
 نقش سيستم خبره در مديريت منابع طبيعي 

  
   مقدمه -۱

عصر مدرن علم و فناوري، نقطه عطف مهارت هاي تخصصي است، لذا هر يك از حوزه ها، نياز به مهارت 
كمبود و عدم دسترسي به كارشناسان واقعي از جمله مسائل عمده رويت شده در اين . سازمان يافته اي دارند

به كارشناسان خبره دو نيروي انساني، امكان برقراري روابط متقابل ميسر حوزه است درصورت دسترسي 
تحت اين شرايط كارشناسان به روش . مشاوره، عملكردي پرهزينه، و تا حدودي زمان بر است. خواهد شد

ازاين گذشته، نبايد نقش عواملي تأثيرگذار بر كارايي كارشناس يا . هاي زودبازدهي متسول مي شوند
محدوديت حافظه و ناتواني در پردازش دانش موردنياز در پروسه تصميم . ناديده گرفتمتخصص را 

گيري، مسائل مهم ديگري است كه اكثر كارشناسان بشري با آن مواجه هستند، در نتيجه تحقيقات و 
از  .پيشرفت هاي روزمره، با تكيه بر منابع اطالعاتي موجود و اثبات صحت و مرتبط بودنشان، تحقق مي يابد

اين رو طيف گسترده اي از محققان در پي روزآمدسازي دانش خويش هستند، اين پروسه، فعاليت آساني 
نيست، متخصصان انساني، به دليل حضور پاره اي از محدوديت ها، قادر به اجراي عملكردهاي گسترده 

راين، با استفاده از نيست و در چنين شرايطي، بررسي كليه فاكتورهاي ضروري برايشاتن دشوار است، بناب
هدف از اجراي چنين فعاليت هايي، . ابزارهاي استاندارد به روزآمدسازي اطالعات خودمي پردازند

علم و تكنولوژي، اشراف و پيشرفت هاي ايجاد شده در  در تحقيقات. يمات سازنده استدسترسي به تصم
دستاوردهاي حاصله از . رار مي گيردبر مشكالت مردم، از جمله مسائلي است كه شناسايي آن در اولويت ق

هوش مصنوعي، علم كامپيوتر و مهندسي، مسائل مرتبط توانايي هاي عقالني و ذهني افراد را تحت پوشش 
. در واقع، منجر به تقويت قابليت هاي شناختي ما مي شودپيشرفت هاي تدريجي در اين حوزه . قرار مي دهد

توليد سيستم هايي داشتند كه همانند يك الگوي هوشمند  سعي در AIهر يك از محققان و دانشمندان 
محققان با تكيه بر چنين پشرفت هايي به رمزگشايي و جذب دانش و تجارب متخصصان . عمل مي كرد

اين پديده خود با پيشرفت سيستم هاي تخصصي در كليه حوزه ها . انساني، در حوزه كامپيوتر مي پرداختند
ا اساساً برنامه ريزي كامپيوتري است كه طي آن به منظور حل مسائل، از يك سيستم خبره ي. همراه بود

 . دانش، واقعيات و تكينك هاي استداللي متنوع استفاده شود

 

 

 

 

 


