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چکیذٌ
سؿذ فضایٙذٜی ٔلشف ا٘شطی ٔتٙاػة تا تٛػؼٝی التلادی  ٚس٘ٚذ افضایؾ رٕؼیت تا تٛر ٝتٔ ٝحذٚدیت رخایش
ػٛختٞای فؼیّی اص یه عشف ٔ ٚؼضالت صیؼت ٔحیغی ٘اؿی اص ٔلشف ایٙٔ ٍٝ٘ٛٙاتغ ا٘شطی ،تٛر ٝتیـتش
وـٛسٞای پیـشفتٝی رٟاٖ سا ت ٝاػتفاد ٜاص ا٘شطیٞای ٘ ٚ ٛتزذیذپزیش رّة وشد ٜاػت .تی ا٘تٟا تٛدٖ ،ػاصٌاسی تا
ٔحیظ صیؼت ،اص ٔضایای ایٗ ٘ٛع ا٘شطیٞا اػت.اص آ٘زا و ٝایشاٖ ت ٝدِیُ ٔزاٚست تا دسیا ٕٞ ٚچٙیٗ ٚرٛد فالتٞای
اِثشص  ٚصاٌشع ،وـٛس تاد خیض ٔحؼٛب ٔیؿٛد ،ا٘شطی تاد دس ٔمایؼ ٝتا دیٍش ا٘شطیٞای تزذیذپزیش ،ت ٝػّت
ٌؼتشدٌی  ٚالتلادی تٛدٖ ،دس اتؼاد ٚػیغتشی ٔٛسد اػتفاد ٚ ٜتٟش ٜتشداسی لشاس ٌشفت ٝاػت .اص ایٗ س ،ٚدس ایٗ ٔماِٝ
پغ اص ٔمذٔٝای وٛتا ،ٜا٘ٛاع ا٘شطیٞای تزذیذپزیش ٔٛسد تحج لشاس ٌشفت ٝاػت .دس ادأ ٝت ٝتشسػی ٔٙاعك ٔٙاػة
رٟت اػتفاد ٜاص ا٘شطی تزذیذپزیش تاد تا تٛر ٝت ٝؿشایظ الّیٕی  ٚرغشافیایی ایشاٖ پشداخت ٝؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ
ا٘ٛاع تٛستیٗٞای تادی ٔ ٚؤِفٞٝای ٔؤحش تش تاصد ٜآٖ اص لثیُ ػشػت تاد ،لذست ػّٕی ،ا٘تخاب تٛستیٗ تادی ٚتٛصیغ
تاد ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت.
کلمات کلیذی :ا٘شطی تاد ،ا٘شطیٞای تزذیذپزیش ،تٛستیٗ تادی

-1مقذمٍ
دس ٘یٓ لشٖ ٌزؿت ٝتٝعٛس وأُ دٚػ ْٛا٘شطی ٔٛسد ٘یاص رٟاٖ اص ٘فت ٌٚاص تأٔیٗ ؿذ ٜاػت .تؼیاسی اص ٘اظشاٖ ٚ
واسؿٙاػاٖ ٔؼتمذ٘ذ و ٝا٘شطی فؼیّی صٚاَپزیش اػت .اوخشیت لث َٛداس٘ذ و ٝایٗ ٚاتؼتٍی ت ٝػٛخت فؼیّی ٞش لذس
 ٓٞؤ ٝیذاٖٞای رذیذ ٘فتی وـف ؿٛد ،تاص ٕ٘یتٛاٖ تٝعٛس ٘أحذٚد ادأ ٝیاتذ .آ٘چٔ ٝؼّٓ اػت ٞیچىغ ٘فت ٚ
ٌاص سا دٚتاس ٜت ٝدسٔ ٖٚخاصٖ اِٚی ٝخٛد تاص ٕ٘یٌشدا٘ذ .تٝواسٌیشی رغاَػ ًٙو ٝیه ػ ْٛتالی ٔا٘ذ ٜوُ ا٘شطی
رٟاٖ سا تأٔیٗ ٕ٘ٛد ٚ ٜتٚ ٝفٛس لاتُ ػشض ٝاػتٞ ،ش چٙذ و ٝآٖ ٘یض خٛد دس تیٟ٘ایت ت ٝاتٕاْ خٛاٞذ سػیذ ،دس
وٙاس تٝواسٌیشی ػٛختٞای فؼیّی دیٍش ٔٛرة افضایؾ سٚصافض ٖٚآِٛدٌی ٛٞا خٛاٞذ ؿذ  ٚافضایؾ دیاوؼیذ وشتٗ
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