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  قدمهم
اي در حال  یندهآبطور فز داري جنگلهاي اطالعاتی نوین در  ر، استفاده از سیستمهاي اخی طی سال

ریزي براي استفاده از  در حال استفاده یا برنامهوجود دارند که ي زیادي ها سازمان. رشد بوده است
و ) GIS(هاي اطالعاتی جغرافیایی  ، سامانه )DBMS( هاي مدیریت بانک اطالعاتی سیستم

توکوال  ( هستند خود منابع زمینیمنابع جنگلی و یا سایر حاسباتی پیشرفته براي مدیریتهاي م آوري فن
از جمله (در دنیا وجود دارند زیادي  داري جنگلي ها سازمانهنوز هم اگرچه، . )1997و همکاران، 

تا  دبیابندر مدیریت منابع جنگلی خود ها  که نتوانستند ابزارهایی را براي تلفیق این سیستم) ایران
آوري  در کنار فن. شان به خدمت گیرند براي برآورده کردن نیازهاي اطالعاتی در حال افزایشبتوانند 

یکی از عنوان  بهتولید چوب تنها امروزه . اطالعات، اهداف مدیریتی جنگل هم در حال تغییر است
یستی، تفریح و تفرج، تور(   سایر کاربردهاي جنگلو شود محسوب میعملکردهاي یک جنگل 

هاي اطالعاتی به خاطر  تغییر در نیازمندي. اي برخوردارند  از اهمیت ویژه هم)زیستی حفاظتی، تنوع
هاي  تغییر در اهداف مدیریتی نیز به نوبه خود لزوم داشتن یک مدیریت اطالعات و پایگاه داده

  ).2008 همکاران، ماتی و (دهد  را افزایش میباشدها  پذیر که تلفیقی از چندین منبع داده انعطاف
هاي جنگل هستیم که این  هاي آمابرداري براي مدیریت پایدار جنگل همیشه نیازمند به داده

انجام ) ملی، استانی، سري( داري ها در جنگل گیري ها هم براي سطوح مختلف تصمیم آمابرداري
تیجه شاید هاي آماربرداري مخصوص و در ن یک از این سطوح شاید خود داراي روش هر. گیرد می

هاي اساسی شبیه هم  چه ممکن است بعضی از عناصر داده اگر(هاي داده مخصوص به خود باشند  مدل
توان تنها از طریق  ل از جنگل را میها و اطالعات ریز و مفص دادهاما با این وجود، ). باشند
ها  عناصر منابع دادهبنابراین مهمترین . هاي نمونه در عرصه جنگل بدست آورد ها در پالت گیري اندازه

ها که تلفیقی  استفاده از یک سیستم پایگاه داده. داري بر اساس قطعات نمونه هستند و اطالعات جنگل
هاي مختلف  اي از داده هاي جنگل باشد منتهی به ایجاد مجموعه ها و آماربرداري از اطالعات نقشه

  . شود جنگل با کارآیی بیشتر و دسترسی آسانتر می
کند بستگی عمل یک سیستم اطالعاتی که بتواند بدون هیچ مشکلی به راحتی انداري  اهو رایجاد 

اولین و مهمترین مرحلۀ طراحی یک سیستم .  طراحی چنین سیستمی دارد و روش به چگونگیزیادي
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ها  ها بایستی در پایگاه داده و اینکه بر اساس چه مدلی داده 1ها گردد به ساخت یک مدل داده هم بر می
در مرحلۀ طراحی  ،استا ه ه براي درك درست، سازماندهی، و تشریح دادکه  ،ها مدل داده. یره شوندذخ

از میان  .)2001کونولی و بگ،  (گیرد  مورد استفاده قرار میپایگاه داده یک سیستم 2 یا ادراکیمفهومی
ترین  ین و کارائیتر ها همچنان معمولی اي بعد از سال مدل بانک اطالعاتی رابطههاي موجود  تکنیک

و در این میان . هاي کاربردي است تکنیک طراحی مدل بانک اطالعاتی براي انواع مختلف از برنامه
 معرفی شد، بیشتر 1976پیتر چن در سال  رابطه که توسط - سازي مفهومی موجودیت  تکنیک مدل

   ).1976چن،  (گیرد مورد استفاده قرار می
اي براي   و مدل رابطهادراکیبطه در تجزیه و تحلیل و طراحی در این مطالعه مدل موجودیت ـ را

پنج نیاز .  مورد استفاده قرار گرفتپایگاه دادهاجرا و ایجاد بانک اطالعاتی یا همان طراحی فیزیکی 
بایستی تا حد ممکن کلی باشد یعنی اینکه بتواند نیازهاي اطالعاتی موارد ) 1: ها براي مدل دادهاساسی 

بایستی اجازه . هاي مختلف قابل کاربرد باشد ها را تأمین کند و براي آماربرداري داريمختلف آماربر
اي به سیستم اضافه شود امکان آن  لفهؤتوسعه سیستم را بدهد یعنی اینکه اگر بخواهیم مواردي یا م

  ،ها طی سري زمانی کند سیستم بایستی بتواند ما را قادر به مدیریت داده) 3 ،وجود داشته باشد
بایستی از طریق یک سیستم ) 5سیستم بایستی قادر باشد تا تلفیقی از چندین عمل را انجام دهد ) 4

مطالعات زیادي براي طراحی  ).2001کونولی و بگ،  (اي قابل اجرا باشد  رابطه مدیریت پایگاه داده
ا انجام گرفت که هاي آماربرداري جنگل در سرتاسر دنی پایگاه داده اطالعات جنگلداري و یا حتی داده

 مطالعۀ موردي براي استقرار یک سیستم 1992 در سال توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ از میان آنها می
دانشگاه فرایبورگ و سازمان  اطالعاتی مدیریت جنگل در کشور قبرس از طرف دپارتمان بیومتري

 سبب استقرار یک سیستم مطالعه که نتیجۀ این. انجام گرفتانلپیل و کلین خواربار جهانی توسط 
 1997در سال   توکوال و همکاران.ها براي بخش جنگلداري قبرس شد اطالعاتی جنگل و پایگاه داده

.  کردهاي آماربرداري کشور فنالند  رابطه براي داده–یک مدل موجودیتاي اقدام به طراحی  طی مطالعه
هاي اطالعاتی براي  عات و نیازمنديي را بر روي اطالا  در کشور سوئیس مطالعه1998 در سال یهفق

در این مطالعه وي توانست . ي جنگلداري، از جنبۀ یک سسیتم اطالعاتی جنگل انجام دادها طرح
  را)استراتژیکی، تاکتیکی، عملیاتی(هاي اطالعاتی براي سطوح مختلف مدیریتی جنگل  نیازمندي

                                                             
1- Data model 
2- Conceptual design 



  مهدويعلی 

88 

العاتی مدیریت جنگل براي یکی از موفق به طراحی مدلی از سیستم اطبر این،  عالوه. مشخص کند
اي اقدام به طراحی یک   طی مطالعه2008در سال و همکاران مهدوي . هاي کشور سوئیس شد استان

.  کردها، مراتع و آبخیزداري ایران  سازمان جنگل درداري هاي جنگل مدل پایگاه داده براي تمامی داده
داري،  ي جنگلها طرح  ها، ماربردايهاي مختلف از جمله آ مدل طراحی شده شامل زیرسیستم

در تحقیقی ). 2008ی، هگوشگیر و فق(ها، حفاظت جنگل و تخلفات و تجاوزات جنگل بود  جنگلکاري
رابطه براي یک واحد -هاي خیروکنار نوشهر انجام داده بودند یک مدل موجویت که براي جنگل
از رابطه -موجودیتمفهومی این تحقیق هم یک مدل کل ی و در  . طراحی کردندمدیریتی جنگل

داري هر ده سال یکبار انجام  هاي جنگل  که براي تهیۀ طرحهاي شمال هاي آماربرداري جنگل داده
یکی از طراحی تواند راهنمایی براي  بدست آمده می رابطه -موجودیتنمونۀ مدل  .ارائه شد گیرد، می

ها  در سازمان جنگلاطالعات جنگل یک سیستم جامع مدیریتی ) سیستم آماربرداري- زیر(هاي  مولفه
  . باشد

  
  ها مواد و روش

توان   در این تحقیق را نمی مسلما  تشریح کامل مراحل طراحی پایگاه داده: مراحل طراحی پایگاه داده
 به اختصار  در این تحقیق طراحی پایگاه دادهمراحل ،در قالب این مقاله گنجاند اما براي درك بهتر

   .شود تشریح می
هاي  ساختن یک مدل ادراکی از دادههدف از طراحی ادراکی پایگاه داده، : 1ی ادراکی پایگاه دادهطراح

 طی تجزیه و تحلیل .یک سازمان از نقطه نظر هر یک از افراد و یا کاربران آن بانک اطالعاتی است
ضی از نظرات و اند و بسته به اینکه بع هاي کاربران شناسائی شده اطالعات تعدادي از نظرات و دیدگاه

ها را با همدیگر ترکیب  اند، بعضی از این نیازمندي اطالعات مورد نیاز با همدیگر همپوشانی داشته
ها شامل موارد   هر مدل مفهومی داده.گیرد کرده که در قالب یک موجودیت با یک اسم مناسب جاي می

  :زیر است
هاي  و کلید) اولیه(هاي اصلی  ا، کلیده ها و محدودة مشخصه انواع موجودیت، انواع روابط، مشخصه

سازي نیز شامل  سازي کرد که این مستند ها را بایستی مستند تمامی مراحل مدل ادراکی داده جانشین

                                                             
1- Conceptual database design 
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هایی که  تاز جمله فعالی.  تهیه کرد،اي است که بایستی آن را در سرتاسر مراحل توسعه مدل نامه واژه
   زیر هستندورت گرفت، شامل موارددر طراحی ادراکی ص

اولین مرحله ساختن یک مدل : ها هاي آنها و تعیین قلمرو ویژگی  و ویژگیشناسائی انواع موجودیت
ی و تعیین مهمترین موجودیت و یا موضوعاتی است که کاربران انتظار دارند یها، شناسا ادراکی از داده

امل براي چگونگی تعیین یک هیچ گونه قاعدة ک. اطالعات آنها را در پایگاه داده خود داشته باشند
هایی  ها، و موجودیت تمامی موضوعات، شیء، بنابراین ).2008نگ، ژچن و  (موجودیت وجود ندارد

 این موضوعات و معموال . شوند نیاز است در این مرحله مشخص می که اطالعات آنها مورد
 مراتع کشور و یا از طریق ها و ها و گزارشات موجود در سازمان جنگل توان در فرم ها را می موجودیت

هاي   بر اساس فرمهایی که در این مطالعه موجودیتبرخی از  .مصاحبه با کاربران مشخص کرد
ی شدند شامل؛ ادارات کل منابع طبیعی، ادارات یشناساهاي شمال موجود در سازمان  آماربرداري جنگل

ها، درختان، درختان شاهد،  ا، پالته ها، آماربرداري ها، پارسل هاي آبخیز، سري منابع طبیعی، حوزه
ها صفات یا  بعد از شناسایی موجودیت. هاي درختی هستند ها، وضعیت توده و گونه زادآوري

به عنوان . شوند مشخص شدند هایی که اطالعات در مورد هر موجودیت دربارة آنها ذخیره می ویژگی
گونه درختی، نام علمی گونه فارسی ام نتواند شامل  هاي موجودیت درختان در مطالعه می مثال ویژگی

هاي  بنابراین، مقادیر و ارزش . درخت باشندیدرختی، قطر درخت، ارتفاع درخت و حتی حجم تاریف
ترتیب  تواند در پایگاه داده به می) درخت، پالت و غیره(ها یا صفات یک موجودیت  تمامی ویژگی

  .درخت به درخت یا پالت به پالت ذخیره شوند
براي مثال شاید .  باید مشخص شوندها در مدل ها یا قلمرو براي تمامی ویژگی محدودهآن بعد از 

 رشته کاراکتر 9در موجودیت پالت در محدودة حداکثر » کد پالت«ارزش ویژگی : ما تعیین کنیم که
هاي ناشی  هاي تخریب براي ویژگی» وضعیت توده«هاي ممکن در موجودیت  گیرد و یا ارزش قرار می

  . گیرند قرار می» بله یا خیر«عوامل طبیعی باد یا برف در پالت در محدودة از 
هاي  این مرحله به شناسایی صفاتی که به عنوان کلید: هاي کلید اصلی و کلید داوطلب تعیین ویژگی
توان در نظر گرفت و سپس انتخاب یکی از آنها به عنوان کلید اصلی براي آن موجودیت  داوطلب می

طور منحصر  توانند به هاي یک موجودیت هستند که می  ویژگیءهاي داوطلب جز کلید. ودش مربوط می
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از موجودیت پالت » کد پالت«براي مثال، ویژگی . به فرد هر وقوع از یک موجودیت را مشخص کنند
  . عنوان یک کلید داوطلب باشد تواند به می

ط مهمی که بین انواع موجودیت وجود در این مرحله رواب: ها شناسائی انواع روابط بین موجودیت
تواند بدون ارتباط با یک  طورکلی، یک موجودیت نمی به. شوند دارند مشخص و شناسائی می

موجودیت دیگر در مدل داده حضور داشته باشد، در غیر اینصورت وقتی که موجودیت در یک رابطه 
در بیشتر . موجودیت وجود نداردشود، هیچ راهی براي هدایت داده به جدول آن  یا جدول ترسیم می
اما گاهی . ی هستند؛ به عبارت دیگر، روابط تنها بین دو نوع موجودیت وجود داردیحاالت روابط دوتا

ها  سه نوع روابط بین موجودیت. شود اوقات در روابط پیچیده بیش از دو نوع موجودیت را شامل می
طراحی ) n -1(، )1–1(ن مطالعه تمامی روابط در ایکه )  n -n(و ) n -1(، )1–1(وجود دارند؛ روابط 

 موجودیت - روابط ها از دیاگرام براي مشخص کردن و نمایش بهتر روابط بین موجودیت. شدند
  .   نشان داده شد1 رابطه بدست آمده، در شکل –مدل داده مفهومی موجودیت . شود استفاده می

  

  
  

  اربرداريهاي آم  مدل ادراکی موجودیت ـ رابطه داده-1شکل 
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اي  طراحی منطقی پایگاه داده براي مدل رابطه: اي  براي مدل رابطه1طراحی منطقی پایگاه داده
فرآیندي است که با آن یک مدل از اطالعات مورد استفاده در یک سازمان بر اساس یک مدل داده 

کی خاص شود، اما مستقل از یک سیستم پایگاه داده و یا سایر مالحظات فیزی بخصوص ایجاد می
 . است

حذف انواع روابط : اهداف این مرحله شامل: اي سازگار نباشند هایی که با مدل رابطه حذف مشخصه
ها   حذف ویژگی-حذف انواع روابط پیچیده  - n....n   حذف انواع روابط بازگشتی -    n ....n دوتائی

  .یا صفات چند ارزشی است
در این مرحله جداولی که براي مدل منطقی : قی دادهها یا جداول بدست آمده براي مدل منط رابطه

. شوند هاي آنها را ارائه دهند، تعریف می ها، روابط آنها و ویژگی اند تا موجودیت داده مشتق شده
با کمک . شود اي تشریح می ترکیب هر جدول با کمک زبان تعریف پایگاه داده براي پایگاه داده رابطه

هاي ساده جدول  شود، سپس لیستی از ویژگی ابتدا نام جدول مشخص میزبان تعریف پایگاه داده، در 
هاي خارجی جدول مشخص   و کلیدبکلید اصلی و هر کلید داوطل. شود هایی نوشته می در مستطیل

. شود  آن معلوم میهشوند و چگونگی محاسب  مشتق شده هم با همدیگر لیست می هر ویژگی. شوند می
جداول . شود اند هم تشریح می ز ساختار موجود در مدل داده بدست آمدهو اینکه چگونه این جداول ا

ها، درختان، درختان شاهد، زادآوري، وضعیت  پالت ها، آماربرداري: مشخص شده در این مطالعه شامل
ها و  طبیعی، جدول گونه ادارات منابع طبیعی، توده جنگلی، حوزه آبخیز، سري، پارسل، ادارات کل منابع

 . ف هستندجدول تاری

هدف از این مرحله تأیید جداول در مدل داده : سازي تأیید و تصدیق جداول با کمک تکنیک نرمال
گیرد  سازي براي بهبود مدل مورد استفاده قرار می نرمال. سازي است منطقی با کمک تکنیک نرمال

. کند لوگیري میبرد و از تکرارهاي غیرضروري داده ج هاي مختلف را از بین می بطوري که محدودیت
توان اطمینان پیدا کرد که مدل بدست آمده یک مدل نزدیک به آنچه که  سازي می با انجام عمل نرمال

  و سازي، یک مدل سازگار با حداقل تکرار داده مدل بدست آمده بعد از نرمال. خواهد، است سازمان می
  . بات استثحداکثر 

  

                                                             
1- Logical database design 
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  افزار اکسس هاي آنها بر گرفته از نرم روابط یا جداول و ویژگیدیاگرام موجودیت ـ رابطه، انواع . 2شکل 

  
طراحی مدل منطقی و تعین جریان اطالعات مستقل از نوع :  پایگاه داده طراحی فیزیکی سیستم

اما طراحی فیزیکی پایگاه داده، مدل منطقی را در قالب یک . افزار مورد استفاده هستند افزار و نرم سخت
افزار مدیریت  در این مطالعه از نرم. آورد افزاري بخصوص کامپیوتري در می و سختافزاري  سیستم نرم

هاي اصلی در مرحله طراحی فیزیکی پایگاه داده  از فعالیت. اي اکسس استفاده شد پایگاه داده رابطه
  :شامل موارد ذیل هستند

هر جدول شناسایی براي : ها شناسائی شدند پایه که در مدل منطقی داده) روابط(طراحی جداول 
هاي   یک لیستی از ویژگی-نام جداول : ها ، بایستی موارد ذیل مشخص شوند شده در مدل منطقی داده

 -هاي خارجی  کلید اصلی و در جایی که مناسب باشد کلیدهاي جایگزین و کلید-ساده هر جدول 
هاي جامعیت  محدویت -ها  هاي مشتق شده و چگونگی محاسبۀ این ویژگی یک لیستی از ویژگی

ها براي هر ویژگی یا  نامه داده  براي هر کلید خارجی شناسائی شده از روي واژه1بازگشتی یا ارجاعی

                                                             
1- Referential integrity  
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قلمرو ویژگی، شامل نوع داده، طول رکورد و هر نوع قواعد : خواهیم داشتصفات، مشخصات زیر را 
 مشخص کردن -ی  یک مقدار قراردادي بطور انتخابی براي هر ویژگ-محدودیت در مورد ویژگی

 رابطه، -دیاگرام موجودیت  یک 2در شکل . صورت خالی یا تهی باشند توانند به ها می اینکه آیا ویژگی
  . کنید مشاهده میرا هاي آنها که در این مطالعه بدست آمده است  انواع روابط یا جداول و ویژگی

اي است که کاربران  ه در واقع پنجرهارتباط کاربر با پایگاه داد:  با پایگاه داده1طراحی رابط کاربر
این مرحله در واقع آخرین . توانند با منابع و عملیات پایگاه داده مورد نظر خود ارتباط برقرار کنند می

  . افزار اکسس انجام شد مرحلۀ طراحی فیزیکی پایگاه داده است که با کمک نرم
  

  نتایج
 مدیریتی ه صفحۀ اصلی سامان3شکل : گلساختار کلی سامانه مدیریتی اطالعات آماربرداري جن

تواند تمامی اطالعات  با باز کردن این صفحه کاربر می. دهد هاي آماربرداري را نشان می پایگاه داده
 رابط 15این سامانه از  .و در مواقع نیاز تهیۀ گزارش کند ثبت، ذخیره، به هنگامها را  مربوط آماربرداري

 آنها در رابط نمونۀ هستند و  عنصر آن به عنوان جداول اصلی6جدولی تشکیل شده است که تعداد 
 مابقی به عنوان جداول کمکی براي تسهیل در وارد شود،  آمده است، مشاهده می3کاربر که در شکل 

در اینجا به اختصار هر . اند طراحی شدهدر گزارشات  محاسبات خودکارها به سامانه و یا  کردن داده
  . گردد هاي مربوط به آنها تشریح می همراه ویژگیکدام از این عناصر به 

                                                             
1- User interface  
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    صفحۀ اصلی یا رابط کاربر سامانه مدیریتی اطالعات آماربرداري جنگل-3شکل 

  
هاي جنگل ثبت، ذخیره و  در این مؤلفه اطالعات کلی مربوط به انواع آماربرداري: ها مولفۀ آماربرداري

 ه مشاهد3 رابطه شکل -ي که در دیاگرام موجودیت طور همان. شوند در مواقع لزوم به هنگام می
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تشریح . دارد) n-1(اي  ها و ادارات کل منابع طبیعی رابطه شود این مؤلفه با موجودیت پالت می
 .  آمده است1هاي این مؤلفه در جدول  ویژگی

  
  هاي مولفۀ آماربرداري و تشریح آنها  جدول ویژگی-1جدول 

  ها ویژگی  تشریح ویژگی
 SURV_ID  عنوان کلید اصلی  ها و به ایی آماربرداريکد شناس

 WAT_ID  هاي آبخیز  کد شناسایی حوزه

  SURV_CYCL  سیکل آماربرداري
  SURV_YAR  سال آماربرداري

  SURV_DURATION  مدت آماربرداري
  SURV_CRATBY  مسئول آماربرداري

  GNRO_ID  کد شناسایی ادارات کل منابع طبیعی
  NRO_ID  کد شناسایی ادارات منابع طبیعی

  NOTES  توضیحات
  

هاي آماربرداري ثبت، ذخیره و  در این دسته موجودیت اطالعات کلی مربوط به پالت: ها مؤلفۀ پالت
. دهد توان گفت این موجودیت هستۀ مرکزي این سامانه اطالعاتی را تشکیل می می. شوند به هنگام می

) 1- 1(اي اصلی این سامانه مانند موجودیت وضعیت توده جنگلی رابطۀ ه زیرا که سایر موجودیت
در . دارند) n -1(هاي زادآوري، موجودیت درختان و موجودیت درختان شاهد رابطۀ  موجودیت پالت

  . هاي مربوط به این دسته از موجودیت به همراه تشریح آنها آورده شد  ویژگی2جدول 
 زادآوري در هر پالت زادآوري ثبت،  بهولفه اطالعات مربوطدر این م: هاي زادآوري مولفۀ پالت

 )n -1(ها رابطۀ  هاي پالت و جدول کمکی کد گونه این مولفه با موجودیت. شود ذخیره و پردازش می
  . هاي مربوط به این موجودیت به همراه تشریح آنها آورده شد  ویژگی3در جدول . دارد

گیري درختان در هر پالت، ثبت، ذخیره و به  ربوط اندازهدر این مولفه اطالعات م: مولفۀ درختان
هاي مربوط   ویژگی4در جدول . ها دارد با موجودیت پالت) n  -1(این مولفه ارتباطی . شوند هنگام می

  . به این موجودیت به همراه تشریح آنها آورده شد
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  ها و تشریح آنها هاي مولفۀ پالت  جدول ویژگی-2جدول 
  ها گیویژ  تشریح ویژگی

 SURV_ID  ها و به عنوان کلید اصلی  کد شناسایی آماربرداري
 PLT_ID  ها  کد شناسایی پالت
 DIV_NO  کد شناسایی بخش
  DIS_NO  کد سناسایی سري

  PAC_NO  کد شناسایی پارسل
  SURV_LINNO  شمارة الین آماربرداري

  SURV_MEASDAT  گیري تاریخ اندازه
  SURV_RADIOUS   شعاع پالتهانداز
  SURV_PLTARA   مساحت پالتهانداز

  SURV_PLTLAT  مختصات عرض جغرافیایی مرکز پالت
  SURV_PLTLON  مختصات طول جغرافیایی مرکز پالت

  SURV_PLTALT  ارتفاع مرکز پالت
  SURV_SLP  شیب متوسط پالت

  SURV_ASPCD  جهت دامنۀ پالت
  SURV_CREATBY  گیر نام شخص اندازه

  NOTES  توضیحات
  

  هاي زادآوري و تشریح آنها هاي مولفۀ پالت جدول ویژگی  -3ل جدو
  ها ویژگی  تشریح ویژگی

 REGENERATION_ID  کد شناسایی پالت زادآوري
 SURV_PLTCD  پالت  کد شناسایی 

 SURV_REGENPLTARA  مساحت پالت زادآوري
 SURV_SPCD  کد گونه

  SURV_REGNR  تعداد زادآوري
  SURV_NUMSPDRANG1  1 تعداد گونه در کالسۀ قطري

  SURV_NUMSPDRANG2  2تعداد گونه در کالسۀ قطري 
  SURV_NUMSPDRANG3  3تعداد گونه در کالسۀ قطري 
  SURV_NUMSPDRANG4  4تعداد گونه در کالسۀ قطري 

  NOTES  توضیحات
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  هاي مولفۀ درختان و تشریح آنها  جدول ویژگی-4جدول 
  ها ویژگی  تشریح ویژگی

 TREE_ID  تکد شناسایی درخ
 SURV_PLTCD  کد شناسایی پالت 

 TREE_NO  شمارة درخت در داخل پالت
 TREE_SPCD  کد گونه

  TREE_DIAM  قطر درخت
  TREE_QUALCD  کد کیفی درخت

  
گیري درختان شاهد در هر پالت، ثبت،  در این مولفه اطالعات مربوط اندازه: مولفۀ درختان شاهد
دانید، تعداد دو درخت از درختان درون هر پالت به   طوري که میهمان. شوند ذخیره و به هنگام می

شوند که براي تهیۀ نمودار ارتفاع درختان سري، ارتفاع این دو  عنوان درختان شاهد در نظر گرفته می
گیري  درخت که یکی نزدیکترین و دیگري قطورترین درخت موجود در هر پالت است اندازه

هاي مربوط به این   ویژگی5در جدول . ها دارد با موجودیت پالت) n  -1(این مولفه ارتباطی . شوند می
  . موجودیت به همراه تشریح آنها آورده شد

  

  هاي مولفۀ درختان شاهد و تشریح آنها  جدول ویژگی-5جدول 
  ها ویژگی  تشریح ویژگی

 WITNESSTREE_ID  کد شناسایی درخت شاهد
 SURV_PLTCD  پالت  کد شناسایی 

 TREE_NO  ت در داخل پالت درخهشمار
 TREE_SPCD  کد گونۀ درختی

  TREE_DIAM  قطر درخت
  TREE_DISTANC  فاصلۀ تا درخت شاهد 

 TREE_UPVIEW  دید به نوك درخت شاهد توسط سونتو
 TREE_DOWNVIEW  دید به پایین درخت شاهد توسط سونتو

  
ت توده و تشریح آن در این در این مولفه اطالعات مربوط به وضعی: مولفۀ وضعیت تودة جنگلی

با توجه به اینکه در هر پالت تشریح توده صورت . شود موجودیت ثبت، ذخیره و به هنگام می
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هاي مربوط به   ویژگی6در جدول . دارد) 1-1(ها رابطۀ   این مولفه با موجودیت پالتبنابراینگیرد،  می
  . این موجودیت به همراه تشریح آنها آورده شد

 
  هاي مولفۀ وضعیت تودة جنگلی و تشریح آنها ل ویژگی جدو-6جدول 

  ها ویژگی  تشریح ویژگی
 SURV_PLTCD  پالت  کد شناسایی 

 SURV_STORGCD  )طبیعی، دست کاشت(کد شناسایی توده 
 SURV_FORSTTYP1  1تیپ جنگل 
 SURV_FORSTTYP2  2تیپ جنگل 
  SURV_FORSTTYP3  3تیپ جنگل 

  SURV_REGQUALCD  کیفیت زادآوري توده
 SURV_REGPERCNT  درصد زادآوري

 SURV_GRASCOVPER  درصد پوشش علفی
 SURV_CRWNFRMCD  کد فرم تاج پوشش

 SURV_QUALCD  کد کیفی تاج
 SURV_STORNUM  تعداد آشکوب

 SURV_CANOPY  درصد تاج پوشش
 ARTDISTURB_ILEGHARVEST  تخریب انسانی ـ برداشت غیرقانونی

 ARTDISTURB_GRASSING  دامتخریب انسانی ـ  چراي 
 ARTDISTURB_RINGBARKING  تخریب انسانی ـ کت زدن

 ARTDISTURB_OTHERS  تخریب انسانی ـ سایر موارد در صورت موجود بودن
 NATDISTURB_WIND  تخریب طبیعی ـ باد

 NATDISTURB_SNOW  تخریب طبیعی ـ برف
 NATDISTURB_THUNDER  تخریب طبیعی ـ تندر

 NATDISTURB_WILDANIMAL  ـ حیوانات جنگلیتخریب طبیعی 
 NATDISTURB_LANDSLIDE  تخریب طبیعی ـ زمین لغزش

 NATDISTURB_FIRE  سوزي تخریب ـ طبعیی ـ آتش
 NATDISTURB_DISEASE  ها و آفات تخریب ـ طبیعی ـ بیماري

 NOTES  توضیحات تکمیلی
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دهد تا از اطالعات و   را به کاربران خود میسامانه مدیریتی اطالعات آماربرداري این امکان: ها گزارش
هاي مورد درخواست را به صورت جدول یا  هاي موجود در جداول مختلف این سامانه گزارش داده

تواند از اطالعات تنها یک جدول و یا با ایجاد پرسش از جداول  ها می این گزارش. نمودار تهیه کند
هاي  رشی جدولی که از برآورد حجم درختان در پالت گزا4به عنوان مثال، شکل . مختلف تهیه شود

  . دهد مختلف بر اساس جدول تاریف سري تهیه شده است را نشان می
  

  
  هاي مختلف ت اي از گزارش جدولی برآورد حجم درختان در پال  نمونه-4شکل 
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  گیري بحث و نتیجه
ه با تلفیق انواع مختلف هاي جنگلی نیاز به اتخاذ تصمیماتی دارد ک مدیریت پایدار اکوسیستم

هاي اطالعاتی جنگل  سیستم. پذیر است هاي تخصصی و اطالعات مختلف در امور جنگل امکان  دانش
گیرندگان و  توانند براي تصمیم هاي به نسبت جدیدي هستند که می ها هم یکی از ابزار و پایگاه داده

تري   تصمیمات مدیریتی بهتر و مطمئن، اطالعات جامع و کاملی فرآهم کنند تا بتوانند مدیران جنگل
بانان دریافتند که   امروزه جنگل).2003؛ و سولی و همکاران، 2004وانگ و همکاران،  (اتخاذ کنند

هاي زمانی و  هاي آماربرداري از لحاظ هزینه آوري، ذخیره و پردازش داده استفاده از کامپیوتر براي جمع
ی اطالعات جنگل هم یکی از ابزارهاي مهم و پشتیبان در هاي مدیریت تر است و سیستم مالی سودمند

وانگ (هاي مختلف در جنگل است  ها و طرح ها، دخالت گیري و ارزیابی اثرات فعالیت فرآینده تصمیم
 تا یک سامانۀ مدیریتی کاربردي مستقل با استفاده از ه بوددر این مطالعه سعی شد .)2004و همکاران، 

.  رابطه طراحی شود-هاي شمال کشور و با کمک مدل داده موجودیت  اطالعات آماربرداري جنگل
 نیازهاي پایۀ اطالعاتی خود را براي ، طراحی شدهتواند با استفاده از این سامانه یک مدیر جنگل می

به هنگام کردن این پایگاه داده به راحتی انجام . داري تأمین کند هاي جنگل ریزي و تهیۀ طرح برنامه
طوري که نیازي به تغییر اساسی ساختار پایگاه نخواهد بود و مدل داده طراحی شده را  گیرد به می
هاي سامانه  یکی از نیازمندي. اي اجرا کرد افزارهاي مختلف پایگاه داده رابطه توان با استفاده از نرم می

سایر عناصر مدیریتی اطالعات آماربرداري جنگل این است که باید جامع و از لحاظ کاربرد مستقل از 
ها و روابط بین آنها در شکل کلی آنها  یک پایگاه جامع باشد، که این نیازمندي هم با تعیین موجودیت

بدست آمد یعنی اگر بخواهیم این سامانه اطالعاتی را به یک سیستم اطالعاتی جامع مدیریت جنگل که 
 ها، حفاظت و حمایت و غیره برداري ها، بهره کاري هاي مختلفی مثل جنگل داراي عناصر یا مولفه

پذیري این مدل  انعطاف .پذیر است  مرتبط کنیم با توجه به نوع مدل طراحی این پایگاه امکان،هستند
شود بلکه به کاربر اجازه  هاي آماربرداي نمی هاي آماربرداري جنگل تنها محدود به مشاهدة داده داده
. هاي آماربرداري داشته باشد ۀ گزارش از انواع دادهدهد تا به طور همزمان ثبت، ذخیره، نمایش و تهی می
طور مستقیم   به،شوند  ذخیره میEXCELها بر روي کاغذ و یا صفحات  هاي سنتی که داده روشدر 
گیرد و یا براي  هاي آمابرداري انجام می انواع مختلف محاسبات مورد نیاز که بر روي دادهتوانند  نمی

هاي  اما در سامانۀ مدیریتی پایگاه داده. را حمایت کنندشوند  ه میداري استفاد ها جنگل تهیۀ مدل
ها از طریق این سامانه  طور خودکار با وارد کردن داده توان این محاسبات را به آماربرداري جنگل می
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از . سازي بیوماس و یا رشد جنگل طراحی کرد اي را براي محاسبات مدل انجام داد و یا یک مولفه
عنوان بخشی از سامانه مدیریتی اطالعات آماربرداري جنگل  سبات توسط سامانه بهآنجایی که محا

هاي آماربرداري در گزارش  ه هاي کاربردي دیگري براي پردازش داد گونه برنامه گیرد، هیچ انجام می
   .نهایی مورد نیاز نخواهد بود

  به کاربران خود است کهنبرداري جنگل طراحی شده ای سامانۀ اطالعات آمارهاي  از دیگر قابلیت
هاي مورد نیاز  ، گزارشسامانهها و جداول موجود در  ها و مولفه دهد تا از زیرسیستم  میاین امکان را

توان خالصه حجم درختان سرپا بر اساس درجات کیفی درخت  عنوان مثال می به. خود را تهیه کنند
ونه براي هر سري یا پارسل و یا حجم در هاي قطري و نوع گ ر اساس کالسه و یا ب)صنعتی یا هیزمی(

هاي   عالوه بر این، مشخصه.شود بدست آورد طور خودکار براساس پرسشی که از قبل تهیه می هکتار به
 سامانهآماري مثل میانگین، انحراف معیار، اشتباه معیار و ضریب واریانس و سطح احتمال و غیره را در 

جداول محلی حجم و یا جداول تاریف را .  نیز استخراج شودوارد کرد تا اطالعات آماري مورد نیاز
هاي  مدل. طور خودکار محاسبات حجم در هر سري صورت گیرد  کرد تا بتوان بهسامانهتوان وارد  می

توان به سیستم وارد کرد تا  شوند را هم می هاي آماربرداري تهیه می مختلف آماري که با استفاده از داده
  . ها به طور خودکار با استفاده از این سامانه انجام گیرد ین مدلبینی ا نتایج و پیش
شروع 1375ها، مراتع و آبخیزداري کشور از سال  سازمان جنگل باید خاطر نشان کرد که در پایان

هاي  ها بیشتر به داده هاي مختلف به صورت مجزا کرده است اما در این سیستم به طراحی سیستم
اي قطع یک سیستم، تجدید حجم یک سیستم، براي استحصال یک سیستم، بر(برداري از جنگل  بهره

متأسفانه طبق مشاهدات حضوري هر سیستم مستقل از . پرداخته شد) صدور پروانه یک سیستم و غیره
ها به همدیگر  اند به طوري که امکان ارتباط این سیستم همدیگر بوده و به صورت مجزا طراحی شده

آوري   یر ممکن باشد و بر اساس اطالعات موجود، سیستمی هم براي جمعبسیار مشکل و شاید هم غ
گیرد در سازمان وجود  داري انجام می هاي جنگل هاي آماربرداي جنگل که براي تهیۀ طرح و ذخیرة داده

ها، مراتع و آبخیزداري کشور بازنگري بر شیوه و  سازمان جنگلشود که  پیشنهاد میبنابراین، . ندارد
ها داشته باشد تا به یک سیستم کارآمدتر و  ادلۀ اطالعات مختلف سازمان و انتشار گزارشساختار مب

هاي   افزارها و پایگاه  شاید در حال حاضر بعضی از نرمعنوان شد،همان طوري که . موثري دست یابد
 باید اماد، نگیر ها، مراتع و آبخیزداري کشور مورد استفاده قرار می داده و اطالعات در سازمان جنگل

ها و  ها را دوباره مورد تجزیه و تحلیل و بازنگري قرار داد تا از لحاظ محتوي داده این پایگاه داده
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 پایگاه مرکزي داده و اطالعات  یکها به هاي کدگذاري آنها براي اطمینان از انتقال بی نقص داده سیستم
  .بررسی شوند

  
   تدریجیهاي رهیافت

ها، مراتع و آبخیزداري در  دان و حتی مهندسین سازمان جنگل آموزش بیشتر پرسنل و کارمن-
  . هاي توصیفی و مکانی موجود هاي مختلف سازمان از جمله داده آوري، پردازش و تفسیر داده جمع

آوري، پردازش و ذخیره داده و اطالعات سازمان با  هاي استاندارد جمع  فرآهم کردن و معرفی روش-
و آموزشی ) ها، مراتع و آبخیزداري مراکز تحقیقات سازمان جنگل(هاي تحقیقاتی  همکاري بخش

ها براي آشنایی دانشجویان و محققین مشتقاق از  و ارائه این روش) هاي منابع طبیعی کشور دانشگاه(
  .هاي آموزشی طریق اینترنت و یا بورشورها و کتابچه

مندان و  براي عالقهت مختلف آوري، پردازش و ذخیره اطالعا جمعهاي    تسهیل کردن آموزش روش-
ها،  هاي آموزشی با همکاري دانشگاه دهی سمینارها و کارگاه  از طریق سازمان منابع طبیعیدانشجویان

  . مراتع و آبخیزداري کشورها و  مراکز تحقیقاتی و سازمان جنگل
وزشی هاي تحقیقاتی و آم هاي اجرایی و بخش ها و تعامل بیشتر مسئولین بخش  بهبود همکاري-

  . کشور
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Abstract 
Forest inventories that are implemented based on systematic random sample 

design, are the base for all forestry planning and management in northern forests of 
Iran. Unfortunately, there is no effective and flexible system for analyzing and 
processing of this huge inventory information that are collected by Forests and 
Rangeland Organization of Iran. Therefore, there is an urgent need for the forestry 
sector in Iran to organize its activities of data collecting, analyzing and distributing 
and the inventory information under a unified system. To facilitate the storage, 
processing and presentation of inventory information of northern forest, a database 
for inventory data was designed using entity – relationship data model. Access 
software was used to implement the entity- relationship data model or physical 
design of database system. The designed system was included several components 
or sub-system (such as inventories, plots, stand status, trees, control trees and 
regenerations) which can provide data requirements and inventory information for 
forestry surveys and can be used as a base for providing forestry plans. 
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