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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12آوري ماهواره، تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن  P552

اروپاالگوي بر یمبتنيآمارافتیره؛ییو صنعت فضاتیریمد

چکیده 
و مشخصات موجود طیشرايآماریشده است با بررسیمقاله سعنیدر ا

دمانیو چتیریمديبرایافتی، ره2012قاره اروپا در سال يدر کشورها
یو انسانيبا توجه به مشخصات اقتصادییمطلوب و معقول صنعت فضا

ع در منطقه اتحادیه در این بررسی تعداد بیست و دو کشور واقارائه گردد. 
است. پارامترهاي جمعیتی، بودجه اي، تولید اروپایی مورد توجه قرار گرفته 

ناخالص ملی، معماري و سازماندهی فضایی، صنعت فضایی و منابع انسانی 
بر بر اساس بررسی آماريشده است.ارائه تهیه و کشورهاي مورد اشاره 

با توجه یري انجام شده است. نتیجه گاین داده ها پارامترهاي مختلف روي 
داشتن ابهتمشو الزامی نسبت بهدیتاکي تحقیق، آماربه رویکرد 

هرچند، .کشورمان وجود نداشته استکشورها با نیاییفضامختصات
با استفاده از مدل هاي آماري به دست آمده، رهیافتی براي یک سرانجام 

رمان ارائه شده است.کشور در شرایط اقتصادي و اجتماعی مشابه با کشو
.فضاییراهبرد ،ییفضاتیریمد،ییصنعت فضاهاي کلیدي:واژه

مقدمه
هاي تحقیقاتی ترین حوزهعلوم و فناوري فضایی به عنوان یکی از پیشرفته

اي در حال گسترش است، جایگاهی که دامنه کاربرد آن بطور فزاینده
هاي و بنابراین، فعالیتراهبردي در نقشه راه علم و فناوري هر کشور دارد

، . طبعاهاستریزي و توسعه راهبردي از سوي دولتفضایی نیازمند برنامه
راهبرد فضایی هر کشوري باید مبتنی بر نیازمندي هاي کوتاه مدت و 

خاص آن کشور تدوین اقتصادي –بلندمدت فضایی و مالحظات سیاسی 
ژه براي کشورهاي گردد. یک نقطه شروع براي تدوین چنین اسنادي به وی

نوپا در عرصه فضا، مطالعه علمی تجارب و الگوي دیگر کشورها براي 
ایی است. حصول تصویري هرچند عمومی از ابعاد مدیریت فعالیت هاي فض

بدیهی است تصور صحیح و مبتنی بر تحلیل هاي آماري از کل مسأله 
ت. الزمه تدوین دقیق جزئیات راهبرد بر اساس مالحظات خاص کشور اس

و طیشرايآماریبا بررسبر این اساس، در تحقیق حاضر تالش شده است 
يبرایافتی، ره2012قاره اروپا در سال يمشخصات موجود در کشورها

با توجه به مشخصات ییمطلوب و معقول صنعت فضادمانیو چتیریمد
در این بررسی تعداد بیست و دو کشور واقع ارائه گردد. یو انسانياقتصاد

ر منطقه اتحادیه اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. پارامترهاي د
جمعیتی، بودجه اي، تولید ناخالص ملی، معماري و سازماندهی فضایی، 
صنعت فضایی و منابع انسانی کشورهاي مورد اشاره تهیه و ارائه شده است. 
بر اساس بررسی آماري بر روي پارامترهاي مختلف این داده ها نتیجه 

انجام شده است.  گیري

ییاروپايدر کشورهايمدل آمار
در یدر حوزه اروپا بر اساس آمار اعالمواقعيمشخصات کشورهایبررس

ییاروپاییفضايهااستیساالنه ارائه شده توسط موسسه سيهاگزارش
)ESPI(از انهیرا به صورت سالیموسسه گزارشنیشده است. ایبررس

. موارد کندیآن حوزه ارائه ميدر کشورهاياو مصرف بودجههاتیفعال
- 2011یسال ماليبرایشامل آمار اعالمیبررسنیشده در استفادها

نیدر ایبحران مالانهیدر میدوره زماننی. ا]1[کشورهاستنیا2012
از سال هادولتونیدشیو افزایاست. مساله بحران مالحوزه واقع شده 

یمتحده آغاز شده و در سال مالاالتیو پس از بحران مسکن در ا2007
سال انیمنیساخته است. در اریرا به شدت درگکشورها نیا2009
دوران شمرده نیدر ایمنظر سال قابل توجه و مهمنیاز چند2012

روند بحران ریینقطه چرخش، عطف و تغیسال مالنی. چرا که اشودیم
تیبحران را به سمت تثبدیجديهااستیبوده است و اعمال سیمال

بحران نی]. وقوع ا2سوق داده است[غاز حل شدن بحران و آیماليبازارها
مختلف را در يهابخشيبندو بودجهيگذارهیروند و سطح سرما

ییبخش فضاانیمنیاست. در اآن حوزه به شدت متاثر کرده يکشورها
یوجود مقدار بودجه سازماننیا متحمل شده است. با اریراتیتاثزین

حال نیداشته شده است. با انسبتا ثابت نگه اهسالنیدر اییاروپاییفضا
راتییتغنیحوزه مشاهده نمود. انیرا در ایاستیسراتییتغتوانیم

مانند دارنیسرنشییفضايهاپروژهيبر رويگذارهیسرمایکاهش نسب
راتیبا تاثيهادر حوزهيزیربودجهلیو اعزام فضانورد و تماییافضستگاهیا

افتهیشیافزاجامعه شامل ارتباطات و سنجش از دور یگدر زندمیمستق
در بخش صنعت یگردش مالزانیمعلیرغم مشکالت اقتصادي، ].1است [

17بخش (نیدرصد) و به تبع آن تعداد شاغالن ا11(ییاروپاییفضا
]3بوده است. [شیافزادر حال وستهیتاکنون پ2008سال درصد) از

شامل اطالعات مربوط به کشورهاي مورد بررسی است. در 1جدول شماره 
این جدول جمعیت، سرانه درامد ناخالص ملی و سرانه بودجه تخصیصی 

جدول شماره ارائه شده است. 2012فضایی کشورها مربوط به دوره مالی 
دجه فضایی ساالنه و نیروي انسانی درگیر در حوزه شامل اطالعات بو2

بر اساس 1اطالعات جدول فضایی به صورت ستادي و صنعتی است.
بر اساس 2بیشترین سرانه درامد ناخالص ملی و اطالعات در جدول 

بیشترین بودجه تخصیص داده شده به حوزه فضایی مرتب شده است. 
موجود 2رها در جدول اطالعات اشتغال صنعتی مربوط به برخی کشو

بر این اساس نبوده است که از نمودارهاي مرتبط نیز کنار گذاشته شده اند. 
به ترتیب کاهشی، سرانه تولید ناخالص ملی 2و شکل 1نمودارهاي شکل 

و درصد بودجه فضایی نسبت به کل درامد ناخالص ملی کشورها نمایش 
ولید ناخالص ملی که از داده است. در میان کشورهاي مورد بررسی سرانه ت

یورو براي کشور اکراین تا 2000اجتماعی است از مقدار هاي رفاه شاخص
یورو در لوکزامبرگ تغییر داشته است. بنابراین در این گروه 80000حدود 

3امین، میثم محمدي2بهجت حالجی،1جمشید فضیلتی

تهران، شهرك غرب، خیابان مهستان- پژوهشگاه فضایی ایرانهاي فضانوردي،پژوهشکده سامانه-3و1
ان طالقانیخیابتهران، -، دانشگاه خوارزمی ریاضی و کامپیوتردانشکده علوم -2

(نویسنده مخاطب)jfazilati@ari.ac.ir، 88366030، تلفناستادیار- 1
دانشجوي دکتري- 2
هوافضا- مهندسی مکانیک استادیار- 3
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دارد. از حیث میزان از کشورها تنوعی از شرایط اقتصادي وجود
درصد بیشترین و 085/0حوزه فضا، کشور فرانسه با گذاري برسرمایه

کشور یونان که با مشکالت شدید اقتصادي دست به گریبان است با حدود 
بخشی از بودجه گذاري را انجام داده است. درصد کمترین سرمایه004/0

هایی هاي ملی و بخشی نیز صرف برنامهفضایی کشورها صرف برنامه
رهاي پرتغال، دهد که به جز کشونشان می3نمودار شکل شود. اروپایی می

ونان و ایرلند سایر کشورهاي اروپایی داراي برنامه هاي فضایی ملی نیز ی
هستند.

بودجه يمقدار عددمیهر شهروند حاصل تقسییپارامتر سرانه بودجه فضا
گزارش تیبه جمعيالدیم2012هر کشور در سال ییساالنه بخش فضا

پارامتر نیا،یبررسمورديکشورهاياست. برادر این سال شده آن کشور 
رییدر لوکزامبورگ متغوروی80/27در مجارستان تا وروی50/0از مقدار 

پارامتر بودجه سرانه را با سرانه ناخالص راتییتغ4ل شکوداربوده است. نم
20000با سرانه ناخالص تا يداده است. کشورهاشیهر شهروند نمایمل
هر شهروند يبه ازاوروی1و 5/1از کمتر ییفضايگذارهیسرمامبالغ وروی

زانیپرتغال). مونان،یلهستان، مجارستان، چک، ،یرومانن،یاند (اکراداشته
5اگر . رسدیاز آن مشیو بوروی5کشورها به هیبقيبرايگذارهیسرما

کشور آلمان، فرانسه ایتالیا، اسپانیا و بلژیک کنارگذاشته شوند (عالمت 
، یک روند افزایشی مشخص در ارتباط با تاثیر سرانه )در در نمودارضرب

هاي فضایی قابل دامد ناخالص ملی با سرانه اختصاص بودجه به فعالیت
کشور جزو شش کشور اول در تخصیص بودجه به 5این . مشاهده است

و سرانه یسرانه درامد ناخالص مل) هستند.2حوزه فضا (مطابق نمودار 
ارائهنیز 1جدول در مختلف يکشورهايرابییبخش فضايگذارهیسرما
در يگذارهیسطح رفاه و سرمانیبيارتباط معناداریاست. به طور کلشده

اکراین کشوري است که علیرغم سرانه البتهوجود دارد. ییبخش فضا
، بودجه باالیی براي بخش فضایی خود در نظر ناخالص ملی بسیار پایین

گرفته است.

]1[2012درآمد ناخالص و بودجه فضایی سرانه کشورها در -1جدول 
جمعیتکشور

میلیون
درامد سرانه

ناخالص ملی
یورو

فضایی سرانهبودجه
یورو

54/07888927,8لوکزمبورگ
57060014,2نروژ

95/75987413,5سوییس
57/5430885,7دانمارك
5/9407378,6سوئد
7/16360485,1هلند
44/8355458,5اتریش
4/5351856,4فنالند
6/4347833,4ایرلند
1/113333316,6بلژیک
8/813169914,7آلمان
3/652897424,5فرانسه

3/63275995,1انگلستان
4/592659912,6ایتالیا
2/46230099,4اسپانیا
2/11185710,8یونان
6/10161321,5پرتغال
5/10147621,1چک

9/9101010,5مجارستان
5/3896360,9لهستان
4/2161211,5رومانی
4620761,1اکراین

ي مورد بررسیکشورهاو نیروي انسانی در فضایی ساالنه بودجه -2جدول 
]5و4و1[2012در 

ییبودجه فضا
یورومیلیون

نیروي انسانی
يستاد

اشتغال صنعتی
قیممست

160041912870فرانسه
12002305700آلمان

7502005134ایتالیا
4353002491ایاسپان

320163413انگلستان
184201495کیبلژ
10716737سییسو

8526767هلند
8217759سوئد

7212328شیاتر
7136297نروژ
نامشخص52115نیاکرا

354199لهستان
5/349173فنالند

نامشخص3336یرومان
32112210دانمارك
166131پرتغال

6/15546رلندیا
15531لوکزمبورگ

نامشخص5/1114چک
نامشخص6/85ونانی

5/43300مجارستان

مستقل از سرانه درامدي، اثرات فیمابین کل دامد ناخالص ملی و بودجه 
ارائه شده است. این نمودار به صورتت لگاریتمیک 5فضایی در نمدار شکل

دهد ارتباط قابل درکی نیز بین این دو وجود دارد.است و نشان می

6]، در نمودار شکل 1با بررسی اشتغال صنعتی و دولتی در حوزه فضایی [
تابعیت میزان اشتغال صنعتی در حوزه فضایی با میزان بودجه 

مشخص شده است. به ورهاي مورد بررسی داده شده به آن در کشتخصیص
ورویونیلیمکیهر يبه ازاینفر اشتغال صنعت7حدود رسدنظر می

اشتغال جادیاگریشده است. به عبارت دجادیبخش انیصرف بودجه در ا
تواند نیز میامر نیالیاست. دلبرنهیها گران و هزدولتيحوزه برانیدر ا

نیدر ارساختیو زيآورنبها بودن فنصنعت و گرانیبودن ایتخصص
از دیدگاهی دیگر میزان درصد اشتغال در کشورها بررسی شده .باشدبخش 

میزان اشتغال صنعتی در حوزه فضا به ازاي 7است. مطابق نمودار شکل 
هر یک میلیون نفر جمعیت کشورها نسبت به میزان بودجه تخصیصی 

دیدگاه می توان کشورها را به دو در این رسد بررسی شده است. به نظر می
میلیون یورو و دیگري کشورهاي 184گروه، یکی با بودجه فضایی کمتر از 

نرخ اشتغال در این بندي نمود. با بودجه فضایی بیش از این مقدار تقسیم
دو ناحیه مطابق نمودار متفاوت بوده است. 

مهمات يزآماده سافهیکشورها با هدف و وظییبخش فضايساختار ستاد
فهیبا وظزیکشورها و نییبخش فضايگذاراستیو سيریگمیتصم

. بر اساس آمار، اندازه کنندیمفهیانجام وظهايگذاراستیسنیابردشیپ
شیمجارستان) تا بیینفر در کشور مجارستان (دفتر فضا3ستادها از نیا

cnes-ییامطالعات فضیمرکز ملتیریکشور فرانسه (مدنفر در 419از 

headquartersدر 8شکل نمودار حال مطابق نیبوده است. با اریی) متغ
عضو داشته است. به جز کشور 50ستادها کمتر از نیکشورها اتیاکثر

نفر بودجه ساالنه 50کمتر از يستادهايدارايکشورهاریانگلستان، سا
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اند. دو کشور داشته(اندازه دوایر) ورویونیلیم184از رکمتییفضا
حال بودجه نینفره و در ع100از شیستاد بيدارانیدانمارك و اکرا

هستند.ورویونیلیم184کمتر از 

مشابه با ایرانمدل ینیبشیپ
کشور بر اساس روندهاي مشاهده شده در بررسی آماري بخش قبلی، براي 

ی شرایط و سازماندهکشورمان اجتماعی نسبت به -با تشابه اقتصادي
و مختصات مالی شود. شرایط میینی بشپیصنعت فضایی در این بخش 

و بر اساس میالدي 2013براي سال هاي بانک جهانی مطابق گزارشایران
است.3مطابق با جدول شماره دالر و یورو 8/0معیار نسبت 

]7[2013تماعی ایران در هاي اقتصادي و اجمشخصه-3جدول 
واحدمقدارمورد

میلیون نفر77جمعیت
یورواردمیلی293,6ملیتولید ناخالص

یورو5773سرانه تولید ناخالص ملی

شرایط اقتصادي کشور از حیث سرانه تولید ناخالص ملی مشابه و نزدیک با 
شرایط کشور رومانی از مجموعه کشورهاي مورد بررسی است. بر اساس 

ات مدیریتی هاي بخش قبلی، مختصگیرياین مشخصات و نتیجه
قابل 4جدول کرد و نیروي انسانی براي این آمارها به صورت هزینه

نی است.بیمحاسبه و پیش

مختصات و مشخصات فضایی ایران بر اساس مطالعه آماري-4جدول 
توضیحمیزانمورد

4شکل یورومیلیون77بودجه نخصیصی فضا
5شکل یورومیلیون60بودجه نخصیصی فضا

6شکل نفر550تا450صنعتیاشتغال 
7شکل نفر5000تا4100کل اشتغال
8شکل نفر50کمتر از دفتر یا ستاد

بنديجمع
با استفاده از اطالعات آماري در دسترس از تعداد بیست و دو کشور منطقه 

ي با تحلیلی آماري انجام شده است. بر اساس این تحلیل براي کشوراروپا 
درصدي 02/0ایران بودجه تخصیصی اعی مشابهاجتم- مختصات اقتصادي

نین براي استفاده از این چاز تولید ناخالص ملی مناسب خواهد بود. هم
550تا 450نفر و اشتغال صنعتی 50بودجه یک ساختار ستادي کمتر از 

نکته قابل توجه در این بخش این است که این نفر حاصل شده است.
جام شده است و عملکرد و برنامه را شامل رهیافت صرفا از دیدگاه آماري ان

شکل وبرنامه فضاییمحتواي تواند با لحاظ این پژوهش میشود.نمی
از براي نمونه تر شود.کاململلی لااجرایی آن و نیز نحوه تعامالت بین

دیدگاه تولید حامل، کشورهاي فرانسه، ایتالیا، آلمان و سوئد برنامه تولید 
82تر حدود ز این میان کشور سوئد بودجه نزدیکحامل نیز دارند که ا

میلیون یورویی با نمونه مورد عالقه این مقاله دارد.

اها و نمودارهشکل

سرانه تولید ناخالص ملی در کشورهاي مورد بررسی-1شکل 

تولید یافته براي بخش فضا بر اساس درصد ازبودجه اختصاص-2شکل
ناخالص ملی

]3[نسبت بودجه ملی و اروپاي در برنامه فضایی کشورها-3شکل

تابعیت سرانه بودجه فضایی هر شهروند نسبت به سرانه ناخالص - 4شکل
ملی
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(نمودار ناخالص ملیتولیدتابعیت بودجه فضایی نسبت به -5شکل
لگاریتمی)

بودجهبهنسبتصنایع فضاییبخشدرشاغلینتعدادتابعیت-6شکل
بخشاینبهیافتهاختصاص

بودجهبهنسبتصنایع فضاییبخشدرشاغلینتعدادتابعیت-7شکل
رومیلیون یو184و کمتر از براي بودجه بیشبخشاینبهیافتهاختصاص

کل بخش بودجهبهنسبتتعداد شاغلین در بخش ستاديتابعیت-8شکل
)استفضاییبودجهنواحیاندازه(فضایی 
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