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 چکیده

هایی برای که نیاز به روشاست متنوع داده و اطالعات  یدر ایران شامل بررسی تعداد زیاد آمایش هایهخدمات، مطالعبر اساس شرح 
ها و همچنین های مربوط، تبادل دادهآمایش در هر یک از بخش هایمطالعهها و اطالعات دارد. با تبیین دانش مدیریت حجم باالی داده

و  هاتها، عبارهای مختلف، واژهدر حوزه شناسیهای اخیر، توسعه هستیگیرد. در سالصورت می ترراحتها بین آنگذاری اطالعات اشتراک
دهد. بندی از مفاهیم موردنظر در یک حوزه مشخص ارایه مییک دسته و کندصورتی شفاف و رسمی توصیف میبه را ها ارتباطات میان آن

انجامد. مینظر موردهای مختلف دانش فاهیم و ارتباط بین کاربران حوزهشناسی به تبادل اطالعات و تفاهم درباره مهستیاستفاده از رهیافت 
طور به( WOL)شناسی وب سرزمین از طریق زبان هستی مایشآ اطالعات میان های، ارتباطProtégéافزار در این مقاله با استفاده از نرم

های مختلف، این مطالعه تنها محدود به بخش در رشته سرزمین آمایش هایمطالعهدلیل گسترده بودن . بهه استشدمعنادار تعریف 
و ایجاد یک چارچوب از  شناسیسرزمین بر پایه هستی زیست است. هدف اصلی این مقاله ارایه یک مدل برای مدیریت دانش آمایشمحیط

دانش و افزایش کارایی  یارتقا برایهای درگیر گذاری بین متخصصان و سازمانمنظور اشتراکحوزه، به مفاهیم و ارتباطات مختلف در این
گانه ایران در حال تکمیل شدن است و هر یک از  31های دانیم، اطالعات آمایش استانگونه که میهمانایران است. در  هامطالعهاین 

شناسی دهند. استفاده از رهیافت هستیمیافزارهای خود، این اطالعات را در دسترس قرار ای و نرمهای رایانهها براساس سامانهاستان
 ها تا حد زیادی جلوگیری نماید.کاریتواند در این زمینه نیز راهگشا باشد و ضمن روشن نمودن مفاهیم و ارتباطات، از دوبارهمی
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 سرآغاز
سویه، نامتوازن و بدون برنامه شهرها، جمعیت و توسعه یک

های کشور را ی سرزمین، بسیاری از ظرفیتها در پهنهفعالیت
 بدون استفاده گذاشته و مشکالت بسیاری را در سطوح مختلف به

Ahmadi Foroushani & ) ریزان تحمیل کرده استبرنامه

Mahmoudi, 2010). ریزی هدف اساسی از مدیریت و برنامه
های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و توزیع فعالیت آمایش سرزمین

های های آشکار و پنهان با توجه به تحوالت و دگرگونیظرفیت
با دیدی درازمدت و به منظور  بیشترزمان و نیازهاست که 

برداری بهینه از امکانات آن و همچنین آشکار نمودن نقش و بهره
های ها و قابلیتمسئولیت خاص هر منطقه بر اساس توانمندی

 ,Aden & Morgan)آن به طور هماهنگ با دیگر مناطق است 

2001).  
دهد که در سطح ملی و در سطوح بخشی، ها نشان میبررسی

های اجرایی دولتی دارای سیاست ها و دستگاهبسیاری از سازمان
مشخصی برای به اشتراک گذاشتن اطالعات موجود نیستند. 

توانند در امر عالوه بر عدم وجود سیاست، قوانینی بسیار که می
کننده باشند نیز در کشور تدوین ها و اطالعات تسهیلتبادل داده

 .(Salehi & Pourasghar, 2009) و تصویب نشده است
ها توانند مقیاس بزرگی از دادههای کالسیک و سنتی نمیروش

ها نیاز به همین دلیل برای مدیریت دادهرا رسیدگی کنند و به
ها باید طوری ساختار یابند تا با یک های جدید است. دادهروش

شناسی به منظور تهیه و روش سریع آن را درک کنیم. هستی
های موجود به شکل قابل بررسی استفاده ارایه ساختار داده

کنندگان با شناسی تعامل استفادهشود و نتایج حاصل از هستیمی
این . ( Khedri, &LeClair 2016) دهدها را افزایش میداده

 هایمطالعهشناسی در فرآیند مقاله در راستای استفاده از هستی
تبیین مفاهیم و موضوعات و ارتباط بین سرزمین به  آمایش
پردازد و سرزمین می ها و متخصصان دخیل در آمایشدستگاه

آمایش  هایمطالعههدف آن رفع برخی از مشکالت موجود در 
رو، هدف از این پژوهش، ارایه مدل شبکه است. از این سرزمین

حل برخی از  برایتواند و تبیین مواردی است که می( 1)دانش
  کار رود.سرزمین به مشکالت مطالعه آمایش

 

 
 

 دانششناسی در تبیین مروری بر استفاده از هستی

 سرزمین در ایران آمایش
وجود یک فرآیند مشخص، چارچوب کلی و رسمی در فرآیند  با

نام شرح خدمات در ایران، مشکالت و نواقصی در این آمایش به
کاری موازیموارد مانند  توان بهاز جمله میزمینه وجود دارد که 

ها میان متخصصان، و تهیه تکراری برخی از اطالعات و روش
های سرگردان و غیرمفید در فرآیند مطالعه آمایش تولید داده

ها، ها و دادههای نادرست ارتباطات میان تخصصسرزمین، شکل
مناسب دانش برای  نامفهوم بودن فرآیند کلی و نبود یک پایگاه

  ها اشاره نمود.گذاری دادهاشتراکبه
ای از مجموعهکارگیری ه شامل بآمایش سرزمین فرآیند 

شناسی، علوم اجتماعی )جامعههای رشته ازهای مختلف دانش
( و مهندسی )معماری، راه و آن مانندشناسی، اقتصاد و جمعیت

زیست و معماری و محیططبیعی و ساختمان، کشاورزی، منابع
استفاده از  .(Makhdoom, 2010) استشهرسازی( و جغرافیا 

های های مختلف در فرآیند آمایش منجر به تولید دادهدانش
و  آمایش سرزمین ها در فرآیندشود. تنوع دادهمتنوع و متفاوت می

گذاری منظور اشتراکمناسب دانش بهوجود یک پایگاه  دونب
تر میان متخصصان اجرای فرآیند آمایش را پیچیده هاداده
 نبود جملهکلی، وجود برخی از مشکالت از طورکند. بهمی

گذاری اطالعات، تهیه اشتراک های فراگروهی برای بههمکاری
نیاز روش مطالعه نیستند، عدم آگاهی از  اطالعاتی که مورد

 سببز نتایج عدم آمادگی برای استفاده او  های مناسبروش
شود میآمایش سرزمین در ایران و اجرای ناقص  فراگیری

(Salmanmahiny, 2011).  
مشکالت الزم است افراد به یک این منظور جلوگیری از بروز به

ابند. به عبارت دیگر، یکی از در این زمینه دست یآگاهی درست 
. هنگامی که ع اصلی عدم آگاهی درست در این زمینه استموان

خودی خود تبدیل باید دانست که داده به  رودسخن از آگاهی می
طور اما متاسفانه به طور معمول به اشتباه این شودبه آگاهی نمی

برای رسیدن در واقع، . شود که داده همان آگاهی استتلقی می
ها ابتدا با درک روابط به داده به آگاهی الزم است که داده

اطالعات تبدیل شوند و سپس اطالعات با دریافت الگوها به 
با درک اصول به آگاهی الگوها دانش تبدیل شوند و درنهایت 

Salmanmahiny, 2001; et al.,  Makhdoom) شوندمنجر 

رسد که این اتفاق در نظر میدر شرایط کنونی، به .(2011
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دهد شکل مناسب رخ نمیآمایش سرزمین در ایران به هایمطالعه
و با آموزش و  داده شوددرستی نشان و الزم است که این روند به

. شته شودبخشی در راه رفع مشکالت موجود گام برداآگاهی
کنند و بازی می( 2)هاها نقش مهمی در مدیریت دادهشناسیهستی

برای متحد کردن منابع  قابل اشتراک و گسترش ارایه یک الیه
مفهوم دامنه دانش  ارایه زمینه الزم را برایپراکنده،  ایهداده

et al.,  Calvanese; 2007 et al., Smith) کنندفراهم می

2012).  
عدم درک مشترک و همسو از مفاهیم و طور که اشاره شد، همان

ایجاد بخش  سببارتباطات مورد استفاده در فرآیند آمایش 
 شناسیرو، هستیاز اینشود. ای از مشکالت اشاره شده میعمده

برای تبدیل داده به آگاهی،  فرآیندضمن ایفای نقش در 
سرزمین و ایجاد یک شبکه  آمایش هایمطالعهساماندهی فرآیند 

متخصصان در خصوص ضرورت  و آگاهی دانش برای آموزش
سیستم مدیریت دانش یک ایجاد  و هاآوری دادهساخت و جمع

در این پژوهش سعی بر آن  .ارایه نمایدثری وکمک م آمایش
زیستی مربوط به است مفاهیم و ارتباطات موجود در بخش محیط

 د. شومنظور رفع مشکالت باال تشریح فرآیند آمایش سرزمین به
سازی زیادی در زمینه مدل هایمطالعهدر ایران و خارج از ایران 

های مختلف از جمله کتابداری، مدیریت شناسی در زمینههستی
 زیست و سایر علومدانش، فلسفه، علوم اجتماعی و انسانی، محیط

توان به می انجام شده هایمطالعهاز جمله انجام شده است. 
 ،)Macris & Georgakellos(2006 , موارد زیر اشاره کرد:

شناسی برای تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین یک مدل هستی
طراحی کردند که در این مدل، دانش موجود و ساختارها و 

زیستی در قالب یک شبکه دانش بر اساس های محیطراه
 ( ,Sanaye Goldouz شناسی نشان داده شده است.هستی

شناسی، شبکه دانش ارزیابی استفاده از مدل هستیبا  2010)
et Chalabianlou(  .نمود ارایهزیستی در ایران را اثرات محیط

al., 2011(  با استفاده از نرم افزارProtégé سازی به مدل
منظور حفاظت از های اکولوژیکی بهسیستمشناسی هستی

 هب )et al., 2012) ffatiE. ایران پرداختندهای بیابانی اکوسیستم
بینی تصادفات پیش برایمبنای مکانمند توسعه یک سیستم دانش

et al., Montenegro( . پرداختنددر مسیرهای برون شهری 

 .ریزی سرزمین را طراحی کردندشناسی برنامهیک هستی )2012
(Wanner et al., 2015)  محور را در مورد شناسی هستییک

 گیری شخصیزیستی برای پشتیبانی تصمیمارایه اطالعات محیط

های شناسی برای مدیریت سیستمهستیکاربرد  دادند. ارایه
سازی و ایجاد یک چارچوب مفاهیم از طریق مدلاطالعاتی 

مربوطه و روابط معنایی بین مفاهیم، دامنه دانش را به اشتراک 
 .دشوثر واقع وتواند ممختلف می علومدر رو گذارد و از اینمی

برای مدیریت  (3)اییشناسی و زبان وب معنتیاستفاده از هس
اطالعات آمایش سرزمین و ارتباط بین افراد متخصص تقریبا 

شناسی برای موضوع جدیدی است و مدلی با استفاده از هستی
باشد. مقاله حاضر سرزمین در ایران موجود نمی آمایشدانش 

ین را با استفاده از رهیافت آمایش سرزم هایمطالعهشبکه دانش 
  کند.ه میارای Protégéشناسی و با استفاده از نرم افزار هستی

 

 هامواد و روش

 شناسیرهیافت هستی
ست که از خود از دو واژه شناسی یک واژه یونانی اواژه هستی

به معنی شناخت یا ( 5)«لوگوس»به معنی هستی و (4)«آنتوس»
اصل آمده است. این اصطالح برای مطالعه علم وجودی انواع 

از . (Sowa, 1999) شدها در علوم طبیعی معرفی موجودیت
توان به قابلیت استفاده مجدد شناسی میدالیل ایجاد هستی

گذاری فهم همگانی از ساختار اطالعات در میان اشتراکدانش، 
توصیف مفاهیم ، تجزیه و تحلیل دانش، دامنه، افزارمردم و نرم

 Montenegro)اشاره کرد  هاپایه در یک دامنه و ارتباط میان آن

2012 et al.,).  در استفاده از چنین رویکردی، واژگان به صورتی
ها ند که بیانگر مفاهیم، اشیا و ارتباط بین آنشودهی میسازمان

 Noy& )د نفهم باش و همچنین توسط ماشین قابل

McGuinness, 2001). شناسی در طور خاص، اهمیت هستیبه
عنوان مهندسی دانش، نمایش دانش، های تحقیقاتی بهزمینه
سازی اطالعات، پایگاه داده، مدلسازی کیفی، طراحی مدل

گرا، بازیابی سازی اطالعات، تجزیه و تحلیل شییکپارچه
های مدیریت و سازمان و طراحی سیستماطالعات و استخراج، 

 . (Guarino, 1998)مبنا است عامل
ه است. شدهای مختلفی برای ایجاد نمایش دانش استفاده روش

شناسی هستی (Gruber, 1993)گروبر در جامعه نمایش دانش، 
تعریف کرده است.  «مشخصات صریح از یک مفهوم»را 
دارای چارچوب کلی شامل شناسی طورکلی، توسعه یک هستیبه

 موارد زیر است:
 شناسیها یا مفاهیم در هستیتعریف کالس 
 های هر یک از مفاهیم تعریف ویژگی 
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 هاتعیین محدودیت 

  تبیین ارتباطات مفهومی 
های توان پایگاه دانش را با تعریف نمونهپس از این مراحل، می

ایه دانش حوزه ها مورد بررسی قرار داد که پمنفرد از این کالس
. ( McGuinness, 2001 &Noy)دهند مربوط را تشکیل می

ای از شامل تعریف دسته (6)شناسی، مهندسی هستیبه این ترتیب
ها و هایی است که با مشخص کردن ویژگیکالس

های شود. روشها انجام میهای هر یک از این کالسمحدودیت
وجود دارد. ممکن است یک  شناسیمختلفی برای طراحی هستی

های موجود شناسیشناسی از پایه و بدون استفاده از هستیهستی
شناسی بر اساس ساخته شود، ممکن است یک هستی

هایی که وجود دارد ساخته شود، یا یک شناسیهستی
ای از منابع اطالعاتی ساخته شناسی بر مبنای مجموعههستی

استفاده قرار گیرد  یکرد قبلی موردشود و یا ترکیبی از دو رو
(Foo, 2002 &Ding Uschold, 2000; ).  اتخاذ هر یک از

شناسی ها بستگی به طراح دارد. مراحل طراحی هستیاین روش
  مرحله به صورت زیر خالصه کرد: 5کلی در طورتوان بهرا می

  شناسیتعیین هدف و دامنه هستی .1
 ای شامل:در یک فرآیند سه مرحلهشناسی طراحی هستی .2
 تعیین و تعریف مفاهیم و روابط  -
 کدگذاری -
 های موجودشناسیسازی هستییکپارچه -
 شناسیارزیابی هستی .3
 مستندسازی .4
ال هایی برای هر یک از مراحل باملارایه راهنماها و دستورالع .5

, 1996)Gruninger &Uschold (. 
مراتب  شناسی، توسعه سلسلههای تدوین هستیترین گاممهماز 

های هر یک از مفاهیم است. این دو مفاهیم و تعریف ویژگی
های ترین گامعنوان مهمهم هستند و بهمفهوم بسیار نزدیک به

   روند.شمار میشناسی بهساخت هستی

 
 شناسیزبان هستی

شناسی در درجه اول برای نوشتن توضیحات مفهوم، زبان هستی
های گیرد. زبانروشن و رسمی برای مدل مورد استفاده قرار می

شناسی ارایه شده است که مختلفی برای توصیف و تعیین هستی
شناسی وب ها، زبان هستیترین زبانترین و رایجیکی از پیشرفته

برای بیان  W3C(8)از کنسرسیوم جهانی است که  WOL (0)یا 

 XML/RDF(1) و بر اساسمعانی در وب پیشنهاد شده است 

 Van &McGuinness( کندتوصیفات را حمایت می

Harmelen, 2004(.  این زبان به عنوان یک زبان استاندارد
های ها در وب معنایی دارای قابلیتشناسیبرای توسعه هستی

های مفاهیم و روابط که امکان تعریف ویژگی ای استالعادهفوق
کند. در واقع، این زبان شناسی فراهم میها را در هستیبین آن

گذاری معنایی است که با تعریف های نشانهیکی از زبان
ها و روابط به طور واضح و رسمی در توسعه و ها، نمونهکالس

رای سه زبان این زبان دا رود.ها به کار میشناسیساخت هستی
است که هر  WOL Fullو  WOL Lite ،WOL DLفرعی 

های خاص خود را دارند و برای گروه خاصی از یک ویژگی
  اند.کاربران طراحی شده

شناسی، تعامل اشتراک گذاشتن هستیهدف از ایجاد این زبان به
ها، تعیین و تشخیص شناسیو ارتباط با سایر هستی

های موجود، استفاده آسان و سازگاری با زبانهای ناسازگاری
عنوان زبان نمایش و توصیف رسمی به WOL. از دیگر است

توان استفاده کرد. این زبان روابط بین مفاهیم را مفاهیم نیز می
شناسی را پیدا های هستیجستجو و کشف کرده و ناسازگاری

دازش راحتی پرکند و اطالعات داخل مستندات را بهمی
ابزاری است برای مدل کردن دانش مربوط به  WOLدهد.می

صورت سلسله مراتبی از مفاهیم ی خاص مورد توجه که بهحوزه
ها برقرار است. شکل شوند و ارتباط بین آنسازی میمرتبط مدل
رویم صورت درختی است که هر چه به پایین میاین ابزار به

  شوند.تر میمفاهیم تخصصی
 

 شناسیابزار ساخت هستی
شناسی وجود داری هستیابزارهای مختلفی برای ساخت و نگه

کند. از جمله شناسی کمک میدارد که کاربر را در ساخت هستی
اشاره کرد که یکی از  Protégéتوان به میاین ابزارها 

ترین ابزارها در زمینه ساخت ترین و پراستفادهقدرتمند
تهیه شده و  (13)که توسط دانشگاه استنفوردشناسی است هستی

نرم کنندگان قرار گرفته است. به صورت رایگان در اختیار استفاده
 WOLشناسی مبتنی بر زبان برای طراحی هستی Protégé افزار

های زیادی در زمینه ایجاد، نمایش و اصالح و قابلیت است
کند تا بتوان محیطی را فراهم میها دارد. این ابزار شناسیهستی

نیاز به متخصص در زمینه وب صورت کامال بصری و کاهش به
شناسی موردنظر را طراحی کرد. امروزه از این ابزار معنایی، هستی
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های مختلف از جمله علوم های علمی در زمینهمحققان رشته
ارای د Protégéکنند. ابزار زیست استفاده میزیستی و محیط

توان با استفاده از آن در تمام موتورهای استنتاج است که می
نظر را آزمایش کنیم. شناسی موردمراحل کار سازگاری هستی

ها ها و یا نمونهگاهی اوقات ممکن است تعریف طبقات یا ویژگی
شناسی شوند که با استفاده از ایجاد ناسازگاری در هستی سبب

توان این ناسازگاری را ر این ابزار میگرهای موجود داستنتاج
برطرف کرد. جدیدترین نسخه این ابزار که بر روی سایت 

دلیل باشد. بهمی Protégé 5.1 دانشگاه استنفورد بارگذاری شده
 Protégéکه نسخه یاد شده، بتا است، در این مطالعه از نسخه آن

جاوا مستقل از ه است. این ابزار سیستم مبتنی بر شداستفاده  4.3
های کاری متشکل از محیط Protégé سیستم عامل است. ابزار

 Active ontology ،Entities ،Classes ،Objectشامل 

properties ،Data properties ،Individuals ،WOL Viz ،
DL Query ،OntoGraf  است که در فضای مربوط به

Classes مفاهیم موردنظر را به صورت طبقه و سلسله توان می
های مربوط به هر ویژگی ،. در گام بعدینمودمراتب طبقه وارد 

در قسمت طبقات  ،. همچنینشودیک از طبقات تعریف می
. نمودها را مشخص های هر یک از ویژگیتوان جنبهمی

 Objectدو نوع هستند:  ازدهنده روابط ها در واقع نشانویژگی

properties و  کندرا بیان میارتباط بین دو نمونه  کهData 

properties  را بیان که ارتباط بین یک نمونه با مقادیر داده
های مربوط به هر یک نیز نمونه Individuals برگه. در کندمی

به تبیین  WOL Viz برگه. در شونداز طبقات مشخص می
در طبقات اصلی  مفاهیم مربوط به حوزه مورد مطالعه

 شود.شناسی به صورت یک نمودار میهستی
 

 شناسی دانش آمایشروش تدوین ساختار هستی

 سرزمین
بندی و شناسی پژوهش حاضر، برای طبقهدر تدوین هستی

 هایمطالعههای مربوط به هر یک از موضوعات تعریف کالس
 (& Macrisشناسی سرزمین از روش مدل هستی آمایش

Georgakellos; 2006 (Sanaye Goldouz, 2010;  استفاده
و ( 11)«یک -هست». در این روش ارتباطات ه استشد
شناسی عنوان اساس تشکیل مدل هستیبه (12)«از -قسمتی»

ه است. این ارتباطات برای شناسایی و شدموردنظر، مشخص 
 -هست»عنوان یک ابزار مفهومی هستند. ارتباط محاسبه به

بندی موضوعات را بر عهده دارد و ارتباط در واقع طبقه «یک
رود. این کار میسازی بهعنوان مفهومنیز به «از -قسمتی»

بندی مراتب طبقهصورتی است که در یک سلسلهبه بندیطبقه
توان بندی پایینی یا فرزندان را میباالیی یا والدین و طبقه

دهنده ماهیت موضوع یا نشان «یک -هست»مشخص کرد. 
ی جزیی از فرآیند است دهندهنشان «از -قسمتی»فرآیند است و 

سازد، ولی های مختلف یک هستی را نمایان میکه قسمت
های ذاتی هر یک از مفاهیم را ویژگی «یک -هست»بندی طبقه

 . (Sanaye Goldouz, 2010) کندتوصیف می
فالسفه برای بیان فلسفه وجود در جهان از جمله کارهایی که 

شناسی بندی فوقانی است که به آن هستیدادند، طبقهانجام می
شامل مفاهیم  شناسی فوقانیهستیشود. گفته می (13)سطح باالتر

دهی مراتب سازماناست که این مفاهیم در یک سلسله اولیه
که در واقع قسمت  شوندیکدیگر مرتبط میشوند و با روابط بهمی

شناسی فوقانی دهد. هستیشناسی را نشان میساختاری هستی

و  «یک -یهست»در این تحقیق با استفاده از ارتباطات 

  (.Sanaye Goldouz, 2010)ساخته شده است  «از -قسمتی»
و  «یک -هست»شناسی عالوه بر تعیین ارتباطات هستی

از ارتباطات دیگری نیز برخوردار است که  «از -قسمتی»
دهند. هر آمایش سرزمین را نشان می دانشسناریوهای آموزشی 

از سناریوی آموزشی نقطه آغاز و پایان هر آموزش را قسمت 
سازد. ارتباطات دیگر و سناریوهای آموزشی به همراه نمایان می

دهند. می را تشکیل (14)شناسی تحتانیهای آموزشی هستیرسانه
ترتیب مبدا و مقصد یک سناریوی ابتدا و انتهای هر ارتباط به

سازد. ابتدا و انتهای همه سناریوهای میآموزشی را مشخص 
آمایش را نمایان  دانشآموزشی در نهایت هدف نهایی آموزش 

 (. Sanaye Goldouz, 2010) سازدمی
 آمایشدر این پژوهش، بندهای تعریف شده در شرح خدمات 

ها که مصوب استانداری و وزارت کشور و دیگر سازمانسرزمین 
دهند و تمامی شناسی را تشکیل میهستیهای است، کالس

مراحل صورت گرفته در شرح خدمات در بخش مربوط به 
ه و بر شدمراتب تعریف صورت ساختار سلسلهزیست بهمحیط

 اندمشخص شده «از -قسمتی»و  «یک -هست»اساس روابط 
برای تعیین . دهندشکیل میشناسی فوقانی را تکه هستی

 آمایش هایمطالعههای اصلی هر یک از موضوعات کالس
آمایش  هایسرزمین در شرح خدمات از نتایج مطالعه گزارش

بندی، ها استفاده شده است. در این مدل از طبقهاستان سرزمین
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صورت جزیی بیان ه فرآیندها بهدهندهر یک از اجزای تشکیل
ها هایی که در هر یک از بخششده است. بر این اساس، داده

. به عبارت شودمیشناسی تبیین هستیاز طریق  شودتولید می
ها در هر دیگر، فرض بر این است که با تعیین هر یک از داده

شناسی ها از طریق هستیها و روابط بین آنبخش یک از
راحتی روند فرآیند آمایش را با توجه به عوامل و ارتباط توان بهمی

ها که منجر به پیدا کردن ارتباط بین هر یک از نمنطقی بین آ
مفاهیم بیانگر موضوعات  شود، مشخص نمود.ها میبخش

دهنده ارتباط بین طبقات و روابط نیز نشان مختلف آمایش
یک از موضوعات و  ین هربرای تعی شناسی هستند.هستی

 های مختلف آمایشیک از بخش های تولید شده در هرداده
ه و سپس، بر اساس شدها مشخص سرزمین، ارتباطات بین آن

افزار مراتب مفاهیم در نرمشناسی، سلسلههای ساخت هستیگام
Protégé  و  «یک -هست»های و ویژگی شدتعریف نیز

. شدافزار مربوطه طراحی نیز مشخص و در نرم «از -قسمتی»
دانش ارایه شده بر پایه مشخص کردن موضوعات انجام شده در 

منظور بههر یک از زیربندها و روابط تعریف شده در هربخش 
 ه است.شدآمایش سرزمین طراحی  هایمطالعهافزایش کارایی 

 

 ها یافته
چه که در روش تحقیق در مورد تهیه مدل بر اساس آن

آمایش سرزمین آمده است، در ابتدا با  دانش شناسیهستی
مربوط به آمایش سرزمین  هایاستفاده از شرح خدمات و گزارش

برای ساخت  «از -قسمتی»و  «یک -هست»ارتباطات 
نوشته شده است که بخشی از آن در زیر شناسی فوقانی هستی

 است.نشان داده شده 
 <و ساختارتحلیل وضعیت >1

زیست قسمتی از تحلیل طبیعی و محیطتحلیل وضعیت منابع>11
 <است.و ساختار وضعیت 

تحلیل موقعیت استان قسمتی از تحلیل وضعیت >111
 <زیست است.طبیعی و محیطمنابع

تحلیل تقسیمات کشوری و همجواری قسمتی از تحلیل >1111
 <موقعیت استان است.

ها قسمتی از تحلیل وضعیت تحلیل پستی و بلندی>211
 <زیست است.طبیعی و محیطمنابع

ها تحلیل ژئومورفولوژی قسمتی از تحلیل پستی و بلندی>1211
 <است.

تهیه نقشه شیب و جهت شیب قسمتی از تحلیل >11211
 <ژئومورفولوژی است.

ز قسمتی ا بندی ارتفاعیتهیه مدل رقومی زمین و طبقه>21211
 <تحلیل ژئومورفولوژی است.

شبکه زهکشی طبیعی قسمتی از تحلیل ژئومورفولوژی >31211
 <است.

واحدهای شکل زمین قسمتی از تحلیل ژئومورفولوژی  >41211
 <است.
های آبریز قسمتی از تحلیل ها و زیرحوزهتحلیل حوزه>311

 <زیست است.طبیعی و محیطوضعیت منابع
های ها و زیرحوزهقسمتی از تحلیل حوزهتحلیل منابع آب >1311

 <آبخیز است.
ها و تحلیل پوشش گیاهی قسمتی از تحلیل حوضه>2311

 <هاست.زیرحوضه
خیزی قسمتی از تحلیل گیری و سیلتحلیل سیل>3311
  <هاست.ها و زیرحوضهحوضه
لغزش قسمتی از تحلیل تحلیل رانش، ریزش و زمین>4311
 <هاست.وضهها و زیرححوضه

مشخص  «از -قسمتی»و  «یک -هست»با توجه به ارتباطات 
آمایش سرزمین  دانششناسی فوقانی هستیمدل  (1)شده، شکل 
 .سازدرا نمایان می
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 در ایران سرزمینآمایش  دانش شناسی فوقانی. مدل هستی(1)شکل  

 
، «از -قسمتی»و  «یک -هست»ارتباطات بر اساس  (2)شکل 
 افزار آمایش سرزمین در ایران در نرم دانششناسی فوقانی هستی

Protégé  دهد.نشان میرا  

 
 Protégéافزار در نرم در ایران آمایش سرزمین دانششناسی فوقانی مدل هستی: (2)شکل
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شناسی تحتانی طور که در روش تحقیق در مورد هستیهمان
شناسی از ارتباطات دیگری نیز برخوردار است هستیآمده است، 

آمایش  دانششناسی تحتانی ارتباطات مختلف در هستی که
نشان داده شده است. در این ( 3)در شکل  در ایران سرزمین

ها و مفاهیم مربوط به شکل ارتباطات در داخل بیضی

گرد نمایش داده های لبهشناسی فوقانی نیز در مستطیلهستی
 Macris & Georgakellos, 2006; Sanaye)شده است 

Goldouz, 2010 .)دهنده یک ابتدا و انتهای هر ارتباط نشان
 هایمطالعهسناریوی آموزشی هستند که در نهایت هدف آموزش 

  کند.آمایش سرزمین در ایران را مشخص می

 

 
 آمایش سرزمین در ایران دانششناسی تحتانی هستی :(3)ل شک

 
 نشان داده شده است. (4)در شکل  Protégé افزار در نرم در ایران آمایش سرزمین دانششناسی تحتانی هستی

 

 
 

 Protégéافزار در نرم در ایران آمایش سرزمین دانششناسی تحتانی هستی :(4) شکل
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تحتانی در نهایت ما به سناریوهای شناسی با استفاده از هستی
توانند با استفاده از آموزشی دست یافتیم که این سناریوها می

 های مختلف تکمیل گردند. رسانه

 

 گیریبحث و نتیجه
گیرد مفهوم استفاده قرار می ای که موردشناسی در حوزههستی

افرادی  دهد. در واقع برایها را نشان میکلمات و ارتباط بین آن
که نیاز به اشتراکی کردن اطالعات در یک حوزه و دامنه خاص 

کند. استفاده از شناسی یک واژه مشترک تعریف میدارند، هستی
های اخیر های مختلف علمی در دههشناسی در زمینههستی

شناسی با هدف افزایش یافته است. در این پژوهش از هستی
سرزمین در یک نگاه کلی و  آمایشدانش فرآیند  نشان دادن

حل برخی از شده تا امکان  استفادهها بررسی ارتباط بین بخش
افزایش کارایی این  سببسرزمین که  معضالت آمایش

. با این حال، این پژوهش تنها فراهم آید شودمی هایمطالعه
انجام در شرح خدمات زیست های مربوط به محیطبرای بخش

های ها به متخصصان مربوط به حوزهسایر بخش ،زیرا .شده است
رو، نتایج حاصل از این پژوهش از یک دیگر وابسته است. از این

طرف تمامی مراحلی که برای زیربندهای مربوط به شرح خدمات 
ها را نشان زیست الزم است و ارتباط بین آندر بخش محیط

ه آموزش دهد و از طرف دیگر به افراد متخصص این حوزمی
کار گیرند. به ددهد که در نهایت چه اطالعات و روشی را بایمی

شده امکان تبیین مفاهیم مرتبط با فرآیند  ارایهشناسی هستی
روند یک فرایند را با این ترتیب  کند و بهآمایش را فراهم می

. از این دهدها نشان میتوجه به عوامل و ارتباط منطقی بین آن
در  تاتوان پیدا کرد میرا ها ارتباط بین هر یک از بخش راه،

با  ،گیرد. همچنینریزان و متخصصان آمایش قرار اختیار برنامه
سرزمین افرادی که با یکدیگر  شناسی آمایشاستفاده از هستی
نند ها را به یکدیگر منتقل کراحتی دادهتوانند بهمرتبط هستند می
، اضافی، تکراری و غیرمفید های سرگردانو از تولید داده

شده یک واژه  ارایهشناسی هستی ،در حقیقت. نمایندجلوگیری 
آمایش  گیرانریزان و مدیران و تصمیممشترک را برای برنامه

 ، مورده شودبه اشتراک گذاشت دتوانکند که میفراهم می سرزمین
، این در واقعنماید. را منسجم  هاو داده گیرداستفاده مجدد قرار 

عنوان یک راه حمایتی ارتباط میان کارشناسان و به شناسیهستی
ها است که با استفاده از بسط و گسترش درک مشترک از دستگاه

طور که گفته شد، همکاری . همانآیددست میبهمفاهیم داده 
آمایش برای  هایمطالعههای تمامی متخصصان مربوط به حوزه

شناسی مورد نیاز است و ارزیابی تدوین و ساخت هستی
آمایش نیاز به در نظر گرفتن هدف از ساخت آن و  هایمطالعه
شناسی در هستی ،استفاده دارد. در این زمینه ای مورددامنه

ها ساختار خود با نشان دادن طبقات و ارتباط منطقی که بین آن
 آمایش هایمطالعه ازیک نگاه کلی  تواندکند، میبرقرار می

 . ه نمایدسرزمین ارای
ت اآف یکی از عنوانبه شمار دادهبا توجه به تهیه بیاز طرفی، 

بخشی کارشناسان و  با آموزش و آگاهی آمایش سرزمین
توان در راه رفع مشکالت موجود گام می مرتبطمتخصصان 

با تبیین مفاهیم و  مدیریت کرد.ها را برداشت و تا حد زیادی داده
از با استفاده و آمایش سرزمین  هایمطالعهروابط موجود در 

طور شناسی، هم متخصصان و هم مسئوالن بهرویکرد هستی
خواهند و باید چگونه و به چه می خواهند دانستشفاف و واضح 

از این راه، چه شکل عمل کنند تا به هدف موردنظر دست یابند. 
 شود.برای تبدیل داده به آگاهی نیز مهیاتر می زمینه

گرمایش زمین  شناسیهستی بر اساس مدلدر این پژوهش، 
(Macris & Georgakellos, 2006) و همچنین مدل 

شناسی مدل هستی (Sanaye Goldouz, 2010) شناسیهستی
و  «یک -هست»آمایش سرزمین طراحی شد. ارتباطات  دانش

آمایش  هایمطالعهشناسی شبکه دانش در هستی «از -قسمتی»
شناسی فوقانی که هستی کندمیمین، ارتباطات را تشریح سرز

همچنین،  دهد.میآمایش سرزمین را تشکیل  هایمطالعه
سناریوهای آموزشی تمامی ارتباطات را بر اساس دانش نمایان 

توانند به موضوعی مختلف می یهاساخت که در نهایت با رسانه
در شناسی تحتانی مورداستفاده قرار گیرند. منظور تکمیل هستی

مراتب انجام شناسی تحتانی زمانی که سلسلهقسمت هستی
برای مثال در قسمت تعیین انواع  ،شدآمایش سرزمین تشریح 

با عوامل در مقایسه  ماهینیها از مدل مخدوم و سلمانکاربری
  .شداستفاده تاثیرگذار، 

تواند با مرکز آمار، شناسی حاصل از این پژوهش میمدل هستی
سایر و ریزی سازمان مدیریت و برنامهسازمان جغرافیایی ارتش، 

تا این سرزمین ارتباط برقرار کند  های دخیل در آمایشدستگاه
با برقراری ارتباط بین خود با استفاده از دانش ارایه ها دستگاه

تری داشته باشند و از کارکرد ناقص و شده، ارتباط نزدیک
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شناسی ارایه شده، روش ،همچنین کاری جلوگیری نمایند.دوباره
راحتی آمایش سرزمین را تواند به کاربرها کمک کند بتوانند بهمی

سازمان  درتواند میهای حاصل از این مدل خروجیببینند و 
 استفاده شود. آمایشعنوان متولی ریزی بهمدیریت و برنامه

ه شده با سایر بخش های آمایش شناسی ارایتکمیل هستی
 هایمطالعهرا از  سرزمین می تواند مدلی کامل و کاربردی

قابل ذکر است که طراحی  ه دهد.آمایش سرزمین ارای
ه شبکه دانش است برای ارای هاشناسی یکی از بهترین راههستی
تواند در اختیار کارشناسان و عنوان یک مدل آموزشی میکه به

 گیران قرار گیرد. تصمیم
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