها ماهواره

داريم که « ساخته شیپ»از سیستم با وجود تکنولوژی ديجیتال توئین، ما يك سیستم تولید داده يك به عالوه، 

را در  ها دادهبا استفاده از يادگیری ماشین پیشرفته و تحلیل  ینیب شیپقابلیت  تواند یمو  کند یمرا تحلیل  ها داده

تا به تصوری از نحوه انجام يك مأموريت خاص  دهد یماختیار ما قرار دهد. اين سیستم به مشتريان ما امکان 

اگر  که نيااز  عبارت استکی متناظر دست يابند. يکی از سناريوهای جدی مدنظر ما توسط يك دوقلوی فیزي

، و شما افتند یم؟ اين مشکالت سريع اتفاق افتد یمافراد روی مريخ با يك بحران بزرگ مواجه شوند چه اتفاقی 

کنید. به همین دلیل است که ما در فکر اين هستیم که  يیجو چارهوقت آن نداريد که با زمین تماس بگیريد و 
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هشدار دهد  ها آنبا هوش مصنوعی باشد تا به  ینیب شیپابزاری را برای فضانوردان فراهم آوريم که واجد قابلیت 

 یها ماهوارهديجیتال توئین روی  های فنّاورینسل چهارم  یساز ادهیپو ما اکنون در حال و مشکل را حل کند. 

ديجیتال توئینز »برای دولت اياالت متحده هستیم. گام بعدی چیست؟ تیم من اصطالحی دارد به نام بزرگ 

را تجمیع  ها داده، که يعنی اين سیستم واجد يك الگوريتم هوش مصنوعی يا يادگیری ماشین است که «شناسنده

 تر گستردهاستفاده از تجمیع  با توانند یم. حتی دوقلوهای منفرد که دارای هوش مصنوعی هستند اکنون کند یم

هوش مصنوعی در کل سیستم، کنار هم قرار گیرند. و به گمان من اين کار در يك بازه زمانی ده ساله قابل 

 انجام است.

و حیات چگونه شکل  ميدار یبرمفضا جای مهیجی است. چگونه ما پرده از رازهای منظومه شمسی و جهان 

زمین خیلی خاص است. تنها » کردم یم، گمان رفتم یمکه وقتی مدرسه  ميگو یم؟ من اغلب به مردم ردیگ یم

 میدانست ینمفقط قبالً  – میکن یمآب پیدا  جا همهاما اکنون ما «. جايی در منظومه شمسی است که آب دارد

. اما دیده یمچگونه دنبال آن بگرديم. اين بخشی از ماهیت علم و کاوش است. شما به يادگیری و پیشرفت ادامه 

 ها ناشناختهرا افزايش دهید، زيرا قرار است با  یريپذ انعطافاين موضوع مؤيد آن است که شما بايد چابکی و 

به گمان من بار اولی که ما در عمق فضا آب بايد ضمن حفظ ايمنی افراد باشد.  دیکن یممواجه شويد و هر کاری 

کلی از حیات را نیز بیابیم، و اين به نظر من بسیار مهیج احتمال زيادی وجود دارد که ش -آب واقعی  –پیدا کنیم 

 است.
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که کاش در دوران آپولو متولد شده بودم زیرا  کردم یممن در زمان نوجوانی خود آرزو 

که آن دوران، عصر طالیی فضا بوده است. اما صادقانه بر این باورم که آن  کردم یمتصور 

 هستیم. یشمار یب یها ینوآورهمین امروز است، زیرا اکنون شاهد  عصر طالیی

 پیتر بک

 مديرعامل شرکت راکت لب
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 کلی-روث پریتکارد

 صنعت در سال 25 از بیش و است وب وان به مربوط قانونی امور معاون کلی-پریتکارد روث

 روی که است جهانی گروه یک سرپرست وی. دارد تجربه تجاری ای ماهواره ارتباطات

 از خصوص به کنند، می کار المللی بین سطح در قانونی ضوابط به مربوط های سیاست اصالح

 .وب وان نظر جدیدتری ای ماهواره های منظومه جانب

وجود  یا ماهوارههستیم. در خالل ده سال آتی پتانسیل زيادی برای ارتباطات  0/3ما اکنون در مرحله فضای 

 را متحول خواهد ساخت. میشناس یمدارد که جهانی که امروز 

 میابي یمدوری به معنای عدم ارتباط نخواهد بود. ما به انواعی از پهنای باند در فضا دست  ،2030مسلماً تا سال 

امکان برقراری  –خواه روی زمین يا روی يك سیاره، در دريا يا زير دريا  –کجا باشید  که نيااز  نظر صرفکه 

 . و اين واقعاً مهیج است.شود یمارتباط برای شما میسر 

بايد به آن دست يابند. امروزه، با  2030هدف رسیدن به عصر فضايی ارتباطات، هدفی است که مهندسان تا سال 

نیروی برق و حیات، هنوز به خدمات پايداری در فضای بیرونی دسترسی نداريم. اما اين  یها تيمحدودتوجه به 

سال قبل، نحوه  75چنین کاری را به سرانجام برسانیم. اختراع ترانزيستور در  میتوان ینمبه معنای آن نیست که 

پس چرا امکان يك چرخش مشابه در ارتباطات طی ده سال آتی  –ما به موسیقی را متحول ساخت  دادن گوش

 وجود نداشته باشد/

و  ها یتکنولوژارتباطات را برقرار ساخت. به گمان من  شود یم ها ماهوارهگفت که فقط با استفاده از  توان ینمو 

حتی ممکن است و  –يا پهپادها  ها بالوننظیر  –کارآمد باشد  تواند یمفضايی ديگری وجود دارد که  یها پلتفرم

در مقايسه با فضای بیرونی، کارآمدترين راه برای  تواند یمبه اين نتیجه برسیم که قرار دادن چیزی در جو زمین 

 مختلف خواهیم بود. های فنّاوریرقراری ارتباط باشد. به احتمال زياد، شاهد ترکیبی از ب
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در يك منطقه شهری پر جمعیت، شما نیازی به دسترسی به فضا نداريد، زيرا امکانات ارتباطاتی زمینی زيادی در 

نیز حل خواهد شد و  یفا یوا يا با سیم )با فیبر نوری(. مسائل مربوط به میس یباختیار شماست، خواه ارتباطات 

موقتی نخواهیم بود. معموالً خود را خیلی دورتر از اهداف نهايی خود  یها یقطعديگر مانند امروزه شاهد 

 ، اما اغلب فاصله چندانی تا تحقق نداريم!مینیب یم

کمك  افتهي توسعهاين است که به مردم کشورهای  دهد یمفرصتی که ارتباطات پیشرفته پیش روی ما قرار 

چنین اتفاقی هستم. فکرش  دادن یرودست يابند و من مشتاقانه منتظر  یا شرافتمندانهتا به آموزش و شغل  کند یم

طريق از  توانند یمافراد  -که اغلب با خطرات جانی همراه است  –سفر کردن به آن سوی آب  یجا بهرا بکنید. 

درک بگیرند، و به صالحیت الزم برای کار کردن در يك ارتباطات راه دور از دانشگاه هاروارد يا سیدنی م

مرکز مالی دست يابند، و برای انجام اين کار هم نیازی نیست در نیويوريك، لندن يا توکیو باشند. اين مراکز به 

. اما وقتی که ديگر نیازی به حضور فیزيکی در محل کار نباشد، چرا نتوانید اند شدهدلیل ازدحام جمعیت ايجاد 

 مراکز مالی در هر جای جهان کار کنید؟در 

که بتوانیم مورد استفاده قرار دهیم چگونه  یا یمعماريکی از مسائلی که بايد روشن شود اين است که بهترين 

 گردند یمو با سرعتی به اندازه سرعت زمین در مدار  – رندیگ یمسنتی در مداری ثابت جای  یها ماهوارهاست؟ 

تحت پوشش قرار دهند. اين يك تکنولوژی بسیار کارآمد  توانند یماز کره زمین را  سوم كيو به اين ترتیب،  –

. ما بايد در ديآ یمفاصله زيادی با زمین دارند، تأخیر در ارتباطات به وجود  که نيااست. با اين وجود، اما به دلیل 

 دارد.بیشماری برای رفع اين مشکل وجود  یها راهقرار گیريم.  یتر كينزدفاصله 

سنتی به زبانی خیلی تخصصی  یها ماهوارهضوابط قانونی نیز بايد با عصر جديد سازگار شوند. ضوابط مربوط به 

هنگام ظهور يك تکنولوژی جديد  ها آن. قوتی ضوابط چنین تخصصی باشند، به روز کردن اند شدهو فنی نوشته 

مك کنم تا کمتر روی جزئیات تخصصی دشوار است. بخشی از کار من اين است که به ضابطین قانونی ک

 تمرکز کنند و عمده تمرکز خود را روی فراهم آوردن سطح خاصی از خدمات قرار دهند. ها یتکنولوژ

بايد آن را  2030و تا سال  –مسائل پیش روی صنعت فضايی است  نيتر بزرگفضايی يکی از  یها زبالهمسئله 

، اما افزايش اند نکردهفضايی هنوز مشکلی ايجاد  یها زبالهفضای بیرونی وسیع است و گرچه  حل کنیم.

قابل کنترل نیستند. شمار  ها نياو اشیاء در مدارهای پايین ممکن است به يك مشکل بدل شود زيرا  ها ماهواره

که  نديگو یمفاقد پیشران يا کنترلگر هستند. طراحان  شوند یمکوچکی که اکنون طراحی  یها ماهوارهبسیاری از 

 – دهند یمدر همین مدت کوتاه رخ  ها حادثه، اما مانند یمصرفاً برای مدت کوتاهی در فضا  ها ماهوارهين ا

 فضايی خواهیم بود. یها زباله یآور جمع یها شرکتاحتماالً در آينده شاهد بازار بزرگی برای 
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که بیش از چندين کشور معدود بتوانند وارد اين  شد ینمزمانی که در بدو امر کاوی فضايی آغاز شد، تصور 

ارتباطاتی  یها شرکتخصوصی وارد عرصه شدند، و  یها شرکتعرصه شوند. اما در خالل ده سال، 

هستیم که میلیاردرهايی داريم با پول کافی و  یا مرحلهرا به فضا فرستادند. و اکنون، اکنون ما در  يیها ماهواره

و  ها ماهوارهو در حال ساخت  اند دهيدبرای خود تدارک  يیها راکت ها آنی میل به رفتن به فضا. همگ

 خودروهايی برای توريسم فضايی هستند و خواهان رفتن به مريخ هستند.

در حال حاضر، استقبال زيادی از بخش فضايی شده است. افراد بسیاری بر اين گمانند که واقعاً قرار است روی 

بروند. من در  جا آنيا روی ماه طال پیدا کنند، و حاضرند خطرات زيادی را بپذيرند و برای کاوش به  ها ارکیس

را در زمینه  شان شانس خواهند یم، اما افرادی هستند که ام نکردهاين مورد نظری ندارم و پژوهشی در اين رابطه 

به معنای واقعی کلمه به دنبال دسترسی به  ها آن، دهند یمانجام  ها انسانامتحان کنند. اين همان کاری است که 

 .روند یم ها ستاره
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 سالم حمید المعاری

 امارات فضانواردی برنامه رئیس و فنی و علمی امور نهاد دبیرکل معاون المعاری حمید سالم

 فضایی صنعت در سال 10 از بیش وی. است عربی متحده امارات در رشید بن فضایی مرکز در

 توسط ها ماهواره داخلی توسعه از است عبارت وی اصلی اهداف از یکی و دارد تجربه

 .اماراتی مهندسان

 ؟شود یمبه نظر ما طی ده سال آتی چه دستاوردهایی در صنعت فضایی حاصل 

جهانی  یها یگذار هيسرمااين هدف با توجه به به ماه خواهیم بود.  ها انسانبه گمان من، ما قطعاً شاهد بازگشت 

قابل تحقق است، به خصوص توسط ناسا و آژانس فضايی اروپا. من همچنین بر اين گمانم که کشورهايی نظیر 

 .کنند یمايفای نقش  ها برنامه، در اين اند کردهفضايی خود را تأسیس  یها آژانسامارات که اخیراً 

. با توجه به ورود ابدي یماهش طی ده سال آتی ک ها دولتبه عالوه، به نظر من اتکای صنعت فضايی بر 

فزاينده فضا هستیم.  تجاری شدنو بوئینگ به بخش فضايی، ما پیشاپیش شاهد  اکس سیاسپنظیر  يیها شرکت

 2030توريسم فضايی نظیر ويرجین گلکتیك و بلو اوريجین تا سال  یها شرکتمن همچنین بر اين باورم که 

سم فضايی تجاری دشوار است و ممکن است بیش از ده سال زمان ، گرچه امکان عملی توريشوند یمکامالً فعال 

 ببرد.

. در تاريخ ابدي یمطی ده سال آتی تا حد چشمگیری افزايش  اند کردهدر نهايت، شمار افرادی که به فضا سفر 

ا سال . به نظر من اين رقم تاند رفتهنفر به فضا  500سال گذشته(، تقريباً  60به فضا )طی  یها انسانپروازهای 

 دو برابر يا حتی سه برابر شود. تواند یم 2030

 روی بشریت است یگذار هیسرماروی فضا،  یگذار هیسرما

 به فضا وجود دارد؟ ها انسانپیش روی سفر  ییها چالشبه نظر شما چه 
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برای ماندن افراد در فضا برای  هايی فنّاوریاز توسعه  عبارت استچالش  نيتر بزرگمن بر اين باورم که 

 زمانی طوالنی. یها دوره

 ها آنحدود دو تا سه ساعت با زمین فاصله دارند و اتمسفر زمین از  یالملل نیبفضانوردان در ايستگاه فضايی 

برای  يیها ستمیس. ما بايد آسايش، سالمت و ايمنی فضانوردان را تأمین کنیم و اين امر مستلزم کند یممحافظت 

به  سابق های فنّاوریبار ديگر از همان  میتوان یمو  ميا کردهيريت آب، انرژی و غذا است. ما قبالً به ماه سفر مد

چالش است. ده سال آتی  نيتر بزرگبرای مدتی طوالنی،  جا آنمنظور به رفتن به ماه استفاده کنیم اما ماندن در 

به منظور تحقق امکان سفرهای طوالنی به فضا است، اما به گمان  هايی فنّاوریبسیاری مهمی برای توسعه  ٔ  وهله

 بیش از ده سال زمان خواهد برد. ها حل راهمن دستیابی به اين 

 چیست؟ 2030امارات باری صنعت فضایی تا  انداز چشم

 میکن یمدر بخش فضايی است؛ ما فضا را به عنوان راهی تلقی  یگذار هيسرمادر حال حاضر، امارات در حال 

روی علم و تکنولوژی به طريقی که بتواند متعاقباً منفعتی برای افراد روی زمین داشته باشد،  یگذار هيسرمابرای 

پروژه مريخ »از  عبارت استطرح ما  نيتر بزرگ. ها انساننه فقط در امارات بلکه در کل و برای همه  هم آن

معطوف به ايجاد يك مستعمره انسانی  یها شتالساله برای امارات جهت مشارکت در  100يك طرح  -« 2117

ما قبل از رسیدن به اين هدف بايد زيادی بايد برداشته شود و  یها گامروی مريخ. برای تحقق اين هدف، 

 ابتدايی را برداريم. یها گام

 2021از مأموريت مريخ امارات که هدف از آن پرتاب يك مدارپیما به مريخ تا سال  عبارت است ها آنيکی از 

را برای  يیها نشیب که آن، به امید ردیگ یماست. در جريان اين پژوهش، اتمسفر مريخ مورد بررسی قرار 

لید نشده و اين تو گاه چیهکه در گذشته  شود یمتولید  يیها دادهفضانوردان مريخی فراهم آورد. به اين ترتیب، 

در کمك به مأموريت ما خواهند داشت. هر چه بیشتر بتوانیم اتمسفر مريخ را مورد  کننده متحولنقشی  ها داده

و احتماالً اين اطالعات نقشی کلیدی در تحقق  شود یمپژوهش قرار دهیم، توانايی ما برای درک آن بیشتر 

 خ ايفا خواهند کرد.انسانی روی مري یها مستعمرههدف ما مبنی بر ايجاد 

. اند یضروراز آب، انرژی و غذا؛ سه جزئی که برای زندگی انسان در هر جايی  عبارت استحوزه تمرکز ديگر 

روی زمین هستند، چراکه تضمین غذا، آب و انرژی روی زمین نیز  یالملل نیب یها چالشهمراستا با  ها حوزهاين 

رايج برای ما هستند. هر تکنولوژی يا پژوهشی که در راستای هدف کاوش در عمق فضا انجام  یها چالشجزء 

 روی زمین باشد. یها انسانواجد منافع مستقیمی برای  تواند یمشود 
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نسبتاً کمتری که در مقايسه با مثالً روسیه و اياالت  یگذار هيسرمابه نظر من کشورهايی نظیر امارات، با توجه به 

تا به اهداف بزرگ  کنند یمهمکاری  یالملل نیب، با صنعت فضايی اند دادهروی بخش فضايی صورت متحده 

ايفا خواهد  یالملل نیب، امارات قطعاً نقش چشمگیری در جماعت فضايی 2030دست يابند. به گمان من تا سال 

 کرد.

 رد؟طی ده سال آتی چه نقشی در صنعت فضایی ایفا خواهند ک ها دولتبه نظر شما 

آتی  یها سالبسیار مهم است که به تقويت صنعت فضايی در کشور خودشان طی  ها دولتبه گمان من برای 

اين صنعت، من بر  تجاری شدنکوچك و متوسط به صنعت فضايی و  یها شرکتکمك کنند. با توجه به ورود 

حمايت به عمل  ها آنکنند و از  یگذار هيسرماها وکار کسباين باورم که برای دولت مهم است که روی 

به رشد پايدار کمك خواهد کرد و کشورشان از  ها یگذار هيسرمابايد متوجه باشند که اين  ها دولتآورند. 

 .شود یمفضايی برخوردار  یها تيمأموردر راستای انجام  ها یگذار هيسرمامنافع اين 
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 استیون فریلند

 در وی تخصص که است، غربی سیدنی گاه دانش در الملل بین قانون استاد فریلند استیون

 مشاور همچنین وی. است بوده حقوق دانشکده رئیس قبالً و است، تجاری فضای قوانین حوزه

 و ها سیاست با مرتبط مسائل پیرامون دیگر کشور چندین و نروژ نیوزیلند، استرالیا، های دولت

 خالل در استرالیا دولت نماینده و بوده فضایی بخش در ملی گذاری قانون های چارچوب

 توسط اخیراً وی. است بوده ملل سازمان در بیرونی فضای آمیز صلح کاربری کمیته جلسات

 کاوش، پیرامون چندجانبه گفتگوی انجمن اعضای از یکی عنوان به مذکور کمیته

 ،2020 سال در وین در کمیته بعدی جلسه جریان در فضایی منابع از استفاده و برداری بهره

 .است شده منصوب

و چندوجهی است، و به طور همزمان شامل مسائل علمی، فرهنگی، راهبردی، تجاری،  رینظ یب یا حوزهفضا 

به توانايی  ريناپذ اجتنابنظامی، اقتصادی، کاوشگری، اجتماعی و مذهبی است. در واقع، آينده بشريت به نحوی 

فضايی گره خورده است. اين امر، در يك  یها تیفعالما باری تضمین يك آينده پايدار در بلندمدت برای 

قانونی و تنظیمیِ الزم برای ارتقاء ايمنی، امنیت  یها چارچوب نيتر مناسبحالت حداقلی، مستلزم اجماع بر سر 

 و پايداری فضا است.

پیشرفت تکنولوژيك چشمگیرمان، بايد درک کنیم که هر مرحله از  رغم یعلدسترسی به فضا دشوار است، و 

برخی اوقات در تضاد با هم قرار دارند. در جريان توافق بر سر بسیاری همراه است، که  یها چالشپیشرفت با 

هی مناسب برای تکنولوژی جديد بايد توازن دقیقی ايجاد شود. اهمیت اين امر، مثالً به واسطه آگا یها چارچوب

کوچك در آينده،  یها ماهواره یها منظومهفضايی و مديريت آتی  یها زبالهفزاينده ما از خطرات همبسته با 

بدل شده است. اگر ما رويکرد  تر بزرگفضايی به مرور زمان به يك مسئله  یها زباله. مسئله شود یمبرجسته 

فضايی به تهديدی برای آينده رابطه  یها لهزبارا اتخاذ کنیم، افزايش بیش از پیش « ادامه روند سابق امور»

 بشريت با فضا بدل خواهد شد.
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با اين جنبه  شدن وسوسهکوچك، منافع بزرگی دارد اما ما بايد از  یها ماهوارهبزرگ شامل  یها منظومهظهور 

فضا، اجتناب کنیم. در  شده شناختهبر پارادايم  ها آنبدون توسعه راهی مؤثر برای مديريت نحوه اثرگذاری 

بزرگ مثمرثمر واقع شود، تعداد اشیايی که  یها شرکتعمومی تنها شمار معدودی از  یها برنامهنهايت، اگر 

 1از زمان مأموريت اسپوتنیك  شده پرتاببسیار فراتر از تعداد اشیای  شوند یمآتی به فضا پرتاب  یها سالطی 

در فضا بوديم. ماه سپتامبر « تصادف محتمل»هد چندين مورد خواهد رفت.تنها ظرف چند ماه گذشته ما شا

گذشته، آژانس فضايی اروپا معیاری را برای اجتناب از برخورد در هنگام مواجهه با يك امکان باالی برخورد با 

، ما عاجزانه شاهد عبور دو ماهواره 2020کوچك استارلینك تعیین کرد. در اواخر ژانويه  یها ماهوارهيکی از 

از فاصله چندم متری يکديگر بوديم. ناسا معموالً وقتی که خطر جدی  – 4اس  یج یجآيرس و  –رگ بز

. احتمال دهد یمرا تغییر  یالملل نیب، محل استقرار ايستگاه فضايی کند یمفضايی را محاسبه  یها زبالهبرخورد با 

اگرچه شماری از  باشیم. یتر میوخآتی شاهد موقعیت احتماالً  یها سالبسیار زيادی وجود دارد که طی 

در رابطه با  يیها شرفتیپو عملی برای اجتناب از خطرات وجود دارد، و همچنین  شده رفتهيپذرهنمودهای 

از همه،  تر مهم. شود یمديگری  یها پرسشپیشنهادی موجد  حل راهاصالح روندها صورت گرفته است، اما هر 

در غیاب رفتار مسئوالنه از جانب همه بازيگران فضايی، مسائل را  ندتوان ینم وقت چیهاين معیارهای تکنولوژيك 

 حل کنند.

پیچیده فنی، وقتی به بحث پیرامون مؤثرترين معیارها به منظور برطرف کردن مشکل  یها چالشعالوه بر 

قانونی نیز ، و یگذار استیس، ژئوپلیتیكدشوار بسیاری در رابطه با مسائل  یها پرسشفضايی بپردازيم،  یها زباله

؟ مسئولیت اين کار به عهده چه کند یمفضايی را پرداخت  یها زباله یآور جمع. چه کسی هزينه شود یممطرح 

فضايی  یها زباله یآور جمع، اگر دولتی بتواند قابلیت کنند یماستدالل  ها دولتبرخی از  که چنانکسی است؟ و 

« فعال» یها ماهوارهاطمینان حاصل کنیم که از همان تکنولوژی برای حذف  میتوان یمرا توسعه دهد، چطور 

 کشوری ديگر استفاده نشود؟

به  ها آنبرای بازگرداندن  مان يیتوانا، و ما شود یماشیای بیشتری به فضا فرستاده  که نيابا توجه به به عالوه، 

يم هماهنگ برای مديريت ترافیك فضايی، ، متعاقباً به يك رژمیکن یمزمین برای استفاده مجدد را تقويت 

دريايی، هوايی و زمینی نیاز خواهیم داشت. برای پايداری در فضا، ما بايد نهايتاً يك سیستم يکپارچه مديريت 

 ترافیك را توسعه دهیم و به زودی به چنین سیستمی نیاز خواهیم داشت.

 برای آینده مورد نیاز است؟ یا یقانونچه ضوابط 
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و  یالملل نیب یها سازمانفضايی توسط  یها تیفعالتا به حال، رهنمودهای رفتاری و اصول بنیادی برای اکثر 

، اين نهاد 2019. در ژوئن سال اند شدهفضا در سازمان ملل، تعريف  زیآم صلحچندجانبه نظیر کمیته کاربری 

اکی از حرکتی مثبت رو به جلو است. شماری از رهنمودهای مهم برای پايداری در فضا را تدوين کرد، که ح

در سطح چندجانبه معموالً به کندی  یگذار قانون –با اين وجود، مباحث منتهی به اين اجماع، ده سال زمان برد 

 .رود یمپیش 

قوانین ملی خودشان  توسعه درحالمحیط روی به گسترش فضای تجاری، کشورهای مختلف به طور همزمان  در

 اند مربوطهدولت  یالملل نیببازتاب الزامات  تنها نهتنظیمی ملی معموالً  یها چارچوبدر بخش فضا هستند. اين 

فضايی بومی، صنعت و استقالل خود تقويت کنند.  یها تیقابلتا  کنند یمو تالش  روند یمبلکه از اين هم فراتر 

 خواهد شد. تر جيراطی دهه پیش رو  توسعه سیاست و قانون ملی در بخش فضا

و  نديآ یبرمفضايی  یها تیفعالدر  ینيآفر نقش درصدد ها آنکشورهای مختلف و بازيگران  که نيابا توجه به 

، قوانین ابدي یماز منابع و خدمات مداری گسترش  یبردار بهرهمتنوع نظیر  یها تیفعالاستفاده از فضا به واسطه 

اشخاص و نهادهای غیردولتی در حوزه  یها تیفعالملی برای بخش فضا، مکانیسمی است که کشورها توسط آن 

تا رفتار مسئوالنه را ارتقاء بخشند، و در عین حال به نوآوری و کارآفرينی  کنند یمقضايی خودشان را تنظیم 

 کمك کنند.

همچنان واجد اهمیت خواهند  یالملل نیبديد، اصول قوانین چرخش به سمت اين هنجار ج رغم یعلبا اين وجود، 

همواره به اجماع چندجانبه در قلمرو قانونی ملی افزايش خواهد يافت.  اجرايشانبه واسطه  ها آنبود، و اهمیت 

 برای حل مسائل اساسی، بزرگ و جهانی در بخش فضا نیاز خواهد بود.

 خواهد شد؟ یمند ضابطهآیا منافع مشترک محرک 

 زیآم صلحتاريخی ضوابط در مورد کاربردهای  یبند میتقسفضا بیش از پیش کاربردی دوگانه يافته است، يعنی 

از فضا ديگر بازتاب واقعیت نیست. استفاده از فضا برای کاربردهای  – زیآم رصلحیغدر تقابل با کاربردهای  –

 و هنجارهای رفتاری توافقی است. ها چارچوبغیرنظامی و دفاعی مؤيد نیاز به 

ارضی مشهود، کشورهای مهم در بخش فضا معموالً منافع مشترک  یها تنشو  ژئوپلیتیكاختالفات  رغم یعل

رفتاری خاصی تخطی شود، « خطوط قرمز»چشمگیری در حفظ يك محیط فضايی باثبات دارند. اگر از 

دستاوردی حاصل نخواهد کرد. اگرچه گفتن اين حرف آسان است، اما توافق عمومی بر سر  ها آناز  كي چیه

فضا صرفاً يك عرصه ديگر برای »که  ميشنو یمبرخی از عناصر در آن کشورها بسیار دشوار است. پیشاپیش ما 
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تاری دقیقی که تنظیمی و رف یها چارچوبتلقی کرد. « وحشیغرب »آن را بايد به عنوان  که نيايا  است« جنگ

 هستند. یا یدعاو، آشکارا نافی چنین اند شدهسال به خدمت گرفته  60برای مدت 

بسیاری بايد شنیده  یها طرفچندگانه فضا را مدنظر قرار دهیم. نظرات  یها جنبهدر پايان، ما بايد هر يك از 

مختلف است. عرصه فضا، از مسائل مربوط به رقابت میان کشورهای  تر مهم یا عرصهشود. بنابراين فضا 

 جمعی و مشارکتی و تجاری است. یا عرصه

به درکی از گستره منافع مشترک دست يابیم و اين منافع را تقويت کنیم.  میتوان یمبا تغییر ديدگاه در مورد فضا، 

، و نیز در راستای شود یمدر نهايت، هر چارچوب قانونی برای فضا به منظور تقويت اين منافع مشترک طراحی 

 بتوانند از منافع حاصل از استفاده مسئوالنه از فضا برخوردار شوند. ها انسان که نياتضمین پايداری فضا و 

مسائل مهمی در اين عرصه وجود دارد. اگر اقدامات منجر به يك وضعیت ناگوار در فضا شود، کشورهای 

واجد  ها آن، اند وابستهکشورها بیش از بقیه به فضا . اين کنند یمو قدرتمندتر بیش از ديگران ضرر  بزرگ

در صورت به  ها آن یريپذ بیآسرقابتی در حوزه کاربردهای فضايی هستند، و بنابراين  یها تيمز نيتر بزرگ

مخاطره افتادن دسترسی ما به فضا بیشتر خواهد بود. نهايتاً، همه ما ضرر خواهیم کرد، اما قدرت منافع مشترک، 

 رند، بايد مدنظر قرار گیرد تا همگی ما در فضا ناکام نمانیم.ندا یا حسنهکه روابط  يیها دولتحتی میان 
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 سوسمیتا موهانتی

 از یکی وی. است فضا بخش کارآفرین و فضاپیما طراح یک موهاندی سوسمیتا دکتر

 هند در خصوصی آپ استارت اولین که است، اربیت 2 ارث شرکت مدیرعامل و گذاران بنیان

 فرانسیسکو سان در فرانت مون است، بوده نیز دیگر شرکت دو مدیر و گذار بنیان وی. است

 دوره شود، کارآفرین یک که این از قبل وی(. 2004-) وین در لیکوئیفر و( 2007-2001)

 کرده کار بوئینگ در المللی بین فضایی ایستگاه برنامه برای و گذرانده ناسا در را کوتاهی

 .است

خصوصی خواهد بود. بخش  یها شرکتدر قرن بیست و يکم، رقابت فضايی بین کشورها نخواهد بود، بلکه بین 

به آينده کاوش در فضا و کاربردهای آن روی  یده شکلدولتی نقش مهمی را در  یها آژانس همپایخصوصی 

در سراسر جهان از مرحله  ها آپ استارت. شماری از ميا بودهزمین ايفا خواهد کرد. ما پیشاپیش شاهد اين امر 

، یبعد 3ارزان، چاپ  یها راکتپیچیده،  یها ماهواره توسعه درحالفراتر رفته و  ها ست وبیکساخت 

 ،یبردار بهرهطريقه استفاده، کاوش،  واردان تازهفضايی و غیره هستند. اين  یها زباله یآور جمع های فنّاوری

که شرکت ويرجین  رود یم، احتمال آن 2030سال  تا خواهند کرد. نظارت و محافظت از فضا را تعريف

 اکس سیاسپزمین بفرستد، در حالی که شرکت بلو اوريجین و  پايینیرا به مدار  ها ستيتورگلکتیك بتواند 

 ابتدايی برای رفتن به ماه و مريخ را پی خواهند گرفت. یها تيمأمور

و  فرستد یمرا به ماه  ها انسانچشمگیری طی ده سال آتی خواهند داشت. چین  یها شرفتیپمختلف  یها دولت

، به شود یم 2019و  2013 یها سالاخیر در  یها تیموفقرباتیك که شامل  یها تيمأموراز طريق يك سری از 

. هند يك ايستگاه فضايی کوچك در مدار پايینی زمین خواهد ابدي یمنرم روی ماه دست -تکنولوژی فرود

فضايی  یها پژوهشپیش روی زندگی و کار در مدار پايینی زمین بپردازد. سازمان  یها چالشداشت و بايد به 

 یها شرکتدسترسی ايمن، ارزان و مکرر به مدار پايینی زمین برای  کننده نیتأمهند که اکنون به عنوان 
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به چالش کشیده خواهد شد.  چینی و آمريکايی یها آپ استارت، توسط کند یمخصوصی فعالیت  یا ماهواره

 3/1به منظور بهبود کیفیت زندگی جمعیت  اش يیفضا یها يیدارااز  یبردار بهرهتمرکز اصلی هند روی 

 خواهد بود. اش یاردیلیم

روسیه نخواهد بود، بلکه  سايوز، ناسا ديگر برای رساندن فضانوردانش به مدار پايینی زمین وابسته با 2030تا سال 

استفاده خواهد کرد. نقش رهبری روسیه در عرصه فضايی  اکس سیاسپمنظماً از کرو دراگون ساخت شرکت 

را کنار  یالملل نیبناسا برنامه ايستگاه فضايی ممکن است به دلیل مسائل مربوط به تأمین مالی افول کند. 

به قطب جنوبی ماه است. به دشواری  ها انسانف آن فرستادن تا برنامه آرتمیس را دنبال کند که هد گذارد یم

اروپا،  آژانس فضايی – یالملل نیبآمريکايی ايستگاه فضايی -گفت که آيا روسیه و ديگر شرکای غیر توان یم

را پس از چرخش به  یالملل نیبايستگاه فضايی  توانند یم –آژانس فضايی کانادا  آژانس کاوش هوافضای ژاپن،

آمريکايی مذکور همچنین بخشی از برنامه آرتمیس -غیر یها آژانسسمت برنامه آرتمیس حفظ کنند يا نه. 

 آمريکا هستند.

، در حالی که چین پردازند یمفضايی خود  یها آپ استارتاياالت متحده، اروپا و چین به حمايت از اکوسیستم 

، در اين زمینه عقب طلبانه جاهو فقدان يك ذهنیت تجاری  کارانه محافظهفضايی ملی  یها استیسو هند به دلیل 

 خواهند ماند.

 یا ماهواره، با توجه به افزوده شدن چندين منظومه 2030مسائل بزرگی نیز ممکن است پديدار شود. تا سال 

ه بحران اقلیمی فعلی و اين بحرانی شبیه ب رسد یمفضايی در مدار نزديك به زمین به اوج  یها زبالهجديد، خطر 

شدن  تر میوخسبب  یا ماهواره یها منظومهاين  تنها نهو خارج از کنترل.  کننده نگرانروی زمین خواهد بود، 

محوری که برای ما -، بلکه احتماالً سبب کنار گذاشته شدن اخترشناسی زمینشوند یمفضايی  یها زبالهمشکل 

 يیها ماهواره. شود یم ريپذ امکاناز جنبه مثبت، دسترسی ارزان به اينترنت در سراسر جهان آشناست خواهند شد. 

، کوانتومیبیشتر در محاسبات  یها شرفتیپ. در پی شوند یمکه از قابلیت مصرف بهینه برق برخوردارند، رايج 

خصوصی، ارائه خدمات  یها شرکتدر فضا و قبل از ارسال به زمین میسر خواهد شد.  ها دادهامکان پردازش 

 مجدد را آغاز خواهند کرد. یده سوختو  ها ماهوارهفضايی، از مدار خارج کردن  یها زباله یآور جمع

 شوند یمدر دهه پیش رو، کشورهای فعال در بخش فضا و دفتر سازمان ملل برای امور فضای بیرونی مجبور 

فضايی از طريق اعمال قوانین جديد، به روز  یها لهزبارا با هدف مواجهه با مسئله  1967پیمان فضای بیرونی 

و از طريق يك پیمان  پردازند یمهمچنین به مسائلی مربوط به استخراج منابع فضايی و مالکیت آن  ها آنکنند. 

. مالکیت دهند یمرا تغییر  لوکزامبورگتوسط اياالت متحده و  شده نییتع جانبه كيجديد، قوانین  یالملل نیب
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خصوصی احتماالً به مسائل مربوط به امنیت ملی و انحصار  یها شرکتانحصاری پهنای باند ارتباطی توسط 

 برجسته با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. یها شرکتجهانی دامن خواهد زد. 

کن ما در فضا مم یها تیفعالدر نهايت، با توجه به حاد شدن مشکالت مربوط به تغییرات اقلیمی روی زمین، 

حاصل از  یها دادهاست به افزايش درک ما از تأثیر تغییرات اقلیمی و کاهش اين تأثیر کمك کند. حوزه تحلیل 

اقلیمی به -اقلیمی و اقدام-و در موارد مختلف از جمله موارد مربوط به سازگاری رسد یمرصد زمین به بلوغ 

 یها شرکتکه توسط  یا ماهوارهداری . شهرها و کشورها از خدمات رايگان تصويربرشود یمخدمت گرفته 

و کاربردهای مدنظر خودشان را « داده یها مکعب»خواهند کرد تا  یبردار بهره شود یملندست و سنتینل ارائه 

به سمت  ها انسانبه حرکت  تواند یمحاصل از رصد زمین به درستی انجام شود،  یها دادهايجاد کنند. اگر تحلیل 

 آتی واجد اهمیت اساسی خواهد بود. یها ساليك آينده پايدار در روی زمین کمك کند. اين امر طی 
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 توری برونو

 شرکت مدیرعامل عنوان به 2014 سال در که است راکت ساخت متخصص یک برونو توری

. است کرده می کار مارتین الکهید شرکت در پیشتر وی. شد منصوب یونایتد النچ االینس

 موفقیت با و است کشور در پرتاب خدمات ارائه پیشگامان از یکی یونایتد النچ االینس شرکت

 .است رسانده انجام به را مدار به مأموریت 135 از بیش صدی در صد

عملیاتی شده و  ها رساختيز، ميا افتهيبه هدف حضور دائمی روی ماه دست  2030اجازه فرض کنیم که تا سال 

 اقتصادی واقعی در بخش فضا وجود دارد. یها فرصتاکنون 

ها وکار کسبکه زمانی تحت سلطه دولت بود، اکنون به روی همه  یا حوزهفضا در حال تغییر است.  انداز چشم

تجاری به دلیل  یها رساختيزبپردازند. با توجه به گسترش مداوم  یگذار هيسرماگشوده شده تا به  ها سازمانو 

که طی ده سال آتی شاهد افزايش چشمگیر سطح  رود یمروی تکنولوژی، انتظار  ها یگذار هيسرما

 باشیم. ها سازمان یگذار هيسرما

که در پی يك  رود یم، انتظار 2030رقابتی بدل شده و تا سال  یا حوزهما پیشاپیش شاهد آنیم که فضا به 

نقش فضا برای کشورها از لحاظ مسائل امنیت ملی باشیم. در حال حاضر  شدن برجستهچرخش اساسی، شاهد 

تکنولوژی فضايی دارند. اين مشارکت اساساً  کنندگان نیتأمها به عنوان وکار کسبکشورها همکاری نزديکی با 

راين از جانب صنعت فضايی همراه بوده است. بناب ها ینوآوراز جانب دولت و شمار زيادی از  یگذار هيسرمابا 

خصوصی -عمومی یها شراکت، اکنون با شد یمتأمین مالی  ها دولتامنیتی نظامی که توسط  یها تيمأمور

 شده است. دار عهدهجايگزين شده و بخش خصوصی در مقايسه با دولت، بخش بیشتری از تأمین مالی را 

 های فنّاوریمتکی بر  یها تیقابلموجد چرخشی از  ها دولتآتی، نیازهای دفاعی و امنیتی  یها سالطی 

 تر یتخصصدفاعی و امنیتی خواهد شد. با  تر یسفارشفضاپیماهای تجاری و پرتاب تجاری به سمت نیازهای 

بار  ها دولتبرآيند و  ها شراکتاين  یها نهيهزها ديگر نخواهند توانست از پس وکار کسبشدن الزامات دولتی، 

 ديگر به شريك مالی اصلی بدل خواهند شد.



 

118 
 

به دلیل وجود منابع طبیعی عظیمی که روی ماه و  ها یگذار هيسرماوارد فضای بین زمین و ماه شويم، نرخ  وقتی

ساخت و تولید کاالها در  کننده متحولوجود دارد، معکوس خواهد شد. در اين وهله ما به پتانسیل  ها ارکیس

که  يیها رساختيز. ارزش بالقوه بسیار زيادی در اين حوزه وجود دارد، بنابراين میرس یمشرايط میکروگرانشی 

ها و وکار کسبسودآورتر میان  یها شراکتنیاز دارند به محرکی برای  ها آنها برای سودآوری به وکار کسب

 دولت خواهد شد.

. در بدو امر زنند یمحرف  ها همنظوممدار پايینی زمین يا تکثیر اين  یها منظومهدر صنعت فضايی همه در مورد 

دستاورد بزرگی باشد. اما اين وضعیت از لحاظ  ها منظومهکه وجود هزاران ماهواره کوچك در  دیرس یمبه نظر 

بیش از تعداد مورد نیاز به فضا پرتاب شود تا وقتی  يیها ماهوارهاقتصادی عملی نیست. بهتر اين است که در ابتدا 

بزرگ در  یها منظومهد، از ماهواره ديگری استفاده شود. يکی از نکات جالب در مورد از کار افتا ها آنيکی از 

ذاتاً قدرتمند هستند، اما اگر دو يا سه ماهواره کوچك همزمان از  ها منظومهمدار پايینی زمین اين است که اين 

. چرخد یمو صرفاً يك فضای خالی خواهیم داشت که به دور زمین  ميخور یبرمکار بیفتد، آنگاه به مشکل 

و بسیاری هم در پی  دانند یمبرای اين مشکل را بسیار سودآور  یحل راهيافتن  ها آپ استارتبسیاری از 

شرکت طبق آخرين سرشماری. ما  150حداقل  –هستند  ها پرتابهتجاری برای ساخت میکرو  یها یگذار هيسرما

از دست  ها هيسرماو  مانند یم، مابقی ناکام ها آننیاز داريم، اما شايد به دو يا سه مورد از  ها یگذار هياسرمبه اين 

 .رود یم

که طی  کنم یم ینیب شیپخواهد داشت. من  يیها یدگیچیپنهايتاً، بدون سوخت در فضا، انجام پروازهای فضايی 

يك بازه زمانی ده ساله، ناسا يك ايستگاه درگاهی در مدار و تأسیسات پژوهشی دائمی روی زمین خواهد 

را  ها نيا، يعنی حدود ده میلیارد تن يا بیشتر در هر قطب. اند زده خيماه غنی از مخازن آب  یها قطبداشت. 

د، و فرصت فروش پیشران در فضا وجود به راحتی به سوخت راکت )هیدروژن و اکسیژن( تبديل کر توان یم

به اندازه  ديخر یمدارد. پژوهش در اين رابطه واقعاً ارزشمند خواهد بود. در بدو امر، سوختی که شما در فضا 

مناسبی که عمدتاً توسط دولت تأمین  یها رساختيز، گران خواهد بود، اما ديبر یمسوختی که از زمین به فضا 

 بزرگی در اين زمینه خواهد شد. ، موجد تحولشوند یممالی 

 خورد یمخصوصی کلید  یها شرکتمشترک  یگذار هيسرمابا ابتکار عمل دولت و با  ها رساختيزساخت اين 

ظرفیت، سوخت به به منظور ساخت  ها رساختيزانتفاع از پژوهش و با هستند.  یا برجسته یها تیقابلکه واجد 

حفاری »بیشتر و تقويت آينده  یا ارهیس نیب یها پژوهش، و به اين ترتیب امکان شود یميك کاالی تجاری بدل 
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برای يك اقتصاد آتی رو به رشد در میسر رسیدن  شود یممحرکی  ها یگذار هيسرما. اين گردد یممیسر « فضايی

 به يك اقتصاد فضا.


