
 

: گفتندگشوديم تا پيوسته در آسمان باال روند، باز ميو اگرما دري از آسمان بر آنان مي «

 (51 - 51سورۀ حجر، آيات) ».همانا چشمان ما بسته شده است؛ بلكه ما گروهي جادو شده ايم
 

 چکیده 

دير زمانيست که انسان به دنبال پيداکردن مكاني براي نسل آيندده اسدت؛ بدراي زمداني کده          

ديگر زمين تحمل و کشش بشر را نداشته باشد؛ براي آن هنگام که زميدن ديگدر سدبب نباشدد و              

. . . .         کمتر گياهي يافت شود بدراي ودوردن، پوشديدن، گدرم کدردن، تنفدی، تنکيدم ودا  و                    

کنندد و از    هاست که کشورهاي ببرگ از منابع زمين براي بهبود اقتصاد وود اسدتفاده مدي   مدت

حدال سدوال    .  کنند تا در سيارۀ ديگر حيات پيدا کنند  سود حاصل شده از همين اقتصاد هبينه مي

 :اينجاست که

 شود؟هاي فضايي از کدام منابع تأمين ميهاي سازمانهبينه -5

 مریخ سبز، زمین سرخ

 عبدالسالم سکوت امینی :نویسنده
 محصل دورة دوکترا                



 

 گي ممكن است؟آيا پيداکردن حيات در سيارۀ ديگر به اين ساده -2

 آيا بهتر نيست همين بودجه صرف بهبود اوضاع محيط زيستي در زمين شود؟ -3

و با استفاده از مفاهيم اقتصاد محيط زيست سدیي       يي استمقالۀ پيش رو جستجوي کتابخانه

هاي فضايي ببرگ جهان و رسديدن بده جدواو سدواالت            هاي سازمان در پيداکردن ميبان هبينه

 . مطروحه است

 .اقتصاد محیط زیست، ناسا، منابع طبیعی، بودجه، فضا: گان کلیدیواژه

 مقدمه

گي وود داشدته؛ چده آن زمدان کده در م داره هدا                  انسان همواره سیي در بهبود اوضاع زنده

گي داشت و چه اکنون که بيشترين امكانات رفاهي را در اوتيدار دارد؛ امدا محددود بدودن            زنده

منابع و نامحدود بودن تمايالت انسان او را به اين فكر واداشته است که روزي اندریي در زميدن      

به پايان وواهد رسيد و چرخ رفاه جامیۀ انساني که وابسته به انریي است از حرکت باز وواهدد     

گي محيط زيست به حدي باال رفتده کده بده           ايستاد؛ از جانب ديگر طي ساليان اوير ميبان آلوده

گي اگر اوضاع به همين منوال پيش رود انسان فرصت زيادي براي زنده     گمان اغلب دانشمندان

هاي قطبي، ت ييرات اقليمي سريع    در زمين نخواهد داشت؛ چه اينكه گرمايي زمين و بازشدن يخ

هاي گياهي و حيواني، کمبود آو شديرين، بيابدان زايدي،          و شديد، نابودي تیداد زيادي از گونه

هداي بدارز تخريدب        گي مفرط آو و هوا در اکثر کشورها از جملۀ ندشانه    تخريب وا ، آلوده

 . محيط زيست است

هاي فضايي کشورهاي سدرمايه داري نددارد؛ امدا دريدن           هرچند نگارنده سیي در نفي برنامه

تر براي حفظ حيات اندسان پيددا شدود؛ راهدي کده شدايد                مقاله سیي برآن شده تا راهي منصفانه

روزي عملي شود و جلو نابودي طبيیت گرفته شود طبيیتي کده زميدن بددون آن میندا نخواهدد              

 . داشت

ترين هدف کشورهاي سرمايه دار و قدرتمند يا شايد بهانۀ شدان بدراي         در حال حاضر اصلي

شايد دليل دوم، اشتياق بشر بدراي سدفر         .  هاي حيات استسفر به سيارات ديگر پيدا کردن نشانه
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در  اينكه ما از کجا آمده ايم؟ اطراف ما چده     .  به سيارات ديگر، شناوت حقايق کاينات باشد

يي غير از زمين وجود دارد يا وير؟ هر چند نبايد  گذرد؟ و آيا موجود زندۀ ديگري در سيارهمي

فراموش کرد که زير اين شیارهاي تقريباً زيبا رقابت سياسي و نکامي بيدن کدشورهاي قدرتمندد      

 . دنيا به وصوص اياالت متحده امريكا و روسيه پنهان شده است

انسان به عنوان حاکم فیلي زمين سیي در کشف حقدايق و اسدتمرار در اسدتفاده از طبيیدت              

اطراف وود دارد طبيیتي که دامنۀ آن به زمين محدود ندشده و هدر روز در حدال کدسترش بده                   

هاست؛ چه اينكه زمين به عنوان سكونت گاه فیلي بشر توسدط ودودش    کران کهكشانسمت بي

رود؛ اما حقيقت اين است که طبيیت و مندابع طبيیدي اوليدن سدرمايۀ اندسان در            رو به نابودي مي

همين طبيیت بود که ابتدا به انسان زراعت را هديه کرد و بده تیقيدب آن     .  طول تاريخ بوده است

تجارت، پيشه و کسب و کار بسياري از انسانها شد، آنهم تجارت مواد زراعي، چه گياهي و چه    

ها ها و دانه  يي مثل گندم و برنج گرفته تا دارويي مثل انواع و اقسام بوتهاز گياهان ت ذيه.  حيواني

شدد؛ همانندد پنبده و       و به عين شكل گياهان و محصوالت حيواني که به عنوان البسه استفاده مدي  

 .ابريشم و موارد بيشماري مانند اينها

توان وسايل تجاري و نقل و انتقال بشر را نيب به طبيیت وابدسته داندست از         با ديدي وسيع مي

ساوت کشتي با استفاده از چوو دروتان گرفته تا حيوانداتي همودون شدتر و اسدب کده نقدش               

حتي تجارت امروزي هم ازين قاعده مستثني نيست؛ چرا که    .  کليدي در تجارت قديم داشته اند

بيشتر توليدات تجاري مستقيم يا غيرمستقيم محصول رراعت است و حتي بددون هيدا اسدتثنايي      

ها، هواپيما ها، قطار ها و وسايل نقليه يا از فلبات طبيیت ساوته شده اند يا از چدوو     تمام کشتي

 .و يا هم ترکيبي از هر دوي اينهاست

در سير تحول حيات بشر، تجارت به صنیت منتج شده که آنهم بده کمدط طبيیدت و مدواد           

. گي انسان را بر روي زمين متحدول سداوت   طبيیي بود؛ صنیتي که بسيار سريع رشد کرد و زنده

کشت و کار در کشورهاي تحت استیمار انكشاف کدرد و مدواد ودام بده کدشورهاي صداحب                

کرد و مدواد پختده دوبداره بده         صنیت ماشيني که عمدتاً در اروپا متمرکب شده بود انتقال پيدا مي
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 . کشورهاي فقير فرووته ميشد

صنیتي که متأسفانه بدون برنامه ريبي و مديريت علمي رشد کرد و انسان بي تجربده دريدن      

اقتدصادي کده    .  عرصه، نهايت توان وود را به ورج داد تا از آن به نفع اقتصاد وود استفاده کندد  

کرد تا کشورهاي بيشتري تحت استیمار و سلطه درآيند و به تیقيدب آن اسدتیمارگر       کمط مي

صنیتي که سرآغاز سرمايه داري کشورهاي اروپايي شد؛ اقتدصادي  .  همونان سرمايه دار تر شود

هاي گباف از   که بیدها هوس کشف سيارات را به دل انسان راه داد و باعث و باني اصلي ورج   

 . يي مشابه پيدا شودکيسۀ زمين شد تا بلكه سياره

هاي گذشدته   توان بي ربط با طبيیت دانست، از هبارهبه باور نگارنده حتي سياست را نيب نمي

تدري بدراي    تري داشته اند و از شدرايط مدساعد    آموزد مناطقي که کشاورزي قويتاريخ به ما مي

زراعت بهره مند بودند نيروي انساني بيشتري را در اطراف وود جذو نمدوده اندد کده اصدلي       

تدر و   نهايتاً نيروي انساني و جنگي بيشتر، يیني ارتش قوي. شدترين نيروي جنگي محسوو مي

 .آوردتر و سياست پوياتر براي اين مناطق به ارم ان ميبه تیقيب آن دولت قوي

نهايتًا زراعت منتج به تجارت و صنیت شدد و باعدث رشدد اقتدصادي، سياسدي کدشورها و                    

شايد به صورت مستقيم تكنولویي به زراعت مربوط نباشد؛ اما بددون شدط      .  تكنولویي گرديد

شايد نياز باشدد تیريفدي مختدصر از مندابع طبيیدي داشدته              .  به طبيیت و منابع طبيیي مرتبط هست

 . باشيم

 تعریف منابع طبیعی

منابع طبيیي اشكالي از ماده يا انریي هستند که محصول فرايندد هداي زميدني مدي باشدند و                 

گيرند؛ به عنوان مثال کشورهاي ثروتمندد غدرو بده اضدافه جاپدان و                مورد استفاده بشر قرار مي

. کننددرصد منابع طبيیي گيتي استفاده مي    08روسيه با دارا بودن يط چهارم جمیيت جهاني از 

درصد از جمیيت جهان حدود يط سدوم مندابع طبيیدي جهدان را              1اياالت متحده تنها با داشتن

 (G.T.Miller ،1998،p6).گي دنيا را توليدميكندمورد استفاده قرارداده و حداقل يط سوم آلوده

هاي مختلف دسته بندي کرد؛ اما در اينجدا بده چهدار گدروه           توان به گروهمنابع طبيیي را مي
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، تجديددد ناپذيددر               ( renewable)پددذير  ، تجديددد   (Inexhanustible)دايمددي و بددي پايددان       

(non-renewable ) و منابع بازيافتي(Recyclable) (318: 5305غضبان؛ . )شوندتقسيم مي 

اين درست که انسان نياز دارد به واطر رفاه و آسدايش از مندابع موجدود در اطدراف ودود                   

استفاده نمايد؛ اما به اين میني نيست که از منابع فقط ندسل حاضدر اسدتفاده کندد و اگدر چنيدن                           

پروردگار در قدرآن کدريم بده صدراحت يداد             .  هاي گذشته به ما نمي رسيد بود هرگب از نسلمي

فرمايد که از امكانات دست داشته استفاده کنيد؛ امدا زيداده روي نكنيدد و در صددد                  آوري مي

 . نابودي و تخريب آن نباشيد

ْم اْْ اوْسِب                   َا َ  يا ِو ُ و ينَ اَِيا َبنِي آدََم خُذُوْا زِيَنَتكُْم ِعنَد كُلِّ َمْسجٍِد وكُلُواْا وَاْْوبَبااْا َوَ  سُوْسبُِااْا َِّ

 (13اعباف،)

اي فرزندان آدم، به هنگام هر عبادت لباس ودود بووشديد و نديب بخوريدد، وبياشداميد؛ ولدي               

 .دارداسراف مكنيد، که ودا اسرافكاران را دوست نمي

شود، چيبي که اندسان تدازه      اينجاست که تیريفي از مصرف ايده يال منابع طبيیي مطرح مي

: توسدیۀ پايددار چنيدن تیريدف شدد           »کنفرانی زمين «در   5۹۹2در سال .  متوجه آن شده است

توسیۀ پايدار به میناي تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براي حدداکثر سدازي      

. رفاه انسان فیلي بدون آسيب رساني به توانايي نسلهاي بیدي براي بدرآوردن نيازهايدشان اسدت      

: کميسيون جهاني محيط زيست، توسیۀ پايدار را اين گونه تیريف ميكند  (  22:  5300نوابخش؛ )

ها، سدمت گديري       گذاري توسیۀ پايدار فرايند ت ييري است در استفاده از منابع، هدايت سرمايه«

سند دسدتور   )  .توسیۀ تكنولویي و ت ييري نهادي است که با نيازهاي حال و آينده سازگار باشد   

 (25: کار

انسانها تنها از دو سوم ظرفيت کره زمين بدراي توليدد مايحتداج سداالنۀ ودود              5۹۹5در سال 

گدي آن   گيري رشد اقتصادي در دنيا، افبايش جمیيت و پراکندده    کردند؛ اما شتاو_استفاده مي

انسانها بيش از ظرفيت يط سالۀ وود بده   5۹0۱کار را به جايي رساند که براي اولين بار در سال 

 .مصرف مواد اوليۀ طبيیي پرداوتند
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که روش مصرف منابع    :  گويدکريستوف رتورييه ، مدير علمي صندوق جهاني طبيیت مي

طبيیي کره زمين در حال حاضر مثل برداشت از يط حدساو بدانكي اسدت کده هوديره کافدي                

محيطي کره زمين چنان تحت فشار قرار دارندد         هاي زيست در بروي موارد منابع و سامانه. ندارد

هاي موجود ممكن است به کلي نابود شده و احيدا آنهدا ناممكدن       که حتي پيش از پايان اندووته

 .شوند

 زمین

تدوان دريافدت    يي که ما را در وود جاي داده، به راحتي مي با نگاهي اجمالي به زمين، سياره

که هرچند تمام زمين و قشر گازات اطراف آن در ايجاد چروۀ حيات نقدش داشدته اسدت؛ امدا            

زمين عمري تقريباً حدود چهار و نيدم   .  مساحت چنداني براي حمايت اقتصادي بشر وجود ندارد

 52۱1۱کيلومدتر دور ودط اسدتوا، قطدري حددود               188۱1  ميليارد سال دارد با محيطدي حددود       

ميليدون کيلومتدر      158از کدل      .  کاترليون ۹کيلومتر و وزني حدود  ۹3۱8کيلومتر، شیاعي حدود

ميليون هكتار قابل کشاورزي است    3838هبار ميليون هكتاري کره زمين فقط  51مربع میادل با 

رود؛ يیدني، حددود     درصد به زير کشت محصوالت کدشاورزي مدي     52و از اين مقدار نيب فقط 

هدداي قابددل کددشاورزي در جهددان در فرآينددد توليددد محددصوالت           ميليددون هكتددار از زميددن     318

 .گيردکشاورزي قرار مي

حددود هفتداد و يدط درصدد،             کيلومدتر مربدع    3۹1328888:  ها بااز کل مساحت زمين آو

ازکدل  .  بيست و نه درصد را به وود اوتصاص داده اسدت    کيلومتر مربع 511101888:  وشكي با

ميليون کيلومدتر مربدع        35ها   مراتع و چراگاه، (2۹۲)ميليون کيلومتر مربع  13ها   جنگل  وشكه ها

ميليدون    1۱هاى بداير     ها، کويرها و زمين  بيايان، (50۲)ميليون کيلومتر مربع  2۱کشتبارها ، (28۲)

 . دهددرصد باقي مانده را شهر ها وجاده هاي بين شهري تشكيل مي( 2۲)و ( 35۲)کيلومتر مربع 

ها اگر بيابانها، مناطق زير يدخ، شدهرها     توان در  کرد که از کل وشكينهايتاً به راحتي مي

و کوهستانهاي بدون پوشش جنگل و مراتع کم شدود چديبي زيدادي بدراي زراعدت، تجدارت                   

هرچند بدون زراعت باز هم صنیت تا مدتي زنده وواهدد بدود؛ امدا          .  وصنیت باقي نخواهد ماند

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  421 1393، ز4ش    



 

 .آورددوام چنداني نمي

به سوال اول به طور تلويحي اشاره شد و اما اينكه آيا در سيارات ديگر حيات وجدود دارد؟      

 آيا پيدا کردن حيات در کايناتي به اين ببرگي ممكن است؟ 

سدفري بده فدضا بده        )  والي از لطف نخواهد بود به بخشي از مقالۀ دکتر عبدالدايم الكحيدل      

جنداو دکدتر بدا      .  که در سايت رسمي اين دانشمند ببرگ منشر شده اشداره شدود      (  دنبال حيات

هاي ناشناوته يي از موجدودات دريدايي را      دانشمندان گونه«:  استناد به اسناد رسمي ناسا ميگويد

عجيب اين جاست که ايدن موجدودات     .  کنندکشف کرده اند که در اعماق اقيانوس زندگي مي

جدايي کده آو در      .  کنند که مملو از گدازه هاي مذاو است   هايي زندگي ميدر نبديكي محل

کده هدر موجدود عدادي را ندابود                   .  رسدد آن به نقطه جوش ميرسد و فشار به باالترين انددازه مدي    

در نتيجه وجود حيات در امثال چنين شرايط دشوار و غير منتکره يدي مدا را بده انديدشۀ             !  کندمي

هر چقددر شدرايط طبيیدي موجدود در ايدن            .  کندوجود حيات در سياره هاي ديگر راهنمايي مي

 .سياره ها سخت و دشوار باشد

اياالت متحده امريكا بسياري از اطالعات مربوط به برنامدۀ جدستجوي حيدات در هدستي را              

شكي نيست که آنها حقايق زيادي مربوط به اين موضوع را در دسدت دارندد؛          !  کند؟مخفي مي

قطیاً سیي و تالش آنها در جستجوي حيات وارج از کرۀ زمين و    .  اما اجازه انتشار آن را ندارند

هدا کده بدر وجدود حيداتي کده             اوتصاص ميلياردها دالر بيهوده نبوده و نتيجۀ بيشتر اين پدووهش   

ممكن است اوليه يا پيشرفته باشد تأکيد دارد اينست که اين حيات وارج از کدرۀ زميدن وجدود          

 .کننددارد و آنها براي کشف آن با يكديگر رقابت مي

آيندد و   هايي که از فضا مي  يي از حيات را بر روي شهاو سنگدانشمندان آثار ساده و اوليه

گدي  هاي بسيار دريافتنه اند کده زندده        کنند کشف کرده اند و بید از بررسيبه زمين بروورد مي

. در منطقددۀ واصددي از هددستي متمرکددب نيددست؛ بلكدده در تمددام اجددباي هددستي پراکنددده اسددت                 
fa/com.7kaheel.www 
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هاي فضايي امريكا ناسا گفت در جديدد  سازمان پووهش :نگاردسايت فارسي بي بي سي مي

هاي غول آساي سيارۀ مريخ اقيانوس  ها کشف کرده است که در زير سطح شكافترين بررسي

گويند کده ايدن کدشف       کساني که از دستور الیمل ناسا مطلع اند مي   .  آبهاي منجمد وجود دارد

سازد که يط کشتي مسكوني ر ا بده همدراۀ داندشمندان بدر روي سدطح مريدخ                    ناسا را ملبم مي

 .گي کنندسال آنجا زنده 28بفرستد تا براي مدت 

 5188يدابيم کده وداوندد       از لحاظ ديني هم اگر کمي عميق با موضوع بروورد شود در مي   

 :فرمايدآنجا که مي. سال پيش وجود حيات در فضا و ديگر سيارات را بشارت داده است

َُا ا  َو             ) َِ خَلُْق اْسََّ اوَاِت وَاْْأَرِْض َوَما بَث  ِايهَِ ا ِمْن دَابٍَّة وَهاوَا عَلَوج مَ ْهِهِوْم َِّ َا يَو (بٌدِيَوِمْن آََياِس

 [92: اُْارى]

گدان در آنهدا منتدشر       و از آيات اوست آفرينش آسمانها و زمين و آنوده از جنبندده      :  ترجمه

 . نموده و او هر گاه بخواهد بر جمع آنها تواناست

-با بياني دقيق انتشار حيات در آسمان (  بَثَّ)کلمۀ .  نكتۀ مهمي وجود دارد(  وَمَا بَثَّ)درکلمۀ 

 .کندها تیبير مي ها و کهكشانها و بين سياره

توان قبول کرد که حيات در سيارات ديگر نيب وجود دارد؛ اما نبايدد فرامدوش کدرد       پی مي

شكل حيات در آن سيارات بسيار ابتدايي است چيبي شبيۀ دو ميليارد سال پيدش از زميدن، کده           

اين وود نياز به سالها تحقيق و بررسي و سفرهاي متیدد با مخارج باال يدا فرسدتادن کاوشدگران           

 . دارد

شدبكۀ  .  استراليا قصد دارد در حيطۀ فیاليتهاي هفتدۀ علدوم ملدي يدط نامده بده فدضا بفرسدتد                 

، شدبيه تدرين سدياره بده سديارۀ            105dگليی اعالم کرد که اين نامه را به سيارۀ  ABCاستراليايي

 .فرستدزمين ما، مي

برابدر    0حجم اين سياره  . ميالدي کشف شده است 288۱شود اين سياره در آوريل گفته مي

(پژوهشی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  431 1393، ز4ش    



 

ويلسون دي سديلفا پووهدشگر و سدخنگوي        . سال نوري با ما فاصله دارد 28زمين است و حدود 

هدبار کيلومدتر در ثانيده         388باوجود اين که اين نامه با سرعت ندور، يیدني         :  گويداين طرح مي

بده    282۹سال طول وواهد کشيد تا به مقصد برسد؛ يیني، اين نامه سال  28حرکت وواهد کرد 

با اين حساو حتي اگر روزي انسان بتواند با سرعتي میادل سرعت نور حرکدت    . رسدمقصد مي

يدي  باز هم بيست سال را فقط صدرف رسديدن بده سدياره          (  که امكانش بي نهايت کم است)کند 

 . کرده است که شايد تا حدودي مشابه زمين باشد و آنهم نه از تمام جهات

امكان اينكه تمام شرايطي هموون رطوبت، حرارت، برودت، فشار، گرانش، جاهبه، تراکم،  

يدي وجدود داشدته باشدد بده          گي در سياره  وا ، آو، هوا و صد ها نمونۀ الزم ديگر براي زنده 

هدا دالر سدیي در پيددا کدردن           نمايد؛ اما باز هم بشر با صدرف کدردن مليدون       مراتب ضیيف مي

جايگبيني براي زمين دارد و اما سوال اينجاست که دست آوردها ارزش ايدن همده مدصرف را           

دارد؟ چقدر زمان نياز است و چه ميبان ديگر بايد هبينه شود تا به نتيجۀ مطلدوو رسديد؟ بدراي       

ها نگاهي گذرا به ميبان هبينۀ ساالنۀ بشر براي اکتدشفات فدضايي مدي        جواو دادن به اين سوال

ها تحقيدق و   توان پيدا کرد و نياز به مدتهر چند اطالعاتي ازين دست را به راحتي نمي.  اندازيم

هدا از جاندب يدط مرجدع         گذشدته از آن، ايدن هبينده       .  هدا دارد  بررسي مستقيم با حمايت دولت

 .شود تا بتوان ميبان ساالنۀ آن را به صورت دقيق پيدا کردمشخص مصرف نمي

رسداند کده در آن        بودجۀ فدرالي را بده تدصويب مدي          کنگره اياالت متحده امريكا  هر سال

ها ميبان پولدي را کده در           اين چارت .  شود جبئيات ورج پول ماليات در سال آينده مشخص مي

هداي    اند را براي تحقيقات فدضايي و برنامده         سال گذشته به سازمان ناسا تیلق يافته 18هر سال از 

 .کنند يي و فضايي بدون سرنشين ناسا مشخص مي تحقيقاتي سياره
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 (ميليارد دالر)بودجۀ ساليانۀ ناسا 

 سال

 دالر کنوني

 (ميليارد)

 2880دالر ثابت 

 (با احتساو تورم)

 شاوص قيمت مصرف کننده

(CPI) 

 2885در سال 

 5۹10 8٫80۹ 8٫100 8٫5020 

5۹1۹ 8٫511 8٫۱05 8٫50۹2 

5۹۹8 8٫185 2٫511 8٫50۱ 

5۹۹5 8٫۱11 3٫0۱۹ 8٫5۹5۹ 

5۹۹2 5٫21۱ ۹٫111 8٫5۹50 

5۹۹3 2٫112 52٫۱۹۱ 8٫5۹۹۹ 

5۹۹1 1٫5۱5 28٫10۱ 8٫282۹ 

5۹۹1 1٫8۹3 21٫۱۹1 8٫2811 

5۹۹۹ 1٫۹33 2۹٫028 8٫2252 

5۹۹۱ 1٫12۹ 21٫۱۹0 8٫2500 

5۹۹0 1٫۱21 28٫۹۹1 8٫220۹ 

5۹۹۹ 1٫213 5۱٫13۱ 8٫2121 

5۹۱8 3٫۱11 51٫۹5۹ 8٫21۹۹ 

5۹۱5 3٫305 52٫31۹ 8٫2۱3۹ 

5۹۱2 3٫131 55٫۱0۱ 8٫2۹51 

5۹۱3 3٫321 58٫۹58 8٫381۱ 

5۹۱1 3٫212 ۹٫۱۹8 8٫3322 

5۹۱1 3٫338 ۹٫555 8٫3۹11 

5۹۱۹ 3٫۹۱8 ۹٫31۹ 8٫3۹22 

5۹۱۱ 3٫۹11 ۹٫2۹۱ 8٫1212 

5۹۱0 3٫۹08 0٫۱۹0 8٫1121 

5۹۱۹ 1٫50۱ 0٫118 8٫1۹83 

5۹08 1٫018 0٫۹۹۹ 8٫118۹ 

5۹05 1٫125 ۹٫80۹ 8٫1۹۹1 

5۹02 ۹٫82۹ ۹٫13۹ 8٫۹30۹ 

5۹03 ۹٫۹۹1 ۹٫۹۱3 8٫۹۹02 

5۹01 ۱٫810 58٫818 8٫۱853 

5۹01 ۱٫215 ۹٫۹۹۹ 8٫۱211 

5۹0۹ ۱٫183 ۹٫۹۹8 8٫۱133 

5۹0۱ ۱٫1۹5 ۹٫۹18 8٫۱۹3۱ 

5۹00 ۹٫8۹2 55٫118 8٫۱0۱۹ 

5۹0۹ 55٫83۹ 53٫18۹ 8٫05۱5 

5۹۹8 52٫12۹ 51٫۱51 8٫011۱ 

5۹۹5 53٫0۱0 51٫۱31 8٫002 

5۹۹2 53٫۹۹5 51٫358 8٫۹55۹ 

5۹۹3 51٫381 28٫881 5٫۹31۹ 

5۹۹1 53٫۹۹1 50٫1۱۹ 5٫۹113 

5۹۹1 53٫3۱0 5۱٫۹0۹ 5٫۹۱۱ 

5۹۹۹ 53٫005 5۱٫۹81 5٫۹0۱1 

5۹۹۱ 51٫3۹8 50٫2۹۹ 5٫۱28۱ 

5۹۹0 51٫5۹1 5۱٫0۹2 5٫33۱ 

5۹۹۹ 53٫۹3۹ 5۹٫028 5٫152 

2888 53٫120 5۹٫831 5٫۱۱۹ 

2885 51٫8۹1 5۹٫2۹3 5٫53۹2 

2882 51٫181 5۹٫21۹ 5٫5۱2 (est) 

2883 51٫۹58 5۹٫51۹ 5٫151 (est) 

2881 51٫512 5۹٫121 5٫51۹ (est) 

2881 51٫۹82 5۹٫101 5٫5۹1 (est) 

288۹ 51٫521 51٫۱۱1 5٫5۱1 (est) 

288۱ 51٫0۹5 5۹٫5۹1 5٫821 (est) 

2880 5۱٫350 5۱٫530 5٫88 
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5۹۱5 3٫305 52٫31۹ 8٫2۱3۹ 

5۹۱2 3٫131 55٫۱0۱ 8٫2۹51 

5۹۱3 3٫321 58٫۹58 8٫381۱ 

5۹۱1 3٫212 ۹٫۱۹8 8٫3322 

5۹۱1 3٫338 ۹٫555 8٫3۹11 

5۹۱۹ 3٫۹۱8 ۹٫31۹ 8٫3۹22 

5۹۱۱ 3٫۹11 ۹٫2۹۱ 8٫1212 

5۹۱0 3٫۹08 0٫۱۹0 8٫1121 

5۹۱۹ 1٫50۱ 0٫118 8٫1۹83 

5۹08 1٫018 0٫۹۹۹ 8٫118۹ 

5۹05 1٫125 ۹٫80۹ 8٫1۹۹1 

5۹02 ۹٫82۹ ۹٫13۹ 8٫۹30۹ 

5۹03 ۹٫۹۹1 ۹٫۹۱3 8٫۹۹02 

5۹01 ۱٫810 58٫818 8٫۱853 

5۹01 ۱٫215 ۹٫۹۹۹ 8٫۱211 

5۹0۹ ۱٫183 ۹٫۹۹8 8٫۱133 
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5۹0۱ ۱٫1۹5 ۹٫۹18 8٫۱۹3۱ 

5۹00 ۹٫8۹2 55٫118 8٫۱0۱۹ 

5۹0۹ 55٫83۹ 53٫18۹ 8٫05۱5 

5۹۹8 52٫12۹ 51٫۱51 8٫011۱ 

5۹۹5 53٫0۱0 51٫۱31 8٫002 

5۹۹2 53٫۹۹5 51٫358 8٫۹55۹ 

5۹۹3 51٫381 28٫881 5٫۹31۹ 

5۹۹1 53٫۹۹1 50٫1۱۹ 5٫۹113 

5۹۹1 53٫3۱0 5۱٫۹0۹ 5٫۹۱۱ 

5۹۹۹ 53٫005 5۱٫۹81 5٫۹0۱1 

5۹۹۱ 51٫3۹8 50٫2۹۹ 5٫۱28۱ 

5۹۹0 51٫5۹1 5۱٫0۹2 5٫33۱ 

5۹۹۹ 53٫۹3۹ 5۹٫028 5٫152 

2888 53٫120 5۹٫831 5٫۱۱۹ 

2885 51٫8۹1 5۹٫2۹3 5٫53۹2 

2882 51٫181 5۹٫21۹ 5٫5۱2 (est) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Office of Management and Budget. S.U:en:ساالنۀ ناسا در مقياس ميليون دالر امريكايي ۀبودج

گبارشگر بخش وبري سازمان فضايي ناسا دان ليون طي گبارشدي در صدفحۀ رسدمي ايدن         

ايدن تنهدا    .  داندد ميليارد دالر مي 5۱،1را (  2851(ميبان هبينۀ سال  2851سازمان در چهارم مارچ 

اکثر کشورهاي توسیه يافتده سدازمان فدضايي دارندد و             .  هاي فضايي انسان است بخشي از هبينه

به طور مثدال    .  شودها مصرف ميها دالر بودجه براي فیاليت و انكشاف اين سازمانساالنه مليون

مليدون    388ميليارد روبل، سازمان فضايي اوکدراين    05سازمان فضايي روسيه  288۹بودجۀ سال 

مليون پوند فقط براي بخش پووهدشي، سدازمان ملدي       238دالر، سازمان فضايي جديد انگلستان 

متأسدفانه  .  هبينده کدرده اندد     مليدارد تومدان       3۹۹8يي برابدر    بودجه  530۱فضايي ايران در سال 

هاي فضايي اتحاديۀ اروپا، چين، هند، کانادا، برازيدل، قباقدستان و           اطالعاتي از بودجۀ سازمان

  )gov.nasa.www (.تیداد زيادي از کشورهاي مطرح در عرصۀ فضانوردي در دست نيست

. با رکود اقتصادي در جهان ميبان هبينه هاي مصرف شده براي فدضانوردي کداهش يافدت         

دهد کده بودجدۀ تحقيقدات فدضايي در           نشان مي   -يوروکانسالت    -گبارش مرکب مشاوره اروپا 

اين نخستين بار از سدال    .رسيد 2853در سال  ۱2.5، به 2852ميليارد دالر در سال  ۱2.۹جهان از 
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2883 51٫۹58 5۹٫51۹ 5٫151 (est) 

2881 51٫512 5۹٫121 5٫51۹ (est) 

2881 51٫۹82 5۹٫101 5٫5۹1 (est) 

288۹ 51٫521 51٫۱۱1 5٫5۱1 (est) 

288۱ 51٫0۹5 5۹٫5۹1 5٫821 (est) 

2880 5۱٫350 5۱٫530 5٫88 

http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Office_of_Management_and_Budget
http://www.nasa.gov


 

در   .هاي تحقيقات فضايي در جهان شاهد کاهش بودجۀ فضايي هستيم است که در برنامه 5۹۹1

در صدد از بودجده اش را           38مقابل، روسيه در پنج سال گذشته به طور متوسط هر سال بيش از   

ميليدارد    58صرف تحقيقات فضايي کرده و بید از امريكا تنها کشوري است که رقمي باالتر از     

هاي بید، جاپان، چين، فرانسه، آلمدان،    بنا به اين گبارش، در رده .کنددالر در اين راه هبينه مي

 .ايتاليا و هند با سرمايه گذاري سالي بيش از يط ميليارد دالر قرار دارند

  :گويداستيو بوشينگر، رئيی يوروکانسالت مي

هداي مثبدت زيدادي از حدضور         هداي دولدتي فدضايي ندشانه       زمينۀ فیلي در جهان براي برنامه   

-کشورهايي دارد که تحقيقات فضايي شان را تازه آغاز کرده اند و تیداد کشورهايي که برنامه   

کشور جهدان در    10.  شودهاي فضايي شان دارند روز به روز بيشتر مي  هايي براي افبايش قابليت

هاي فضايي سرمايه گذاري   ميليارد دالر يا بيشتر در زمينۀ کاربردها و تكنولویي 58سال گذشته 

کدشور    3۱تنها   2883شد و در سال کشور محدود مي 13، به 2855اين تیداد در سال . کرده اند

 .گرفترا در بر مي

فضايي انسانها اسدت و    مليارد دالر ساالنه هبينۀ ۱3از تحقيقات دريافته شد که چيبي حدود 

با توجه به اينكه در قسمت اول بحث گرديد که اين عوايد همده از جيدب زميدن و مندابع زميدن             

اکنون سوال اينجاست که آيا بهتر نيست همين پول صرف بهبود اوضداع زيدست     .  شودورج مي

که امكدان پيددا کدردن شدرايط مطلدوو در             محيطي زمين شود؟ درقسمت دوم مقاله بحث شد    

ديگر سيارات بسيار پايين است، حال بايد از وود بورسيم آيدا زميدن ديگدر جداي ووبدي بدراي                

شود جلو تخريب بيش از حدد زميدن را گرفدت و شدرايط مطلدوو را                 گي نيست؟ آيا نميزنده

 ايجاد کرد؟

هاست که در حال تخريب زمين هستيم، دقيقًا از زمان پيددايش آتدش، شدايد           ما انسانها سال

چديبي کده    .  هم کمي پيشتر؛ اما اين روند از قرن شانبدهم سرعت بيشتري به وود گرفتده اسدت     

اروپدا  (  51اواسط قدرن    )از اين زمان به بید   :  نگاردداند و ميدکترحسن الماسي آن را توسیه مي
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در ابیاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دچار ت يير و تحول سريع گرديدکه ثمرۀ ايدن تحدوالت       

 ( 52 :530۹الماسي؛. )موجب شكل گيري فرآيند توسیه در اروپا شد

اگر روند تخريدب و آلدوده کدردن محيدط            (  UNEP پي.ئي.اِن.يو)بنا به گفتۀ کارشناسان   

زيست به همين منوال ادامه پيداکند انسان کمتر از صد سال زمدان وواهدد داشدت تدا در زميدن             

مليدارد دالرصدرف بهبدود اوضداع زيدست            ۱3گي کند و اما اکنون اگدر بخدواهيم سداالنه        زنده

توان تا حد زيادي جلو تخريب زمين را گرفدت و        محيطي شود به راحتي طي مدت کوتاهي مي

به عنوان مثال اگر ميانگين هبيندۀ غدرس هدر اصدله        حتي وسارات ايجاد شده را نيب جبران کرد؛ 

نهال در تمام نقاط جهان يط دالر در نکر گرفته شود با پول مصرف شدده بدراي سدفر بده فدضا          

با توجه به اينكده گياهدان بيدشترين نقدش را در              .  ميليارد اصله دروت کاشت ۱3توان ساالنه مي

چه از لحاظ توليد غذا، بهبود وضع آو و هوا، کنترول تخريب ودا ،   )گي انسانها دارند؛ زنده

تمدام  (  ميليارد اصدله درودت      ۱3)بید از ده سال  (  زيست گاه حيوانات، حفظ هواير آو شيرين

. جنگالتي که توسط بشر براي بهبود اقتصاد کشورها تخريب شده بود دوباره احيدا وواهدد شدد     

اگر اين روند به بيست سال و پنجاه سال ادامه پيدا کند تصور کنيد چه وواهد شد؛ زميدني سدبب      

گي سرشار از آرامدش و رفداه         و توانمند، هوايي پا ، آو شيرين فراوان، غذاي کافي، و زنده  

 . در ودمت انسان وواهد بود

 نتیجه گیری

هاي اکتشافي فدضايي اندسان نددارد؛ بلكده           شود نگارنده هرگب سیي در نفي برنامهتكرار مي

هداي محتوايدي، بدر نيازهداي        نکريده   .يي محتوايي براي محيط زيدست دارد     سیي در طرح نکريه

اينجدا نيدب    (.  5۹1:  53۹8احمددي؛   )  شوند تأکيدد دارد   يي که موجب بر انگيختن افراد ميدروني

سیي شده با بر انگيختن احساس و تفكر در انسان امدروزي توجده او را بده آنوده انجدام داده و                  

 . دهد جلب گرددمي

هدف اين است که ابتدا روند تخريب سيارۀ ما کنترول گردد و در بهبود اوضاع طبيیدي آن     
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. گاهي ديگر بدراي ندسل بیدد باشديم          يي اضافه بود به دنبال پناه  کوشا شويم بید از آن اگر هبينه

هاي بیددي اسدت بددون تجديدد و           هاي طبيیي زمين را که مربوط به نسل اينكه ما امروز سرمايه

. يي براي نسل بید باشيم هرگب کاري عقالني نخواهدد بدود        احيا مصرف کنيم و بید دنبال سياره

يي مشابه  هيا نيازي نيست تا ما امكانات موجود در زمين را هبينه کنيم به اميد اينكه شايد سياره 

زمين پيدا شود؛ شايد آن سياره تمام مشخصات زيستي زمين را داشته باشد؛ شدايد بتدوانيم آنجدا      

هاي بده   گي کنيم؛ شايد و بايد هايي اين چنين چيبي جب اتالف وقت بشر و هبينه ووو تر زنده

 .دست آمده از دامن طبيیت زمين نيست
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