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چکیده

مدیریت پایدار حیات وحش و زیستگاه های طبیعی برآیندی از مجموعه بررسی ها و مطالعات مکانی، کمی و کیفی مرتبط 
با جمعیت های حیات وحش و زیستگاه ها می باشد. امری که لزوم توجه به نگهداری صحیح از داده های موجود و ساماندهی 
آنها جهت افزایش عمر مفید این گونه داده ها به منظور جلوگیری از تکرار عملیات تهیه و جمع آوری آن ها و به تبع آن هدررفت 
بودجه های حفاظت و مدیریت حیات وحش را ضروری می نماید.لذا در پژوهش حاضر با توجه به مزایای بهره گیری از سیستم 
مدیریت پایگاه داده در نگهداری، استفاده و مدیریت داده ها، طراحی و پیاده سازی یک نمونه پایگاه داده مکانی حیات وحش 
PostgreSQL/در استان خوزستان صورت می گیرد. در طراحی و پیاده سازی پایگاه داده هدف، از پایگاه داده شیء-رابطه ای

PostGIS استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، پایگاه داده متن باز PostgreSQL/PostGIS به عنوان یک گزینه مناسب 

جهت توسعه قابلیت های مدیریت داده های مکانی حیات وحش شناخته شد. همچنین مشخص شد که سیستم طراحی شده قادر 
به پشتیبانی از کلیه پرسش هاي ممکن مرتبط با داده های مکانی حیات وحش بوده، راه حلي جهت رفع برخي مسائل و مشکالت 
مربوط به مدیریت حجم عظیمی از داده های پراکنده حیات وحش ارائه مي نماید. همچنین با توجه به موفقیت آمیز بودن پژوهش 
حاضر، ضرورت توجه به ساماندهی و مدیریت اطالعات حیات وحش کشور و گنجاندن آن در متن سیاست های کالن سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور مورد تأکید قرار گرفته، ضرورت ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی جامع حیات وحش کشور خاطر 

نشان می شود.

.PostgreSQL/PostGIS ،واژه های کلیدی: داده های مکانی، حفاظت و مدیریت حیات وحش
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1- مقدمه
هم زمان با افزایش جمعیت انسان، زیستگاه های طبیعی 
 :1388 ماهینی،  )سلمان  می روند  بین  از  ناباورانه ای  سرعت  با 
اصلی  عامل  زیستگاه  تکه شدن  تکه  که  گونه ای  به  337(؛ 

که  آنجایی  از   .(Harris, 1984: 1-230)است گونه ها  انقراض 
فراوانی و توزیع اغلب گونه ها تحت تأثیر فعالیت هاي نام 
توازن انسان قرار گرفته است(Lynch-Stewart, 2004: 1)؛ می توان 
حفاظت از تنوع  زیستی را نیازمند تجدیدنظرهاي عمده اي 
استفاده و مدیریت زیستگاه ها و گونه هاي  زمینه شیوه  در 
حیات  وحش دانسته، لزوم حذف یا کاهش اثرات ناسازگار 
قرار  تأکید  مورد  را  زیستی  تنوع   بر  انسان  فعالیت هاي 
نگهداري  نیازمند  تنوع  زیستی  از  حفاظت  همچنین،  داد. 
در  بومی  و جانوري وحشی  گیاهی  گونه هاي  از جمعیت 
و  سرزمین  سیماهاي  بوم سازگان ها،  طبیعی،  زیستگاه هاي 

 (Lynch-Stewart, 2004: 2).سیماهای آبی خود گونه ها می باشد
کنونی  جهان  در  که  مورد  این  به  توجه  با  عالوه،  به 
بخش عمده ای از تصمیم گیری ها به موقعیت ها مربوط بوده 
اظهار  می توان  هستند؛  محیط  بر  مکانی  تأثیرات  دارای  و 
در  فوق  سطور  در  اشاره  مورد  تجدیدنظرهای  که  داشت 
مدیریت پایدار مبتنی بر اطالعات مکانی نهفته است. البته 
در زمینه حیات وحش نه تنها مطالعات و آنالیزهای مکانی، 
بلکه مطالعات مرتبط با شاخص های تنوع زیستی، همچنین 
خاصی  اهمیت  از  حیات وحش  جمعیت های  تحوالت 
برخوردار بوده، مدیریت پایدار حیات وحش و زیستگاه های 
مکانی،  مطالعات  و  بررسی ها  از مجموعه  برآیندی  طبیعی 
و  حیات وحش  جمعیت های  با  مرتبط  کیفی  و  کمی 
زیستگاه ها می باشد. امری که لزوم توجه به نگهداری صحیح 
عمر  افزایش  جهت  آنها  ساماندهی  و  موجود  داده های  از 
مفید این گونه داده ها را ضروری می نماید؛ ضرورتی که ما 
را به ایجاد محیط مناسبی جهت ساماندهی داده های موجود 
جمع آوری  و  تهیه  عملیات  تکرار  از  جلوگیری  منظور  به 
آن ها و به تبع آن هدررفت بودجه های حفاظت و مدیریت 
ساماندهی  عدم  واقع  در  می سازد.  رهنمون  حیات وحش 

داده ها و نبود ساز و کار مدیریتی منجر به بروز مشکالتی 
از قبیل پراکندگی داده ها، عدم اطالع از وجود داده ها و در 
نتیجه عدم استفاده از آن ها و یا هدررفت زمانی قابل توجه 
بر روی  که  نظر  مورد  داده های  به  دسترسی  و  یافتن  برای 
بهره گیری  میان  این  در  می شود.  گرفته اند،  جای  حافظه ها 
از یک سیستم مدیریت پایگاه داده مناسب می تواند ایفاگر 
نقش قابل توجهی در برطرف نمودن مشکالت مذکور باشد. 
هم  به  داده هاي  از  مجموعه اي  داده  پایگاه  سیستم  یک 
وابسته است که از افزونگي بي حاصل و مضر مبرا بوده، براي 
کاربردهاي گوناگون استفاده مي شود. در این سیستم، داده ها 
به گونه اي ذخیره شده اند که از برنامه هایي که آن ها را به کار 
مي گیرند، مستقل هستند. همچنین ساختار آن ها به گونه ای 
است که پایه اي براي توسعه برنامه هاي کاربردي آینده فراهم 
مي آورند. این داده ها توسط یک سیستم مدیریت پایگاه داده 
مدیریت مي شوند.)همان:58( در واقع سیستم مدیریت پایگاه 
فیزیکي  میان محیط  نرم افزارهاي واسط  انواع  از  داده یکي 
ذخیره و بازیابي اطالعات و محیط منطقي برنامه سازي است 

)آیت و فراهی، 1386: 58(.

همچون  قابلیت هایی  افزودن  با  نیز  مکانی  داده  پایگاه 
نوع داده مکانی، شاخص گذاری مکانی، عملگرهای مکانی 
و روال های مکانی کاربردی به نمونه های موجود پایگاه داده 
به وجود آمده اند. به طور کلی سیستم هاي مدیریت پایگاه 
داده مکاني را مي توان از نظرمعماري به دوگروه سیستم هاي 
پایگاه داده مکاني شیءگرا وسیستم هاي مدیریت  مدیریت 
پایگاه داده مکاني رابطه اي- شیءگرا تقسیم بندی نمود؛ که 
مدل  شیء  به صورت  داده ها  سیستم ها،  ازاین  یک  هر  در 
پایگاه های  جمله  از  2(؛   :1386 همکاران،  و  )حسینیان  مي شوند 
 DB2 و PostgerSQL، Oracle داده مکانی موجود می توان به

اشاره کرد. 
مدیریت  سیستم  از  بهره گیری  مزایای  به  توجه  با 
طی  داده ها،  مدیریت  و  استفاده  نگهداری،  در  داده  پایگاه 
داده  پایگاه  نمونه  یک  پیاده سازی  و  طراحی  پژوهش  این 
می گیرد.  صورت  خوزستان  استان  در  حیات وحش  مکانی 
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استان خوزستان با برخورداری از تنوع آب و هوایی شامل 
آب و هوای سردسیری، گرم و خشک و معتدل، همچنین 
تاالب ها،  مرداب ها،  دریاچه ها،  کرانه های  از  برخورداری 
و  بلند  کوه های  خلیج فارس،  غنی  بسیار  سواحل  و  آب ها 
برف گیر شمال و شرق و نیز جلگه بسیار پست و گرم از 
تنوع زیستگاهی قابل توجهی برخوردار است؛ به گونه ای که 
58 گونه از رده پستانداران، 285 گونه از رده پرندگان، 75 
گونه از رده خزندگان، 4 گونه از رده دوزیستان و 56 گونه 
از رده ماهیان در این استان یافت می شوند؛ که برخی از این 
گونه ها خاص استان خوزستان می باشند. بر اساس آخرین 
آمار بدست آمده از سرشماری ها، استان خوزسـتان زیستگاه 
38 درصد از کل جمعیت وحوش کشـور است. وجود مناطـق 
حفاظتی تحت عنوان پارک هـای ملی، پناهگاه  حیات وحش، 
اثر طبیعی- ملی و مناطق حفاظت شده با گونه های جانوری 
که  امری  می باشد.  امر  این  گویای  استان  سطح  در  متعدد 
از پیش  بیش  را  استان  از سرمایه طبیعی  ضرورت حفاظت 
مطرح ساخته، در مطالعه حاضر به این مهم پرداخته می شود.

2- مواد و روش ها
2-1- منطقه مورد مطالعه

منطقه مطالعاتی پژوهش حاضر، مناطق تحت مدیریت 
خوزستان  استان  در  کشور  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
ملی،  پارک  دو  دارای  استان  این  حاضر  حال  در  است. 

منطقه  ده  و  ملی  طبیعی–  اثر  حیات وحش،یک  پناهگاه  دو 
مساحت  با  خوزستان  استان  )نگاره1(؛  است  حفاظت شده 
64057 کیلومترمربع، در جنوب غربی ایران بین 47 درجه و 
40 دقیقه تا 50 درجه و 33 دقیقه طول شرقی و 29 درجه و 
57 دقیقه تا 33 درجه عرض شمالی واقع است. این استان 
از شمال با استان لرستان، از شرق با استان های چهارمحال و 
بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، از شمال غربی با ایالم و 
از جنوب با خلیج فارس همسایگی دارد )این استان از غرب 
با کشور عراق هم مرز است(. میانگین ساالنه دمای روزانه 
در جنوب استان خوزستان حدود 25 درجه سانتیگراد و در 
میانگین  می باشد.  سانتیگراد  درجه   10 استان حدود  شمال 
مناطق  در  سال  در  میلی متر   150 از  کم تر  از  نیز  بارندگی 
جنوبی تا فراتر از 1000 میلی متر در سال در ارتفاعات شمالی 
اقلیم های  انواع  اقلیمی،  نظر  از  متغیراست.  شمال شرقی  و 
می توان  را  نیمه خشک  تا  خشک  اقلیم  از  دومارتن  اصلی 
البته در بخش هایی از شمال و  در سطح استان شاهد بود؛ 
نیمه مرطوب  اقلیم  و  مدیترانه ای  اقلیم  استان،  شمال شرق 

مالحظه می گردد.

2-2- انتخاب سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی مناسب
همانگونه که پیش از این اشاره شد، پایگاه داده مکانی 
با  با داده های مکانی کار کرده،  پایگاه داده است که  نوعی 
افزودن قابلیت هایی به نمونه های موجود پایگاه داده به وجود 

  

 نگاره 1: مناطق تحت مدیریت 
   سازمان حفاظت محیط زیست
     کشور در استان خوزستان
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آمده است. در واقع با استفاده از سیستم هاي مدیریت پایگاه 
استفاده  و  تغییر  بازیابي،  ذخیره سازي،  امکان  مکاني  داده 
کاربردهاي  براي  غیرمکاني  و  مکاني  مختلف  داده هاي  از 
گوناگون فراهم مي شود. این سیستم ها از امکانات قدرتمندي 
به داده هاي مکاني، پرسش و پاسخ  جهت دسترسي سریع 
از پایگاه داده مکاني، بهینه سازي پرسش هاي مکاني، کنترل 
و  مکاني  داده هاي  کنترل صحت  و  داده ها، حفظ  افزونگي 
روابط بین آن ها و درنتیجه حفظ سازگاري و کنترل اعتبار 
پایگاه  مدیریت  سیستم هاي  عالوه  به  برخوردارند.  داده ها 
پیاده سازي  براي  توپولوژیک  مدل  از  متداول،  مکاني  داده 
مي کنند.  استفاده  مکاني  داده هاي  مجموعه هاي  نمایش  و 
مورد  ویرایشي  عملیات   حجم  کاهش  بر  عالوه  که  امری 
نیاز، صحت و سازگاري سیستم را نیز تا حد زیادي افزایش 
توابع  از  وسیعي  دامنه  با  سیستم ها  این  همچنین  می دهد. 
از  می آورند.  فراهم  را  داده ها  کنترل  و  نمایش،تغییر  امکان 
این رو انتخاب سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی مناسب 
می تواند نقش فوق العاده مهمی در حفظ داده ها از یک سو و 

استفاده مناسب از آن ها از سوی دیگر ایفا نماید.
به  توجه  با  حاضر   پژوهش  در  اساس   این   بر  
مکانی حیات وحش  داده  پایگاه هاي  براي  الزم  قابلیت هاي 
داده  پایگاه  مدیریت  سیستم  بهترین  منظورگزینش  به  و 
برخي  هدف،  مکانی  داده  پایگاه  توسعه  و  طراحی  جهت 
ازسیستم هاي مدیریت پایگاه داده موجود انتخاب و بااستفاده 
از مقاالت و منابع موجود مورد ارزیابی قرار گرفتند )آل شیخ و 
 Spear, 1992: 1-225; Greenwald et al., 2008: دوج، 1385: 1045-1055؛

از  حاصل  نتایج  و  شده  بررسي  معیارهاي  براساس   1-386).

PostgreSQL/ ارزیابي ها، سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی
همچون  قابلیت هایی  از  برخورداری  دلیل  به   PostGIS

قیود  بسیارخوب  اعمال  داده ها،  بسیارخوب  ساختاردهی 
یکپارچگی پایگاه داده، پشتیبانی از کاراکترهای بین المللی، 
قابلیت  شیءگرا،   – رابطه ای  قابلیت های  از  برخورداری 
انتقال توسط فناوری Web، امکان تعریف داده های جدید، 
پیاده سازی داده های حجیم، آسانی استفاده و باالخره رایگان 

بودن جهت تشکیل پایگاه داده مکانی حیات وحش انتخاب 
گردید. شایان ذکر است کهPostgerSQL با بیش از یک دهه 
توسعه، پیشرفته ترین پایگاه داده متن باز در سراسر دنیا است.

2-3- آماده سازی الیه های ورودی
از آنجایی که این مطالعه تشکیل پایگاه داده حیات وحش 
تعیین  منظور  به  لذا  می کند؛  دنبال  را  خوزستان  استان 
مناطق  در  حیات وحش  گونه های  پراکنش  نقاط  موقعیت 
توزیع  روستائیان  میان  پرسش نامه هایی  ابتدا  مطالعه،  مورد 
و مشاهدات آن ها در قالب جداولی ثبت گردید؛ از جمله 
به  این جداول محل مشاهده گونه  ثبت شده در  اطالعات 
همراه زمان مشاهده)شامل سال، ماه و ساعت مشاهده( بود. 
از مناطق  به عالوه اطالعات واحدهای محیط بانی هر یک 
اداره کل حفاظت  نیز اطالعات کارشناسان محیط طبیعی  و 
محیط زیست استان به عنوان اطالعات تکمیلی مورد استفاده 
آمده  بدست  اطالعات  اساس  بر  بعد  گام  در  گرفت.  قرار 
نقاط  ترتیب  بدین  تا  مناطق صورت گرفت  از  بازدیدهایی 
مستقیم،  مشاهدات  اساس  بر  نظر  مورد  گونه های  حضور 
نمایه ها و دوربین کشی توسط GPS برداشت و به منظور تهیه 

الیه حضور گونه هاوارد سامانه اطالعات جغرافیایی گردد.
زیستگاهی  محدوده های  آماده سازی  در  همچنین 
موجود  محدوده های  ابتدا  استان،  حیات وحش  گونه های 
در اطلس پرندگان و پستانداران استان اسکن شده، پس از 
برداشت  نظر  مورد  محدوده های  آن ها  نمودن  زمین مرجع 
با  گونه ها  از  یک  هر  زیستگاه  مطلوبیت  عالوه  به  شد. 
استفاده از الگوریتم آنتروپی بیشینه و سیستم استنتاج فازی 
تعیین شد تا بدین ترتیب الیه های مربوط به نقاط حضور 
گونه ها، محدوده های زیستگاهی آن ها، مطلوبیت زیستگاه ها، 
متغیرهای زیست محیطی مورد استفاده در مدل سازی و نیز 
پژوهش  ورودی  الیه های  عنوان  به  مناطق  محدوده های 
حاضر وارد پایگاه داده شود. شایان ذکر است که اطالعات 
تفکیک  به  نیز  حیات وحش  جمعیت های  کیفی  و  کمی 
مناطق تحت مدیریت وارد پایگاه داده شد. هدف از ورود 
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تحوالت  بررسی  جهت  آنالیزهایی  اجرای  اطالعات  این 
جمعیت های حیات وحش و نیز بررسی تنوع زیستی )در این 
پژوهش تنوع زیستی تنها در سطح گونه ای مورد بررسی قرار 

می گیرد.( استان می باشد.

2-4- پیاده سازی و اجرای یک پایگاه داده شیء-رابطه ای 
برای ساماندهی و مدیریت داده های حیات وحش

با  داده حیات وحش  پایگاه  در پژوهش حاضر، تشکیل 
استفاده از PostgreSQL 9.4.1 صورت گرفت.نکته قابل توجه 
لزوم  داده،  پایگاه  مدیریت  سیستم  نوع  این  از  استفاده  در 
داده های  نمودن  وارد  جهت   PostGIS افزونه  به کارگیری 
مکانی و جداول اطالعاتی مورد نظر به آن است؛ که بدین 
 PostGIS Shapefile andDBF Loader 2.1.7 افزونه  منظور 
برقراری  از  پس  ترتیب  بدین  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
اتصال میانPostGIS و PostgreSQL، ورود داده های مکانی و 
 )PostgreSQL( جداول اطالعاتی به پایگاه داده حیات وحش
از طریق PostGIS صورت گرفت؛ که از مهم ترین اطالعات 
سامانه  به  مربوط  شناسه  معرفی  بخش،  این  در  نیاز  مورد 
داده های  اینکه  به  با توجه  مرجع مکانی )SRID( است که 
 WGS 1984 از  استفاده  با  پژوهش  این  به  مربوط  مکانی 
شناسه  بنابراین  شده اند،  مرجع  زمین   UTMZone 39N

32639 مورد استفاده قرار گرفت.
به عالوه، در پژوهش حاضر پایگاه داده هدف به گونه ای 
طراحی شد که بتوان از آن در جهت استخراج پارامترها و 

شاخص های مؤثر در مدیریت پایدار حیات وحش و مناطق 
تحت مدیریت سازمان بهره گرفت؛ بدین ترتیب که به منظور 
تعیین اولویت های حفاظتی، تعیین پراکنش بالقوه گونه های 
مطلوبیت  دیگر  عبارت  به  یا  استان  حیات وحش  مختلف 
یکی  عنوان  به  مختلف  گونه های  برای  استان  زیستگاه های 
از مهم ترین کارکردهای پایگاه داده هدف در نظر گرفته شد. 
بعد  به عالوه، اطالعات کمی و کیفی حیات وحش در دو 
زمان و مکان وارد پایگاه داده شد تاامکان بررسی و آنالیز 
کمی و کیفی گونه ها و جمعیت های حیات وحش به تفکیک 
فراهم  معین  زمانی  دوره های  در  و  مدیریت  تحت  مناطق 
زیستگاه های  مطلوبیت  ارائه  قابلیت  اساس  براین  گردد. 
گونه های حیات وحش، قابلیت بررسی تحوالت و دینامیک 
زادآوری،  نرخ  قبیل  از  حیات وحش  گونه های  جمعیت 
نرخ سنی باروری، ضریب تجدید نسل و نرخ مرگ و میر 
آن  پیش بینی  و  جمعیت  رشد  نرخ  تعیین  قابلیت  همچنین 
در مقاطع زمانی مختلف و نیز قابلیت محاسبه شاخص های 
تنوع زیستی همچون غنای گونه ای، تنوع گونه ای و چیرگی 
گونه ای از جمله قابلیت های پایگاه داده طراحی شده است. 
در  ممکن  پرسش گیری های  و  تحلیل ها  از  برخی  ادامه  در 

پایگاه داده آورده شده است.

3- نتایج
ساختارهای  همه  از   PostgerSQL داده  پایگاه  پشتیبانی 
SQL )زبان پرس و جوی ساختاریافته(، امکان مطرح ساختن 

نگاره 2: داده های ورودی به پایگاه داده حیات وحش
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به  می گذارد؛  کاربر  اختیار  در  را  پرسش ها  از  دامنه وسیعی 
گونه ای که طیف وسیعی از پرسش ها و آنالیزهای مکانی و 
توصیفی )کمی و کیفی( را می توان بر داده های ذخیره سازی 
شده در پایگاه داده اعمال نمود. امری که بی شک متأثر از نیاز 
کاربران و نیز هدف طراحی و پیاده سازی پایگاه داده مورد نظر 
است. در ادامه برخی از قابلیت های پایگاه داده طراحی شده، 
در قالب تصویر نشان داده شده است. شایان ذکر است که در 
تمامی نمونه های مورد اشاره، عالوه بر کدهای مورد استفاده، 
طرح گرافیکی آن ها نیز آورده شده است تا نمای بهتری از 
عملکرد هر یک از کدها و نحوه پیاده سازی آن ها بر اطالعات 

ذخیره سازی شده در پایگاه داده ارائه شود.  

3-1- پرسش گیری )Query( از پایگاه داده جهت اعمال 
آنالیزهای مکانی

جهت فراهم آوردن امکان دسترسی کاربران مختلف به 
آنالیزهای  می توان  حیات وحش  گونه های  مکانی  اطالعات 
مکانی مختلفی را همچون روش های مختلف تعیین الگوی 
مکانی گونه ها، تعیین مطلوبیت بخش های مختلف زیستگاه، 
زون بندی )بافر( مناطق و یا عوارض مختلف، تعیین فواصل 
و ... را پیاده سازی نمود؛ به عالوه پایگاه داده هدف قادر به 
ترکیب پرسش های مکانی و توصیفی جهت ارائه اطالعات 

مورد نظر به کاربران است. در ادامه یک نمونه از پرسش های 
صورت گرفته از پایگاه داده به عنوان نمونه ای از کارکردهای 

پایگاه داده آورده شده است )نگاره 3(. 

بررسی  جهت  داده  پایگاه  از  پرسش گیری   -2-3
دینامیک جمعیت 

پایگاه داده طراحی شده قادر به ارائه اختصاصات مختلف 
جمعیت های حیات وحش از قبیل میزان زاد و ولد، مرگ و 
در  آن  پیش بینی  و  جمعیت  رشد  نرخ  متوسط،  عمر  میر، 
مقاطع زمانی مختلف، زمان دو برابر شدن جمعیت و نظایر 
آن ها می باشد؛ که در ادامه به عنوان نمونه ای از قابلیت های 
پایگاه داده در این زمینه، پیش بینی جمعیت گونه ها در 10 
سال آینده، همچنین زمان دو برابر شدن جمعیت هر یک از 

آن ها آورده شده است )نگاره 4(.
شایان ذکر است که در دستور کار قرار دادن دینامیک 
ثابت،  هستی  یک  جمعیت  که  بود  جهت  بدان  جمعیت 
متحجر و فارغ از تحول و پویایی نیست، بلکه نوعی هستی 
سیال گذرا بوده و مدام در حال دگرگونی است. بدین ترتیب 
اختصاصات جمعیت به علل مختلف در معرض دگرگونی و 
تغییر قرار گرفته، این قبیل تحوالت از توجه و اهمیت باالیی 
در مطالعات اکولوژی برخوردارند )نیشابوری، 1385: 232-231(.

نگاره 3- پرسش گیری از پایگاه داده 
جهت ارائه اطالعات مکانی گونه های 

مشاهده شده در یک دوره 5 ساله 
)1394-1390( در یکی از مناطق 
حفاظت شده استان؛پرسش گیری به 
گونه ای صورت گرفته که اطالعات 
مربوط به گونه های حیات وحش از 
فایل های ذخیره شده با دو فرمت 

مختلف )شیپ فایل و جدول اطالعاتی( 
استخراج شود.
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تعیین  جهت  داده  پایگاه  از  پرسش گیری   -3-3
شاخص های تنوع زیستی

همانگونه که پیش از این بیان شد، پایگاه داده طراحی 
در  تنوع زیستی  شاخص های  ارائه  و  محاسبه  به  قادر  شده 
سطح گونه ای است. در واقع تنوع زیستی، پویایی و تحرک 
پیچیده گیاه، جانور و اجتماعات میکروارگانیسمی و اثرات 
متقابل محیط غیر زنده به عنوان یک بخش و واحد کاربردي 
برآن ها است؛ که در سه سطح مختلف تنوع ژنی، گونه اي 
و زیست بوم بررسی شده (CBD, 1992: 7)، در این میان تنوع 
گونه ای شاخص های غنای گونه ای، تنوع گونه ای و چیرگی 
گونه ای را در برمی گیرد.در ادامه به عنوان نمونه در نگاره 
تنوع  شاخص  ارائه  جهت  داده  پایگاه  از  پرسش گیری   ،5

گونه ای شانون آورده شده است.

4- بحث و نتیجه گیری
 PostgerSQLبر اساس یافته های این پژوهش،پایگاه داده
داده های  مدیریت  قابلیت های  توسعه  مناسبی جهت  گزینه 
مکانی است. بی شک این یافته را می توان ناشی از قابلیت های 
ساختاردهی  در  متن باز  داده  پایگاه  مدیریت  سیستم  این 
یکپارچگی  قیود  بسیارخوب  اعمال  داده ها،  بسیارخوب 
پایگاه داده، پشتیبانی از کاراکترهای بین المللی، برخورداری 
از قابلیت های رابطه ای – شیءگرا، امکان تعریف داده های 
ترتیب  بدین  دانست.  داده های حجیم  پیاده سازی  و  جدید 

پژوهش  طی  شده  ارائه  سیستم  که  داشت  اظهار  می توان 
داده  پایگاه  مدیریت  سیستم  یک  از  موفق  نمونه ای  حاضر 
شیء- رابطه ای حیات وحش است که با هدف ساماندهی و 
اطالعات حیات وحش طراحی شده است. شایان  مدیریت 
ذکر است که پیش از این، موفقیت آمیز بودن بهره گیری از 
این سیستم مدیریت پایگاه داده در مدیریت داده های مکانی 
 Dwyer حیات وحش طی مطالعات مختلف از جمله مطالعه
همچنین  بود.  گرفته  قرار  تأکید  مورد   )2015( همکاران  و 
یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، سیستم طراحی 
شده قادر به پشتیبانی از کلیه پرسش های مرتبط با داده های 
رفع  جهت  راه حلي  بوده،  حیات وحش  توصیفی  و  مکانی 
مدیریت حجم عظیم  به  مربوط  برخي مسائل و مشکالت 
و پراکنده داده ها در سیستم هاي مدیریت حیات وحش ارائه 

مي نماید.
موفقیت  اینکه  به  توجه  با  که  می شود  تأکید  ادامه  در 
برنامه های حفاظت و مدیریت حیات وحش بدون بهره گیری 
از اطالعات مکانی گونه ها امکان پذیر نخواهد بود؛ و نیز با 
تهیه و جمع آوری چنین  بودن  پرهزینه  و  زمان بر  به  توجه 
حیات وحش  جامع  داده  پایگاه  یک  تشکیل  داده هایی، 
ضروری به نظر می رسد. چنین پایگاه داده ای با ذخیره سازی 
داده های مکانی حیات وحش امکان ساماندهی و مدیریت این 
داده ها را فراهم آورده، بهره گیری مجدد از این گونه داده ها 
به  می تواند  که  امری  می سازد.  امکان پذیر  بارها  و  بارها  را 

نگاره 4: پرسش گیری از پایگاه داده: الف-پیش بینی جمعیت گونه های حیات وحش در 10 سال آینده ب-پیش بینی زمان دو 
برابر شدن جمعیت هر یک از گونه های حیات وحش استان
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لحاظ زمان و هزینه منجر به صرفه جویی قابل توجهی گردد. 
زمینه  در  پیشرفت های صورت گرفته  به  توجه  با  همچنین 
فناوری تلمتری و استفاده از حلقه های GPS، که به طور قابل 
مالحظه ای پایش حیات وحش را بهبود بخشیده، محققان و 
مدیران حیات وحش را قادر به جمع آوری مجموعه داده های 
مکانی بزرگ ترو دقیق تری ساخته است؛ در دستور کار قرار 
پایگاه  مدیریت  سیستم  یک  پیاده سازی  و  طراحی  گرفتن 
آینده  پژوهش های  طی  حیات وحش  زمانی  مکانی-  داده 
می تواند  فناوری  دو  این  تلفیق  واقع  در  می شود.  پیشنهاد 
مدل های  بهبود  راستای  در  توجهی  قابل  نقش  ایفاگر 
مدیریت  نتیجه  در  و  اکولوژیکی  پیچیدگی های  از  تبیینی 
اکوسیستم ها شود. بی شک رویکرد جهانی در بهره گیری از 
ذخیره  سازی،  داده جهت  پایگاه  مدیریت  سیستم های  انواع 
ساماندهی و مدیریت داده های مکانی نشان از اهمیت این 
مدیریت  سیستم  یک  نیز  حیات وحش  زمینه  در  است.  امر 
پایگاه داده مناسب نه تنها با نگهداری و ساماندهی داده های 
موجود قادر به مدیریت داده های حیات وحش خواهد بود؛ 
دسترسی  سطح  در  مختلف  محدودیت های  اعمال  با  بلکه 
کاربران مختلف به این داده ها، تأمین امنیت اطالعات را نیز 
ممکن خواهد ساخت.در پایان ضرورت توجه به ساماندهی 
و مدیریت اطالعات حیات وحش کشور و گنجاندن آن در 

متن سیاست های کالن سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
مورد تأکید قرار می گیرد.
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