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  چکیده

ي خـاص  ها تیمحدودمدار در مدار ثابت زمین به دلیل /از منابع طیف استفادهدر عرصه هاي مخابراتی، 

به دلیل ظرفیت محدود این مدار و هم بـه علـت   هم  ها چالش.این مدار همواره چالش برانگیز بوده است

مقالـه حاضـر   .ي منحصر به فرد این مدار در استفاده از آن براي مقاصد ارتباطات راه دور استهایژگیو

رژیـم مبتنـی بـر قاعـده هـر کـس       (ي فعلی تخصیص فرکانس در مدار ثابت زمـین  ها میرژضمن معرفی 

نقـاط قـوت و ضـعف    )ریـزي قیاسـی   تنـی بـر قاعـده برنامـه    و رژیم مب شودیممند بهرهزودتر آمد زودتر 

هاي رایج در این عرصه را بررسی نموده جایگاه کشورهاي در حـال توسـعه را در رونـد تکامـل و     شیوه

  . سازدیممدار روشن /سازي استفاده از منابع طیف قانونمند

  

ریـزي شـده، بانـدهاي    ماهواره، تخصـیص فرکـانس، مـدار ثابـت زمـین، بانـدهاي برنامـه       :کلیدواژگان

  . ریزي قیاسی، طیف الکترومغناطیس ریزي نشده، برنامه برنامه
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  مقدمه

مزیـت آن،  . برانگیـز اسـت   سو داراي مزیت و از سوي دیگر چـالش استفاده از مدار ثابت از یک

برانگیـز بـودن آن بـه    هاي واقع بر ایـن مـدار اسـت و چـالش     میزان پوشش زمین از طریق ماهواره

سرمایه گذاري براي پرتاب ماهواره به سوي این مـدار  . شود داري یکسان از آن مربوط میبر بهره

بـر ایـن،    کننـد و عـالوه   صنایع زیادي در چنین هدفی فعالیت می. میلیاردها دالر هزینه در بردارد

شـود، توسـعۀ    هـا در ایـن مـدار حاصـل مـی      مـاهواره  دادنقراراي ارتباطی که با  خدمات ماهواره

دي و اجتمــاعی فراوانــی در عرصــۀ تبــادل اطالعــات، انتشــار تصــاویر تلویزیــونی، مســایل اقتصــا

  .هواشناسی، مکان یابی و غیره به دنبال داشته است

 کـه اسـت راهکارهـاي قـانونی و مـؤثري     نیازمنـد مـدار   ایـن  ، اسـتفاده از منـابع  لیدلنیهمبه

  .مکن سازدمدار را به راحتی و به طور برابر م اینمندي همه از  بهره

هاي مختلف، اصول و قواعد حقوقی را به چـالش کشـیده    هاي علمی و فنی بشر در عرصه پیشرفت

هـاي   ي که زمینـۀ نابسـامانی  ا گونهبههاي فنی و مقررات حقوقی فاصله افتاده است؛  گاهی میان واقعیت

  .وسه کرده استهاي قانونی وس هاي قدرتمند را بر سوءاستفاده از کاستی حقوقی فراهم شده، دولت

شده در راستاي تخصیص منابع موجـود در فضـاي مـاوراي جـو و بـه      مجموعه قواعد تدوین 

ي الکترومغناطیس در مدار ثابت زمین نیز جدا از ایـن امـر نبـوده و تـا بـه      ها فیطویژه تخصیص 

حاصل این تغییـرات بـه پیـدایش دو راهکـار حقـوقی      . امروز تغییرات فراوانی به خود دیده است

هـاي الکترومغنـاطیس در مـدار ثابـت      سازي تخصیص منابع مداري و طیـف مندمده براي قانونع

را بررسی نموده و معایـب و نقـاط قـوت هـر یـک را       آنهازمین منتهی گشت، که در این نوشتار 

برانگیـز بـودن   اما پیش از ورود به بحث اصلی، براي روشن ساختن دلیل چالش. میشویمیادآور 

دار ثابت زمین در مقاصـد ارتباطـات راه دور، تعـاریفی بسـیار کوتـاه از مسـائل فنـی        استفاده از م

هـاي آن در مقایسـه بـا دیگـر      ویژه مدار ثابت زمین و ویژگـی بحث از قبیل فرکانس، مدارها و به

  . مدارهاي اطراف زمین ارائه خواهیم کرد

  

  تعاریف: بخش نخست

  فرکانس) الف

در واحـد  ) یـا حامـل  (اد ارتعاشات یک مـوج الکترومغناطیسـی   فرکانس یا بسامد عبارت از؛ تعد

  .ثانیه است
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کیلو، مگـا و گیگـا هرتـز    . شود گیري می این یک کمیت فیزیکی است که با واحد هرتز اندازه

هـاي ارتباطـات فضـایی عمـدتاً در      فرکـانس . آینـد  مـی  شـمار بـه همه ضرایبی براي بیان این واحـد  

بـه در سـرعت نـور    1مقدار این کمیت از حاصل ضرب طول موج .هستند گاهرتزیگباندهاي مگا و 

در . توان گفـت طـول مـوج و فرکـانس دو بیـان از یـک کمیـت هسـتند         می واقعدر.  آید می دست

تر از فرکانس و در امور مربـوط  ادبیات فناوري فضایی در موارد مربوط به ارتباطات مخابراتی بیش

  2.شود ها از طول موج استفاده می ی ماهوارهمخابراتریغهاي  به سنجش از دور یا انواع محموله
  

  مدار) ب

. به سرعت و شرایط پرتاب ماهواره مدار نـام دارد  توجهبامسیر حرکت ماهواره در اطراف زمین 

بایـد مرکـز زمینـی و مسـیر حرکـت       که براي حفظ تعادل میان نیروهاي جانب مرکز و ثقـل مـی  

ارها در حالت کلی بیضوي بوده مرکز زمین نیـز در یکـی   مد.ماهواره در یک صفحه واقع گردد

چه زاویـه میـان صـفحه بیضـی و صـفحه دربرگیرنـدة مـدار        شود، چنان هاي آن واقع می از کانون

. توان مدار چرخش ماهواره بـه دور زمـین را اسـتوایی، قطبـی و یـا مایـل دانسـت        استوا باشد، می

بنـدي   اي که در آن واقع شده از سطح زمین دسته هارتفاع ماهوار اساسبرگاهی اوقات مدارها را 

کیلـومتر داشـته    1000تـر از  اي کـم  چه ماهواره از سطح زمـین فاصـله  اساس چنان اینکنند بر  می

کیلـومتر   20000تا  1000چه این فاصله بین نامند و چنان می 3ارتفاع باشند مدار آن ماهواره را کم

کیلومتر باشد مدار مربوط  20000و اگر ارتفاع ماهواره باالي 4باشد آن را مدار با ارتفاع متوسط

  )7: 72محمدیان، (کنند ي میگذار نام5را مدار با ارتفاع زیاد
  

  مدار ثابت زمین) 1-ب

است که به طـور   6تري از مدارها به نام مدارهاي همگرد زمین مدار ثابت زمین جزو دسته بزرگ

رضـی کـه زمـین را از محـل مـدار اسـتوا بـه دو نـیم         اي ف صـفحه  -کلی به صفحه فرضی استوایی

ــد -کنــد مــی ــا دایــره . تمایــل دارن   .اي شــکل باشــند مــدارهاي همگــرد ممکــن اســت بیضــوي ی

)Jansky&Jeruchim, 1987 :3-82(  

                                                                                                                                              
طول یک دوره تناوب موج به واحد متر. 1

هاي مخابراتی، سازمان فضایی ایران،  فضایی ایران، فرکانس ۀدانشنام2.

www.isa.ir/enc/components6.?articleid=26،17/02/90بازدید، آخرین

3. Leo

4. Meo
5. Heo
6. Geosynchronous
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 35678چه مدار صفر درجه و ارتفاع ماهواره در تمام طول مسیر از سطح زمـین حـدود   حال چنان 

سـاعت و   23دش یک دور کامل ماهواره به گـرد زمـین بـا روز نجـومی     کیلومتر باشد مدت زمان گر

. شـود  دقیقه و چهار ثانیه برابر شده و از دید ناظر روي زمین بدون حرکـت در آسـمان رؤیـت مـی     59

گـردد و از   ی؛ سرعت حرکت ماهواره با سرعت گردش زمین به دور خود تقریبـاً یکسـان مـی   عبارتبه

ــ  ــاظري کــه از روي زم ــه مــاهواره مــیایــن جهــت ن ــت   ین ب نگــرد آن را همــواره در جــاي خــود ثاب

  ).9- 8: محمدیان، پیشین(بیند می

هاي ارتبـاطی بسـیار مناسـب     هایی است که آن را براي فعالیت مدار ثابت زمین داراي ویژگی

هایی کـه   ثابت کرد ماهواره 7"اچ نوردویگ "مهندسی اتریشی به نام 1929در سال . ساخته است

گیرند؛ طول دوره گردشی معادل  کیلومتري زمین قرار می 800/35مدار و در فاصله به روي این 

  . بیند ه ناظر زمینی آن را ثابت میساعت به دور زمین خواهند داشت و این بدان معنی است ک 24

عنوان کرد که با قـرار دادن سـه مـاهواره بـر روي ایـن      1"آرتورسی کالرك"1945در سال 

این مدار باالي مدار اسـتوا  . کل نقاط زمین را تحت پوشش ارتباطی قرار داد توان تقریباً مدار می

  )43:1993Pattan-74( .کیلومتري از مرکز زمین واقع شده است 42164و در فاصلۀ 

  مزایاي استفاده از مدار ثابت زمین در ارتباطات راه دور )2-ب

  :ارتباط راه دور بدین شرح استي مدار ثابت زمین براي استفاده در مقاصد هایژگیوبرخی 

هـاي ردیـابی در    به علت ثابت بودن ماهواره نسبت بـه زمـین نـاظر زمینـی نیـاز بـه سیسـتم       ) 1

  .هاي فرستنده و گیرنده ندارد آنتن

هـاي موجـود در مـدارهاي دیگـر      تري نسبت به دیگـر مـاهواره   در هر لحظه پوشش وسیع) 2

  .ها استفاده نمود تر در ایستگاهیشتوان از آن براي تعداد ارتباط ب داشته می

تـوان کـل    درجه از هم بر روي مدار ثابت زمین می 120با قرار دادن سه ماهواره به فاصله ) 3

.سطح زمین غیر از مناطق قطبی را پوشش داد

  .تغییر فرکانس به علت حرکات جزیی ماهواره بسیار ناچیز است) 4

  )10- 9: ، پیشین محمدیان(.افتند مین دیرتر از کار میهاي موجود بر روي مدار ثابت ز ماهواره) 5
  

  

  پیشینۀ توسعه و تکامل قواعد تخصیص سهم فرکانس: بخش دوم

هاي امـواج رادیـویی    براي استفاده از طیف 1تخصیص سهم فرکانس بهمربوطپیشینۀ طرح قواعد 

بود که دو کشـور   گردد و آن زمانی باز می 1959به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی در سال 

  . آمریکا و اتحاد جماهیر شوروي سابق فاتحان فضاي ماوراي جو بودند

                                                                                                                                              
1. Arthur C. Clarke
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هـاي رادیـویی مشخصـی وضـع کـرده بودنـد و آن را رعایـت         این دو کشور بین خود طیـف 

هرکس زودتر آمد "تري در این زمینه مطرح شد و قاعدة  قواعد جزئی 1963در سال . نمودند می

در حقـوق فضـا بـه     3؛ براي نخستین بار بر اساس یک ساختار اسـتقرائی 2"شود مند می زودتر بهره

هاي  در  سال4تا پیش از کنفرانس جهانی مدیریت رادیو(Zdravic, 1991: 1-10).کار بسته شد

ي همـین شـیوه   مبنـا بـر هاي الکترومغناطیس در مدار ثابت زمین  ، استفاده از طیف1979و  1977

این دو کنفرانس بر حق استفاده یکسان و مساوي ملل از منـابع   در کهنیاپذیرفت؛ تا  صورت می

-Grove, 1989 :47)طبیعی محدود مدار ثابت زمین تأکید شد 50)

اي مثـل مـدیریت طیـف و     هاي ویـژه  بر بخش 1977در کنفرانس جهانی مدیریت رادیو سال 

رتبـاطی، اعـم از   ا هاي رادیویی براي مقاصد پیشـرفتۀ  برخی خدمات دیگر تأکید شد که فرکانس

و خـدمات    5هاي دیجیتال صوتی، امـواج تلویزیـونی بـا وضـوح بـاال      هاي موبایل، بخش سرویس

  .اي از این قبیل موضوعات بود هاي ماهواره نوین در عرصه

اي بـود  تر مسائل فنی و پیچیدة خدمات مـاهواره در این کنفرانس بیش بحثمورداما مسائل 

.(Verschor & Kopal, 2007: 60-64)  
زمـین و تخصـیص منـابع موجـود در آن در      ثابـت مـدار عمده قواعد حقوقی مربوط به استفاده از 

تـا پـیش از ایـن سـال     . المللـی مخـابرات راه دور بـه تصـویب رسـیده اسـت       در اتحادیۀ بین 1982سال 

معاهدات منعقده بر کلیات و اصول عمـده مـدیریت طیـف و مـدار و اصـول کلـی اسـتفاده از فضـاي         

به بعد جزییات استفاده مؤثر از مدار ثابت زمین مـد نظـر قـرار     1982از سال . اي جو تأکید داشتماور

يمـاورا هاي متعددي که درباره قوانین حـاکم بـر فضـاي    حاصل مذاکرات و کنوانسیون.گرفت

شکل یافته است به شناسـایی دو رژیـم عمـده بـراي تخصـیص       6در بحث تخصیص فرکانس جو

  :مدار ثابت زمین منجر گردیده است مدار در/منابع طیف

  .»شودمند میهرکس زودتر آمد؛ زودتر بهره«رژیم-

در قالــب بانــدهاي  بیــترتبــهکــه  8»تخصــیص از پــیش«یــا  7»قیاســیریــزي برنامــه«رژیــم-

  .به طور کامل توضیح داده خواهند شد10و باندهاي برنامه ریزي شده 9ریزي نشدهبرنامه

                                                                                                                                              
1. Frequency Allocation
2. First come,first served
3. Posteriori
4.World Administrative Radio Conferences(WARC)
5. Hight Definition 
6 . Frequency Allocation
7 . A Priori Planning
8 . Allocated In Advance
9 . Un-Planned bands
10 . Planned Bands
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  فرکانسیص ي تخصها میرژ :بخش سوم

و  »شـود منـد مـی  زودتـر بهـره   هرکس زودتـر آمـد،  «هیچ یک از دو شیوه تخصیص  کهجا آناز

توانست تمامی معیارهاي مرتبط با مفهوم دسترسـی یکسـان بـه     به تنهایی نمی »قیاسیریزي برنامه«

در  منابع موجود در مدار ثابت زمین را در برگیرد؛ هر دو رژیم فوق براي تخصیص منابع مـداري 

  : شود اي به کار بسته می هاي ثابت ماهواره سرویس

مـورد  ریـزي نشـده   ریـزي شـده و برنامـه   باندهاي برنامـه  ،الزم است بحثپیش از شروع این 

شــده و نریــزي برنامــه: انــددو دســته رادیــوییحقــوقی بانــدهاي  لحــاظبــه.بررســی قــرار گیرنــد

  .ریزي شدهبرنامه

  :شدهنزي ری برنامهباندهاي رادیویی ) 1-3

1هاي فرکانسیطیفآنهاباندهاي رادیویی هستند که؛ در ریزي نشده باندهاي رادیویی برنامه

.یابنـد تخصـیص مـی   "شـود منـد مـی  هرکس زودتر آمد زودتر بهـره "الگويبر مبناي 1فرکانسی

منطقی و بهینـه و اقتصـادي منـابع طبیعـی محـدود سـازگاري        استفادهباروند این شیوه تخصیص 

فنـاوري پرتـاب   به که بعد ی یکشورهادیگر کند که این مفهوم را به ذهن تداعی میگرچه ؛دارد

یابند نصیبی از منابع نخواهند برد و نخواهند توانست نیازهاي خود را بـا  فضا دست میماهواره به 

منابع طیف موجـود را در اختیـار    آنهاتر از ، زیرا کشورهاي پیشگام پیشاین شیوه برطرف سازند

   (Lyall & Larsen, 2009: 199-203).ندا گرفته

هـایی  المللـی مخـابرات راه دور، کانـال    هـاي رادیـویی اتحادیـۀ بـین    در این شـیوه، کنفـرانس  

متشکل از باندهاي فرکانسی براي مقاصد خاص در هر منطقـه رادیـویی را تعیـین نمـوده و میـان      

هـاي پیشـروي   دولـت . نمـود  ییافتند تقسیم مـ  کشورهایی که زودتر به مدار ثابت زمین دست می

را مورد استفاده قـرار   ها کانالها، این ی ثبت فرکانسالملل نیبفضایی نیز ضمن مطلع ساختن دفتر 

بایست بـه ایـن فهرسـت رجـوع      یافتند؛ می به مدار ثابت زمین دست می بعدداده، کشورهایی که 

ده نشـده بـود بـراي خـود     توسـط کشـورهاي پیشـگام اسـتفا     قـبًال یی کـه  ها کانالکرده و از میان 

  (Peterson, 2005: 184 -188).کردندمانده را انتخاب میهاي باقی کانال

یکی از معایب این روش این است؛ کـه کشـوري کـه زودتـر بـه تکنولـوژي پرتـاب اجسـام         

توانـد اجسـام فضـایی خـود را بـدون محـدودیت و تـا         فضایی به مدار ثابت زمین دست یابد؛ می

                                                                                                                                              
1. Frequency Spectrum
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هـا   عـالوه، ایـن موقعیـت   بـه . اش فعال باشند، در این مـدار نگـه دارد   پرتاب شدهزمانی که اجسام 

  (Grove, 1989: 50-52 ).   امکان فروش نیز خواهند داشت 

هـاي رایـج در    یکی از شیوه »شود مند می هر کس زودتر آمد زودتر بهره«، نیز شیوه اکنون هم

آینـد، بانـدهاي فرکانسـی     ودتـر مـی  هـا کـه ز  همـواره آن مدار است و لذا /تخصیص منابع طیف

  . بهتري در اختیار خواهند داشت

اما مسئلۀ عمده حاصل از این روش استفاده طوالنی مدت منـابع از سـوي کسـانی اسـت کـه      

بی شک استفاده طوالنی مدت یک ماهواره از یک مدار خاص حالت حاکمیت . اند زودتر آمده

جـایی مـاهواره یـک    جابـه  اجـازه عـدم یی از بابـت  ها بر آن مدار را پدید خواهد آورد و نگرانی

کشور با کشوري دیگر در آن مدار بدیهی اسـت، گرچـه در کنفـرانس جهـانی مـدیریت رادیـو       

صـراحت دائمـی انگاشـته نشـده اسـت، امـا        دوره استفاده فرکانس تخصیص یافتـه بـه   1979سال 

هـاي   اي دیگر و بـا ویژگـی   رهماهواره با ماهوا یکتمدید مهلت این استفاده یا امکان جایگزینی 

  . بینی شده است متفاوت در آن پیش

هاي فرکانسی و نقاط مداري جزو منابع طبیعی محدود به شـمار   با قبول این واقعیت که طیف

ي رژیـم مبتنـی بـر    ریکارگ بهي ناشی از ها ضعفروند امروزه تجارت طیف یکی از معایب و  می

).در تخصـیص فرکـانس اسـت    »شـود  مـی منـد   هرکس زودتر آمد زودتر بهره«شیوه  Lyall & 

Larsen, 2009: 205-212)   
، »شـود  منـد مـی   هر کس زودتر آمد، زودتـر بهـره  «هر روي، رژیم تخصیص مبتنی بر شیوه  به 

هـاي پخـش    دیگـر تنهـا شـیوه رایـج در تخصـیص فرکـانس بـراي سـرویس         1977تقریباً تا سال 

در کنار  2ریزي قیاسی برنامه بریمبتناهد رفت شیوه گونه که توضیح آن خونبود و همان1مستقیم

  .این شیوه به کار گرفته شد

                                                                                                                                              
1. Direct Broadcast Satellite Services

ستداللی که ریشه اي التین دارد، صفت و به معنی بررسی اA Prioriترکیب در فرهنگ واژگان انگلیسی،. 2

معناي درك اثـر از طریـق   عبارتی این ترکیب بهبه.رسیدن به کلیات از طریق بررسی جزئیات است ةبا شیو

عل���ت cause to effect)بررسی سبب ب���ھ اسـتدالل قیاسـی   . گوینـد بوده به آن استدالل قیاسی نیز می  (معل����ول

در حقوق است) فت سبب از طریق بررسی اثراستدالل از جزء به کل ویا دریا(نقطه مقابل استدالل استقرایی

) جزء(له خاصئبراي دریافت راه حلی براي یک مس) کل(به معنی بررسی قوانین عمومی  A Prioriترکیب 

  Last visited,2011/07/03   /a=prioridictionary.thefreedictionary.com-http://legal: منبع.است

برنامـه  بـه شـیوه   در تخصـیص فرکـانس    A Priori Planningتوان گفت منظور از باتوجه به این تعریف می

و رسیدن به راهکارهاي عملی و ) به عنوان یک کل(در نظر داشتن موضوع تخصیص فرکانس ، ریزي قیاسی 

ی در این برنامه نخست کلیت موضوع یعنی تخصیص فرکانس عبارتبه.است) به عنوان جزء(فنی تخصیص 
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متشـکل از   77، گـروه  متحـد ملـل ییفضاحین دومین کنفرانس  1982این در سال  بر عالوه  

هـاي   کشورهاي در حال توسعه، اعضاي حاضر در کنفرانس را تحت فشـار گذاشـتند تـا فرصـت    

  . دهندقرارهاي فضایی  ین گروه کشورها براي شرکت در فعالیتتري در اختیار ابهتر و بیش

بـاالخره در اجـالس مـاه مـارس      توسـعه حالاهمیت و نگرانی ناشی از حقوق کشورهاي در 

  . ژنو مورد توجه واقع گردید 1988

المللـی مخـابرات راه    خواست این کشورها در دستور جلسه کمیته فرعی حقوقی اتحادیه بـین 

هاي طوالنی مدت، جوانب حقوقی مـرتبط بـا قواعـد     پس از تعامالت و بررسی دور مطرح شد و

برداري از فضاي ماوراي جو مد نظر قـرار گرفـت و در نهایـت     موجود در زمینۀاکتشافات و بهره

ویـژه کشـورهاي در حـال     کارگیري فضاي ماوراي جو در راستاي منافع تمام کشـورها بـه   حق به

تر مد نظر بود، دسترسی یکسـان بـه مـدار ثابـت     چه بیشزمینه آن در این.توسعه شناسایی گردید

  .المللی بود زمین و ارتباطات بین

ي هـا  سـال المللی مخابرات راه دور، با برگزاري چندین کنفرانس که به ویـژه در   اتحادیۀ بین

جدي به این مسئله رسـیدگی   طوربهبرگزار گردید؛  1992و 1971-1977-1979-1985-1988

  ).معروف گشتند 1هاي جهانی مدیریت رادیو  ها به کنفرانس این کنفرانس(نمود 

اي داشــت زیــرا در آن ســال   اهمیــت ویــژه 1988هــا، کنفــرانس ســال  از میــا ن ایــن کنفــرانس

  . مدار مورد توجه واقع شد/ ریزي و راهکارهاي عملی استفاده یکسان و برابر از منابع طیف  برنامه

ریـزي بـراي دسـتیابی     ع دستیابی به تفاهمی بود که در آن  برنامـه در واق 1988کنفرانس سال 

ی به سوي اسـتفاده  جهانحرکتي معنابهیکسان به منابع فضاي ماوراي جو تبیین شده بود و این 

  . ریزي قیاسی در تخصیص فرکانس بود از رژیم مبتنی بر برنامه

مخــابرات راه دور تنهــا المللــی  از ســوي اتحادیــۀ بــین 1988شــایان ذکــر اســت کــه تــا ســال 

بایست از رژیـم مبتنـی    اي در دستیابی به مدار ثابت زمین، می هاي بخش مستقیم ماهواره سرویس

                                                                                                                                              
پذیرد و سپس جزئیات یعنی اقدامات فنی کشورها در دسترسی عملی به مـدار ثابـت   به کشورها صورت می

تـوان گفـت رژیـم    بنـا بـر همـین اسـتدالل مـی     .گیردزمین و استفاده از منابع تخصیص یافته مدنظر قرار می

و (posteriori)نیز بر اساس استدالل استقرایی "first come first served"ه تخصیص فرکانس برمبناي شیو

سازند هاي مداري  را از آن خود میچراکه کشورهاي پیشرو نخست موقعیت ،یابدبه کل  صورت می ءیا جز

  .پذیردها صورت میهاي آنو سپس مقدمات تخصیص فرکانس براي فعالیت ماهواره

1. World Administrative Radio Conferences
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هـر کـس   «اي تـابع رژیـم    هاي مـاهواره  کردند و دیگر سرویس پیروي می »ریزي قیاسی برنامه«بر 

  .بودند  »شود مند می ، زودتر بهرهآمدزودتر

ــ برنامــه«، رژیــم اکنــون هــم ــراي تمــامی ســرویس »زي قیاســیری ــی  هــاي مــاهواره ب اي و حت

  .(Verschor & Kopal, 2007:67-72 ).رود کار می به نیز 1اي ثابت هاي ماهواره سرویس

  ریزي نشده فرآیند حقوقی تخصیص فرکانس در باندهاي رادیویی برنامه )1-1-3

ق در کنفـرانس جهـانی   و ضمایم مربوطه آن در قواعد رادیویی مـورد توافـ   13و  11بندهاي 

ریزي نشـده را   فرایند تخصیص و ثبت فرکانس در باندهاي برنامه 1982،2مدیریت رادیو در سال 

ي الکترومغنـاطیس  هـا  فیـ طبراي این منظـور سیسـتم پیشـنهادي اسـتفاده از     . تعریف کرده است

  . منتشر گردد 3المللی ثبت فرکانس مورد نظر باید نخست از طریق سازمان بین

از آن مشکالت احتمالی مرتبط با دیگر کشورها که ناشی از استفاده از این بانـدها باشـد    پس

.اي مد نظر اعالم و معرفی گردد رفع شده و در نهایت سیستم ماهواره

  . انجامد ریزي نشده می آمیز این مراحل به ثبت فرکانس در باندهاي برنامه تکمیل موفقیت 

ایـن اطالعـات را در اختیـار تمـام نهادهـاي مربوطـه قـرار         المللی ثبـت فرکـانس   سازمان بین

ریـزي شـده ارتبـاطی فضـایی      هـاي برنامـه   احتمال تداخل آن را با دیگـر سـرویس   آنهادهد و می

هـا وارد نگـردد برنامـه تعیـین      خللی بر عملکرد دیگر ساختار یاچه تداخل چنان. کنند بررسی می

گـردد و اگـر خللـی پدیـد      اجـرا یافتـه، عملیـاتی مـی     اي مورد نظر امکان شده در سیستم ماهواره

هـاي   ی سیسـتم فنـ ساختارها، تغییر  جایی محل ماهواره یا ماهوارهآورد، راهکارهایی از قبیل جابه

در نهایت اگر باز هـم ایـرادات   . گیرد کننده قرار می درخواست ي نهادروشیپاي و غیره  ماهواره

  .حل منطقی دست یابند کنند تا به راه یکدیگر همکاري می هاي مربوطه با برطرف نشد، تمام نهاد

اش با نهاد جدیـد تـداخل یافتـه     در این ساختار هیچ اجبار قانونی براي نهادي که ایستگاه ثبت شده

هاي ایستگاهی خود را تغییـر دهـد تـا اخـتالل      وجود ندارد و نهاد قدیمی الزم نیست چیزي از ویژگی

هـاي   ی حسن نیـت و همکـاري مبنـاي اصـلی رفـع اخـتالف در تـداخل       از طرف. پدید آمده رفع گردد

  : ي زیر الزامی استها حالتاعالن وضعیت و متعاقب آن همکاري در صورت بروز .احتمالی است

هنگامی که استفاده از یک فرکانس تداخل مضر بـر هـر سـرویس موجـود یـک نهـاد دیگـر         - 

.وارد سازد

. المللی استفاده شده باشد رتباطات رادیویی بینهنگامی که فرکانس مورد نظر براي ا -

                                                                                                                                              
1. Fixed satellite services
2. WARC 1982
3. International Frequency Registration Board (IFRB)
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  .المللی یک فرکانس شناسایی شود هنگامی که الزم باشد، در عرصه بین -

بـه مجموعـه    1ریزي چند جانبه ، جلسات برنامه1988در کنفرانس جهانی مدیریت رادیو سال 

هـاي   هـی مـاهواره  د قواعد رادیویی افزوده شد و این بخش جزئی از فرایند همکاري در سرویس

هـایی بـراي حـل و فصـل      پیـدا کـردن راه  ریـزي چنـد جانبـه    جلسـات برنامـه  وظیفه . ثابت است

این نهاد زمینۀ ایجاد همکاري میان . اي است هاي ماهواره اختالفات ایجاد شده در شبکه سرویس

  .Zdravic, 1991: 15-23)(سازد اي را فراهم می هاي ثابت ماهواره هاي دعوا در سیستم طرف

:ریزي شده برنامهباندهاي رادیویی )2-3

  :عبارت است از2ریزي در این مقوله منظور از برنامه    

المللی مخـابرات  که از سوي اتحادیۀ بین)تخصیص سهم براي هر کشور(برنامۀ تخصیص  -1

از صـرف  تهیه مقدمات و ملزوماتی که فراتر (اجراي فرایندهاي توسعه  - 2.گیردمیراه دور صورت 

  .)نظر استتخصیص مد

اي اسـت کـه بایـد     هاي مـاهواره  ریزي براي ایجاد و ساخت سرویس فرایندهاي توسعه، برنامه

  .ریزي چندجانبه مطرح شود در جلسات برنامه

بـر ریـزي شـده   برنامـه  ییویـ راديباندهاتخصیص فرکانس در تر گفتیم؛ پیش کهطورهمان

  .پذیرد صورت میتخصیص از پیش  عبارت دیگر ، و یا بهقیاسیریزي  برنامهاساس

المللی مخابرات راه دور بانـدهاي فرکانسـی   هاي تخصیص اتحادیۀ بین در این شیوه کنفرانس

  .دهدیمرا با توجه به منطقه مداري به تمام کشورهاي عضو تخصیص 

ا از هاي الکترومغناطیس براي نهادهاي رادیویی ملـی تمـام کشـوره    این رژیم طیف بر اساس

هـا   یابند که تا زمان دستیابی عملی به این طیـف  شود و کشورها اطمینان می پیش کنار گذاشته می

  .ماندیممحفوظ  شانیبراو نقاط مداري، این منابع 

در کنفـرانس   لیـ دل نیهمـ تر بـود و بـه  نیافته مناسب این شیوه براي کشورهاي جهان سوم و توسعه

جانبـه شـکل یافـت؛ نقـش ایـن       ریـزي چنـد   کـه جلسـات برنامـه    1979در سال  ویراد تیریمدجهانی 

-Peterson,2005:189).تـر شـد   مـدار جـدي  /گیري براي استفاده از منـابع طیـف   کشورها در تصمیم

باید توجه داشت که از زمان شروع پیدایش قواعد فضـایی همـواره گـرایش زیـادي نسـبت بـه       (198

 »ریـزي قیاسـی   برنامـه «ي به سـو » شود مند می بهرهآمد زودتر هر کس زودتر«عبور از روش تخصیص 

                                                                                                                                              
1. Multilateral Planning Meetings (MPM)
2. Planning
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این گرایش نه به خاطر فشارهاي اعمال شده از سوي کشـورهاي جهـان سـوم کـه    . وجود داشته است

  . به دلیل پر شدن ظرفیت مدار ثابت زمین است تر شیب

ر مـدا /قیاسی براي استفاده از منابع طیفيزیر برنامهوهیش، خواهان توسعهحالکشورهاي در 

  .هاي مداري را جلوتر در اختیار گیرند بودند، تا بتوانند بر مبناي آن موقعیت

ثیري در اختصـاص  أحتی توانایی دستیابی بـه فضـاي مـاوراي جـو تـ      ایونیاز فعلی  وهیشنیادر 

هـاي مـداري را در اختیـار    خواسـتند موقعیـت  می این کشورها. نقاط مداري و امکانات طیف ندارد

هـا عمـالً دسترسـی     هاي علمی و فنی بتوانند به ایـن موقعیـت   پیشرفت ر گذر زمان باداشته باشند و د

(Zdravic, 1991: 32-47 ).البته این شیوه، چندان مورد توجه کشورهاي توسـعه یافتـه نبـود   . یابند

هـر کشـوري، داراي یـک رأي بـوده تعـداد       ویـ رادتیریمـد جا که در کنفـرانس جهـانی   اما از آن

عضـو گـروه عـدم تعهـد، اکثریـت اعضـاي ایـن کنفـرانس را تشـکیل           توسـعه الحـ کشورهاي در 

مـدار بسـیار حـائز    /ها در تعیین ساختار جدید تخصیص سهم در مورد منابع طیف؛ نقش آندهندیم

  .اهمیت بود

گیـري شـیوة    کـار  خواهـان بـه   1979این کشورها در کنفرانس جهانی مدیریت رادیو در سال 

کـه   1اي ویژه ها بر اساس برنامه خواستند فرکانس ی میعبارتبهبودند و تخصیص قیاسی این منابع 

  . به این منابع را تضمین نماید تخصیص یابد آنهادسترسی 

مـدار  /منظور از این برنامه، ساختاري است که با از پیش تعیین شدن دستیابی بـه منـابع طیـف   

  .ازدمیان کشورهاي توسعه یافته و توسعه نیافته تعادلی برقرار س

آمریکـا  . نمایندة آمریکا و برخی دیگر از کشورهاي توسعه یافته بـا ایـن برنامـه مخـالف بودنـد     

تخصیص فرکانس باید بر اساس نیازهاي موجود و ثابت شـده صـورت پـذیرد و امکـان     : معتقد بود

تخصـیص پـیش از    کـه چـرا هاي تخصیص یافته وجود داشته باشد،  و یا فرکانس ها مکاناستفاده از 

 ,Jasentulyiana).مدار اسـت /تفاده عملی از این منابع مغایر با اصل استفاده اثر بخش منابع طیفاس

1994: 15)  
بـه کـه چرامدار ندارد /در عمل استفاده از این شیوه تناسبی با استفاده اثربخش از منابع طیف

یم ماهواره ي پخش مستقها سیسروپنج کانال فرکانسی که براي  1977نمونه در اواخر دهه  طور

 32سـال بعـد از ایـن میـان تنهـا       20کشـور تخصـیص یافـت و     196اي در نظر گرفته شده بود به 

  .هاي خود را به طور عملی به کار بندند توانستند تخصیص) درصد 16(کشور 

                                                                                                                                              
1. Preferential
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آوري در بـا توسـعه فـن    هـا  برنامـه توان در عدم تناسـب   علت اثر بخش نبودن این شیوه را می

به خاطر پوشش ملی طیف بر روي یک کشـور  "صرفاًنبودن پرتاب ماهواره کشورها و اقتصادي 

    .)(Evans, 2008: 72-77دانست

هـایی کـه در آینـده    نیز براي از دست نـدادن مکـان   توسعهحالدیگر کشورهاي در  از سوي 

بـه  . ممکن بود در مدار ثابت زمین به آن دست یابند؛ بر تخصیص به شیوه قیاسـی تأکیـد داشـتند   

ي بـرا ریـزي قیاسـی    استفاده از برنامه 1977در سال  ویرادتیریمدروي، در کنفرانس جهانی  ره 

مـورد تأییـد اعضـا واقـع گردیـد      1اي بـه عنـوان یـک قـانون     هاي پخش مسـتقیم مـاهواره   سیستم

.(Mcleod, 1979: 878 – ریـزي قیاسـی از بعـدي دیگـر      البتـه، اسـتفاده از رژیـم برنامـه    (880

توان اسـتفاده اثـر    می کهچرا. مدار تلقی گردد/یر با استفاده اثر بخش از منابع طیفمغا تواندینم

نیبـد . تر کارایی دارند؛ تعبیر نمـود هاي قدیمی که کم بخش را به از مدار خارج ساختن ماهواره

منابع طبیعی محدود موجود در مدارهاي خاص مثل مدار ثابت زمین صـرف کاربردهـاي    بیترت

 اسـاس بـر ریـزي قیاسـی کـه     برنامـه  (Jasentulyiana 1994:1).گـردد  اثـر نمـی   فایده و کم کم

تدوین شـد بـود؛ بـا اصـرار و     ریزي چند جانبه جلسات برنامهبه منابع فضایی در کساندسترسی ی

المللـی مخـابرات راه   ابتکار ابتدایی کشورهاي توسعه یافته و صاحب فناوري در اتحادیـه      بـین  

  . دبه نتیجه رسیدور

هـاي صـاحب    دیدند برخـی دولـت   همانند کشورهاي در حال توسعه، این کشورها نیز که می

هـرکس  "ژیـم نـد و اگـر بنـا باشـد ر    افناوري استفاده از منابع مدار ثابت زمین را انحصاري کرده

هـاي   هاي رادیویی یا ثبت موقعیت باز هم در توزیع فرکانس "شود مند می زودتر بهره آمدزودتر

ي یا فرکانس رادیویی مدارتیموقعکار رود، دیگر هیچ  اي به هاي ماهواره براي سرویسمداري 

هـا بـه   براي کشورهاي در حال توسعه و یا توسعه نیافته در زمان فراهم شدن امکـان دسترسـی آن  

ــر   ــه فضــا وجــود نخواهــد داشــت؛ ب ــري قاعــده برنام ــه کــار گی ــز ب ــد داشــتندأت ي قیاســیری کی

.( Verschor & Kopal, 2007: 75-79)  
ریـزي   دیگر ویژگی برنامه ریزي قیاسی در تخصیص فرکـانس بـراي بانـدهاي رادیـویی برنامـه     

هـاي فنـی    شده، این است که مقررات رادیویی جهانی طیف فرکانسی خاصی را بر اسـاس ویژگـی  

کند که ممکن است تا زمان استفاده عملی آن از سـوي   آن براي کشور درخواست کننده تعیین می

  . شوري که طیف مزبور به آن اختصاص یافته، از جانب دیگر کشورها مورد استفاده قرار گیردک

                                                                                                                                              
1. Principle
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تخصیص یافته به یک کشور تا زمـانی کـه آن کشـور بتوانـد      1این رژیم مکان یا موقعیتدر

اي به مدار ثابت زمین بفرستد ممکن است از سوي دیگر کشورها اشـغال شـود؛ بنـابراین     ماهواره

کـه نـوع سـرویس    شـود بسـته بـه آن    منـد مـی   قاعده هر کس زودتر آمد زودتر بهرهبه کارگیري 

اطالعـات دریافـت شـده از    . ریزي نشـده باشـد تفـاوت خواهـد داشـت      ریزي شده یا برنامه برنامه

 2هاي زمینی و ارتباطات میان زمین و فضا در بخـش ارتباطـات رادیـویی     کشورها درباره ایستگاه

برات راه دور به طور هفتگی بررسی شده دیگر کشـورها در ایـن جلسـات    المللی مخا اتحادیه بین

مدت زمانی که طی آن . حق خواهند داشت نسبت به این اطالعات اعتراض و یا اظهارنظر نمایند

هاي فضایی الزامی است، بسته به نوع سرویسی کـه کشـور مربـوط     اعالم پیشرفت وضعیت پروژه

و عدم توانایی یک کشور در عملیاتی 3سال است 7شد حداکثر را داشته بااندازي آن تقاضاي راه

المللـی   ساختن پروژه فضایی خود در این مدت منجر به ابطال سهمیه تخصیص یافته در دفتـر بـین  

  5.شود می 4ثبت فرکانس

مشکالتی پدید آورده است کـه ناشـی    6هاي کاغذي ماهواره"از سوي دیگر مسئله اي به نام 

هـا تنهـا جنبـه طـرح و پـروژه       این قبیل مـاهواره . با برنامه ریزي قیاسی استاز تخصیص فرکانس 

اند و تنها هدف کشـورهاي صـاحب    هایی از این قبیل عمالً به مرحله استفاده نرسیده داشته سیستم

هــاي تخصـیص یافتـه در دفتــر    هـایی اطمینــان از ثبـت نقـاط مــداري یـا فرکـانس      چنـین مـاهواره  

  . ستالمللی ثبت فرکانس ا بین

المللـی مخـابرات   نیز حجم بسیار زیادي از کارهاي بخش ارتباطات رادیویی اتحادیه بین اکنون هم

).ها است راه دور رسیدگی به امور این قبیل ماهواره Lyall & Larsen, 2009: 225-240)  

  ریزي شده فرایند حقوقی تخصیص فرکانس در باندهاي رادیویی برنامه) 1-2-3

، بـراي اسـتفاده بهینـه از    1977کنفرانس جهانی مـدیریت رادیـو در سـال     507ۀ در قطعنام    

ریـزي قیاسـی دربـارة تخصـیص فرکـانس در       مدار در مدار ثابت زمین، شـیوه برنامـه  /منابع طیف

                                                                                                                                              
1. Spot
2. ITU Radiocommunication Sector (ITU-R)

.  سال بود 9تر لت پیشاین مه.3

4. Master International Frequency Register(MIFR) 

این وضعیت براي ایران در پرتاب ماهواره زهره پیش آمده و ایران با عدم پرتاب به موقع این ماهواره، .3

  . مالکیت خود بر نقاط مداري تخصیص یافته را به چالش کشیده است

به ماهواره هایی گفته می شود که تنها بر روي کاغذ و (paper satellite)ي اصطالح ماهواره هاي کاغذ. 6

  .یابنددر برنامه هاي راهبردي و چشم اندازهاي دوردست کشورها معنا می
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توجه به این شیوه ناشـی از نیـاز بـه    . اي مورد توجه قرار گرفت ي پخش مستقیم ماهوارهها ستمیس

اي ضروري بوده مانعی  ي ماهوارهها سیسروي بوده که براي راه اندازي ا تجهیزات فنی و پیچیده

از . آمـد  مـی  شـمار بـه ي الکترومغناطیس در مدار ثابت زمین ها فیطدر دستیابی به منابع محدود 

کـه دسترسـی فـوري بـه ایـن تجهیـزات        توسـعه حـال این جهت این شـیوه بـراي کشـورهاي در    

 Institute And Center For Research Of Air & Space).نمـود  نداشتند، بسیار مناسـب مـی  

Law McGill University, 2006: 33)  
هـاي  هـاي سـرویس   اي بـراي نحـوة فعالیـت    شـده  در این رژیم  برنامۀ دقیـق و از پـیش تعیـین   

  .گیرد اي خاص مد نظر قرار می ماهواره

 S30Aو  S30اي در ضــمیمۀ  هــاي پخــش مســتقیم مــاهواره ي ســرویسبــراجزئیــات ایــن برنامــه 

 1983و  1977هـاي   المللـی مخـابرات راه دور در سـال   کنفرانس جهانی مدیریت رادیـو اتحادیـۀ بـین   

2"نـایروبی "،  تعاریف مربوط بـه ارتباطـات رادیـویی در کنوانسـیون     سو گریداز 1.تشریح شده است

5مقـررات "نـایروبی "و  4"ماالگـا "هـم ماننـد کنوانسـیون    3"نـیس "مطرح گردیـده، در کنوانسـیون   

 اسـاس بـر . ها در مدار ثابت زمـین روشـن شـده اسـت     ها و نحوة استفاده از ماهواره استفاده از فرکانس

المللـی مخـابرات راه   ریزي قیاسی، اتحادیـۀ بـین   ي برنامهمبنابرهمین  معاهدات و طبق شیوه تخصیص 

                                                                                                                                              
، 12اي در باندهاي هاي پخش مستقیم ماهواره، قواعد رادیویی را براي سرویس S30Aو  S30ۀضمیم. 1

ها در راستاي تسهیل دسترسی یکسان به مدار ثابت زمین این برنامه.استگیگاهرتز روشن کرده  17، و 14

تعیین شده براي ۀبرنام.مناطق یک، دو، و سه رادیویی را در بر می گیرد ۀبراي تمام کشورها تعریف شده کلی

  :سرویس هاي پخش مستقیم ماهواره اي باندهاي فرکانسی قید شده به شرح زیر را در بر می گیرد

  )فضا به زمین(گیگاهرتز  5/12–7/11: کمنطقه ی

  )زمین به فضا(گیگاهرتز  8/14–5/14               

  )زمین به فضا(گیگاهرتز  1/18–3/17               

  )فضا به زمین(گیگاهرتز  7/12–2/12:   منطقه دو

  )زمین به فضا(گیگاهرتز  8/17–3/17                

  )فضا به زمین(گیگاهرتز  2/12–7/11: منطقه سه

  )زمین به فضا(گیگاهرتز  8/14–5/14               

  )زمین به فضا(گیگا هرتز  1/18–3/17               

 Broadcasting Satellite ServicePlans And Lists,ITU Radiocommunication:منبع

Burreau,Radiocommunication Seminar,24-28 Sep.2001,Mexico City,               
:به آدرس 

www.docstoc.com/docs/5203894/broadcasting-satellite-service-plans-and-lists, last visited,2011/07/02, 
2. Nairobi Convention
3. Nice Convention
4. Malaga Convention
5. Regulations
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 2/12–7/11اي در بانـدهاي   هـاي پخـش مسـتقیم مـاهواره     هاي خاصی بـراي سـرویس   دور فرکانس

گیگــاهرتز بــراي منطقــه یــک  5/12–7/11گیگــاهرتز بــراي منــاطق دو و ســه رادیــویی و بانــدهاي 

کشـورهاي در   1ی مخـابرات راه دور نیازهـاي ویـژه   الملل نیباتحادیۀ .رادیویی تخصیص داده است

بـر   ساسانیاحال توسعه و موقعیت جغرافیاي برخی کشورهاي دیگر را هم مد نظر قرار داده بر 

از  تمـام کشـورها اعـم    2003کنفرانس ارتباطات رادیـویی ژنـو در سـال     2اساس قطعنامه شماره 

تواننـد   با حقوق یکسان نسبت به مدار ثابت زمین مینیافته و توسعه توسعهحالیافته و یا در  توسعه

در مـدار  مدار موجود در مدار ثابت زمین استفاده نمـوده ، مـاهواره هـاي خـود را     /از منابع طیف

در حال توسعه بسـیار   کشورهاي (Verschor & Kopal, 2007: 73-82 ).ثابت زمین قرار دهند

خواسـتند بـه دلیـل     اي اسـتفاده کننـد و نمـی    مایل بودند از منافع موجود ناشی از فناوري مـاهواره 

  .این منابع را از دست بدهند »شود می مند بهرههر کس زودتر آمد زودتر «قانون سنتی 

هـاي سـرویس    تصـمیم بـر آن شـد، ایسـتگاه     1971سـال  ویرادتیریمدکنفرانس جهانی  در

المللی مخـابرات راه  ي اتحادیۀ بینویرادتیریمدبا توافق با کنفرانس جهانی  2اي پخش ماهواره

بـراي    »ریـزي قیاسـی   برنامـه «فعالیت داشـته باشـند و ایـن اولـین گـام در راه تثبیـت قاعـدة         دور

  (Zdravic. 1991: 40-52 ).ایی بود هاي فض سرویس

بـراي منـاطق    1979هـاي   در سـال  ویرادتیریمدهاي جهانی  باید دانست تا پیش از کنفرانس

براي منطقه سـه، هـیچ تخصـیص فرکانسـی بـر مبنـاي شـیوة قیاسـی          1982یک و سه رادیویی و 

مـدار را  /منـابع طیـف  اما این که این شیوه بتواند قانون دسترسی یکسان بـه  . پذیرفت صورت نمی

ي هـا  سـال تثبیت نماید؛ خود موضوعی بـود کـه در حـین کنفـرانس جهـانی مـدیریت رادیـو در        

  .مطرح شد 1985-1988

ــواز  ــریديسـ ــه گـ ــرویس  برنامـ ــتفاده از سـ ــراي اسـ ــزي بـ ــاهواره ریـ ــاي مـ ــز در  هـ اي نیـ

تفاده ي اسـ سـو بهمقدمات براي مدیریت قواعد  بیترتنیبدمطرح گردیده، "نایروبی"کنفرانس

(Engelman, 1993: 91-95).ریزي فراهم گشت  از شیوة برنامه

این که غیرقابل انعطاف بوده و بر مبناي آن  مثًال. هایی هم دارد ریزي قیاسی نقص شیوة برنامه

  .شود دامنه امواج در نواحی جدید یا زیر ناحیه خاورمیانه یا آفریقا را توسعه داد به سختی می

اي اسـتفاده   هـاي مـاهواره   نهادي که قصد دارد از سـرویس  قیاسیریزي  نامهي قاعده برمبنابر

 منـابع ازکند و در واقع حق استفاده  پیدا نمی شا ملیهاي  کند، حقی مشابه حقوق خود بر دارایی

                                                                                                                                              
1. Special Needs
2. Broadcasting – Satellite Service .
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هـاي مضـر، هنگـامی دعـواي حقـوقی پدیـد        اساس، علیه تداخل بر این . مدار دائمی نیست/طیف

  . حله اثر رسیده و عملی شده باشدآید که برنامه به مر می

اش از فرکانسـی بـراي سـرویس پخـش      هنگامی که یـک نهـاد بخواهـد در ایسـتگاه فضـایی     

 3مـاه تـا    3المللی ثبت فرکانس را در فاصله زمانی بـین   اي استفاده کند، باید سازمان بین ماهواره

المللـی ثبـت فرکـانس     ینسازمان بـ . سال پیش از استفاده عملی از فرکانس ثبت شده مطلع سازد 

چه مغایرتی نداشته باشـد، فرکـانس   نیز آن را با مقررات رادیویی و معاهدات مطابقت داده، چنان

هاي ثبـت شـده    بدین ترتیب تمام فرکانس. کند ها ثبت می المللی ثبت فرکانس مزبور در دفتر بین

ریخ ثبـت از وضـعیت   شـان و بـدون مـد نظـر گـرفتن تقـدم و تـأخر تـا        به تاریخ ثبت بدون توجه

  (Zdravic. 1991: 55-70 ).یکسانی برخوردارند 

  

  نتیجه

ویـژه مـدنظر ایـن نوشـتار بـوده اسـت        چـه بـه  فضـایی و آن  ي ها تیفعالامروز نیز قواعد حاکم بر 

در مقایســه بــا توســعۀ روزافــزون صــنعت  -مــدار در مــدار ثابــت زمــین/تخصــیص منــابع طیــف

هـاي  این قواعد چند راهبرد کلیـدي، امـا کلـی در طـول سـال     . درس فضانوردي ناکافی به نظر می

هایی درباره استفاده از مدار ثابت زمین میان  را دربرگرفته و بعدها نیز توافق 1967پس از معاهدة 

جا که تعداد کشورهاي صاحب فناوري فضـایی کـم بـوده اسـت؛     اما از آن. کشورها شکل یافت

-سیع به معرض آزمایش گذاشته شوند و تا حد زیادي منفعتاي و این قواعد نتوانستند در عرصه

  .اند طلبانه وضع گردیده

ضروري است شرایط ایران چه در . در قوانین فعلی شرایط کشورهایی مانند ایران مبهم است

یابی به نقاط تخصیص یافتـه و چـه از بعـد    بعد داخلی به لحاظ ایجاد ساختارهاي الزم براي دست

  .حقاق حقوق تصریح شده، مد نظر قرار گیردالمللی براي ابین

هاي فعلی و عدم دستیابی ایران به تکنولوژي ساخت و پرتاب ماهواره در مـدار ثابـت    تحریم 

اي امکـان   ي ارتباطـات مـاهواره  هـا  طـرح زمین و از سوي دیگر تعیین مهلت براي عملیاتی کردن 

  1.استفاده از این نقاط را براي ایران دشوار ساخته است 

                                                                                                                                              
پروژه . ایران با پرتاب ماهواره امید به نهمین کشور داراي فناوري بومی پرتاب ماهواره تبدیل گشت. 1

امید با  ةماهوار)2009دوم فوریه (  1387بهمن  14آغاز شد و در  1384اسفند  15پرتاب ماهواره امید از 

روز در مدار لئو به  82کیلوگرم به مدت  27امید با وزن  ماهواره. بر سفیر امید در مدار لئو قرار گرفت ماهواره

در  آرژانتین، شرق بوئنوس آیرس ) 2009بیست و پنجم آوریل (1388اردیبهشت 5دور زمین چرخید و در 
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به شیوه برنامه ریزي یافته مداري تعین مدت براي استفاده از نقاط تخصیصکه نکته دیگر این

هـاي کاغـذي باشـد امـا از      قیاسی گرچه ممکن است اهرمی براي از رده خـارج کـردن مـاهواره   

  .رسد می نظربهطلبانه دیگر سو براي کشورهایی با شرایط ایران منفعت

به استفاده اثر بخش از منابع تخصیص یافته مـداري هسـتند    جا که تمام کشورها موظفاز آن

طبـق همـان قاعـده اسـتفاده      ،و اگر نتوانند از نقاط خود در مهلت مقرر هفت ساله استفاده نماینـد 

ضروري است این قوانین بـا   شوداثربخش از منابع مداري، این نقاط به دیگر کشورها واگذار می

تر و یا امکانات بهتري با نظـارت  د ایران تغیر یافته زمان بیشکشورهایی مانن بهنسبتنظر مساعد 

  .نهادهاي مربوطه در اختیار چنین کشورهایی قرار گیرد

سو دسترسی یکسان و مساوي به منابع فضایی محـدود را حـق   الملل از یکبینحقوق قواعد 

شـورهایی مثـل   ف این قواعد در تبیین راهکاري براي کع، ضگریديسواز  ،همه کشورها دانسته

 نظربهاست و  گشته »شودمند میهر کس زودتر آمد؛ زودتر بهره«مروج همان قاعده  ایران عمالً

هـاي فضـایی را ندارنـد و یـا      در عرصـه  شـرو یپيکشورهارسد کشورهایی که توان رقابت با  می

بع هــا ممکــن اســت نتواننــد در زمــان مقــرر از منــا تحــریم لیــدلبــهکشـورهایی ماننــد ایــران کــه  

  .برداري نمایند؛ در این میان زیان بینند یافته بهره تخصیص

  

  

                                                                                                                                              
و  250ترتیب در ترین و دورترین فاصله، به ماهواره امید در نزدیک. و در جنوب اقیانوس آرام سقوط نمود

هدف از پرتاب امید مخابره .کرد استفاده می UHFگرفت و از باند فرکانسی  ن قرار میکیلومتري زمی 400

تن  26ماهواره بر سفیر امید که این ماهواره را در مدار قرار داد .عالیم و پیام هاي مخابراتی در مدار لئو بود

یز در مدار لئو قرار داده ایران دومین میکرو ماهواره بومی خود به نام رصد را ن.متر طول داشت 22وزن و 

سومین ماهواره . است این ماهواره براي مقاصد عکس برداري از کره زمین به این مدار پرتاب شده است

 375تا  270با ماهواره بر سفیر نوید در ارتفاع  14/11/90بومی کشور به نام نوید علم و صنعت نیز در تاریخ 

سازمان فضایی ایران، ماهنامه داخلی فضا، : منابع ستکیلومتري زمین و در مدار لئو قرار گرفته ا

http://www.isa.ir/library/upload/article/38.pdf،وسازمان فضایی ایران 20/03/90آخرین بازدید  
http://www.isa.ir/components1.php?rQV==wHQxAkOklUZnFWdn5WYMJXZ0VWbhJXY

w9lZ8BEO0UDQ6QWStVGdp9lZ8BUM4ATMApDZJ52bpR3Yh9lZ18/11/90:، آخرین بازدید  
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