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مدیریت پایدار حیات وحش و زیستگاههای طبیعی برآیندی از مجموعه بررسیها و مطالعات مکانی ،کمی و کیفی مرتبط

با جمعیتهای حیاتوحش و زیستگاهها میباشد .امری که لزوم توجه به نگهداری صحیح از دادههای موجود و ساماندهی

آنها جهت افزایش عمر مفید این گونه دادهها به منظور جلوگیری از تکرار عملیات تهیه و جمعآوری آنها و بهتبع آن هدررفت
بودجههای حفاظت و مدیریت حیاتوحش را ضروری مینماید.لذا در پژوهش حاضر با توجه به مزایای بهرهگیری از سیستم

مدیریت پایگاه داده در نگهداری ،استفاده و مدیریت دادهها ،طراحی و پیادهسازی یک نمونه پایگاه داده مکانی حیاتوحش
در استان خوزستان صورت میگیرد .در طراحی و پیادهسازی پایگاه داده هدف ،از پایگاه داده

شیء-رابطهایPostgreSQL/

 PostGISاستفاده شد .بر اساس یافتههای این پژوهش ،پایگاه داده متنباز  PostgreSQL/PostGISبه عنوان یک گزینه مناسب

جهت توسعه قابلیتهای مدیریت دادههای مکانی حیاتوحش شناخته شد .همچنین مشخص شد که سیستم طراحی شده قادر

به پشتیبانی از کلیه پرسشهاي ممکن مرتبط با دادههای مکانی حیاتوحش بوده ،راه حلي جهت رفع برخي مسائل و مشکالت

مربوط به مديريت حجم عظيمی از دادههای پراکنده حیاتوحش ارائه مينمايد .همچنین با توجه به موفقیتآمیز بودن پژوهش

حاضر ،ضرورت توجه به ساماندهی و مدیریت اطالعات حیاتوحش کشور و گنجاندن آن در متن سیاستهای کالن سازمان

حفاظت محیطزیست کشور مورد تأکید قرار گرفته ،ضرورت ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی جامع حیاتوحش کشور خاطر

نشان میشود.

واژههای کلیدی :دادههای مکانی ،حفاظت و مدیریت حیاتوحش،

.PostgreSQL/PostGIS
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 -1مقدمه

همزمان با افزایش جمعیت انسان ،زیستگاههای طبیعی
با سرعت ناباورانهای از بین میروند (سلمان ماهینی:1388 ،
)337؛ به گونهای که تکه تکه شدن زیستگاه عامل اصلی
انقراض گونهها است) .(Harris, 1984: 1-230از آنجایی که
فراوانی و توزیع اغلب گونهها تحت تأثیر فعالیتهاي نام
توازن انسان قرار گرفته است)(Lynch-Stewart, 2004: 1؛ میتوان
حفاظت از تنوعزیستی را نیازمند تجدیدنظرهاي عمدهاي
در زمینه شیوه استفاده و مدیریت زیستگاهها و گونههاي
حیات وحش دانسته ،لزوم حذف یا کاهش اثرات ناسازگار
فعالیتهاي انسان بر تنوع زیستی را مورد تأکید قرار
داد .همچنین ،حفاظت از تنوع زیستی نیازمند نگهداري
از جمعیت گونههاي گیاهی و جانوري وحشی بومی در
زیستگاههاي طبیعی ،بومسازگانها ،سیماهاي سرزمین و
سیماهای آبی خود گونهها میباشد(Lynch-Stewart, 2004: 2).
به عالوه ،با توجه به این مورد که در جهان کنونی
بخش عمدهای از تصمیمگیریها به موقعیتها مربوط بوده
و دارای تأثیرات مکانی بر محیط هستند؛ میتوان اظهار
داشت که تجدیدنظرهای مورد اشاره در سطور فوق در
مدیریت پایدار مبتنی بر اطالعات مکانی نهفته است .البته
در زمینه حیاتوحش نه تنها مطالعات و آنالیزهای مکانی،
بلکه مطالعات مرتبط با شاخصهای تنوعزیستی ،همچنین
تحوالت جمعیتهای حیاتوحش از اهمیت خاصی
برخوردار بوده ،مدیریت پایدار حیاتوحش و زیستگاههای
طبیعی برآیندی از مجموعه بررسیها و مطالعات مکانی،
کمی و کیفی مرتبط با جمعیتهای حیاتوحش و
زیستگاهها میباشد .امری که لزوم توجه به نگهداری صحیح
از دادههای موجود و ساماندهی آنها جهت افزایش عمر
مفید این گونه دادهها را ضروری مینماید؛ ضرورتی که ما
را به ایجاد محیط مناسبی جهت ساماندهی دادههای موجود
به منظور جلوگیری از تکرار عملیات تهیه و جمعآوری
آنها و بهتبع آن هدررفت بودجههای حفاظت و مدیریت
حیاتوحش رهنمون میسازد .در واقع عدم ساماندهی

دادهها و نبود ساز و کار مدیریتی منجر به بروز مشکالتی
از قبیل پراکندگی دادهها ،عدم اطالع از وجود دادهها و در
نتیجه عدم استفاده از آنها و یا هدررفت زمانی قابلتوجه
برای یافتن و دسترسی به دادههای مورد نظر که بر روی
حافظهها جای گرفتهاند ،میشود .در این میان بهرهگیری
از یک سیستم مدیریت پایگاه داده مناسب میتواند ایفاگر
نقش قابل توجهی در برطرف نمودن مشکالت مذکور باشد.
يك سيستم پايگاه داده مجموعهاي از دادههاي به هم
وابسته است كه از افزونگي بيحاصل و مضر مبرا بوده ،براي
كاربردهاي گوناگون استفاده ميشود .در این سیستم ،دادهها
به گونهاي ذخيره شدهاند كه از برنامههايي كه آنها را به کار
ميگيرند ،مستقل هستند .همچنین ساختار آنها به گونهای
است كه پايهاي براي توسعه برنامههاي كاربردي آينده فراهم
ميآورند .اين دادهها توسط يك سيستم مديريت پايگاه داده
مديريت ميشوند(.همان )58:در واقع سيستم مديريت پايگاه
داده يكي از انواع نرمافزارهاي واسط میان محيط فيزيكي
ذخيره و بازيابي اطالعات و محيط منطقي برنامهسازي است
(آیت و فراهی.)58 :1386 ،

پایگاه داده مکانی نیز با افزودن قابلیتهایی همچون
نوع داده مکانی ،شاخصگذاری مکانی ،عملگرهای مکانی
و روالهای مکانی کاربردی به نمونههای موجود پایگاه داده
به وجود آمدهاند .به طور کلی سيستمهاي مديريت پايگاه
داده مكاني را ميتوان از نظرمعماري به دوگروه سيستمهاي
مديريت پايگاه داده مكاني شیءگرا وسيستمهاي مديريت
پايگاه داده مكاني رابطهاي -شیءگرا تقسیمبندی نمود؛ که
در هر یک ازاين سيستمها ،دادهها به صورت شیء مدل
ميشوند (حسینیان و همکاران)2 :1386 ،؛ از جمله پایگاههای
داده مکانی موجود میتوان به  PostgerSQL، Oracleو DB2
اشاره کرد.
با توجه به مزایای بهرهگیری از سیستم مدیریت
پایگاه داده در نگهداری ،استفاده و مدیریت دادهها ،طی
این پژوهش طراحی و پیادهسازی یک نمونه پایگاه داده
مکانی حیاتوحش در استان خوزستان صورت میگیرد.
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استان خوزستان با برخورداری از تنوع آب و هوایی شامل
آب و هوای سردسیری ،گرم و خشک و معتدل ،همچنین
برخورداری از کرانههای دریاچهها ،مردابها ،تاالبها،
آبها و سواحل بسیار غنی خلیجفارس ،کوههای بلند و
برفگیر شمال و شرق و نیز جلگه بسیار پست و گرم از
تنوعزیستگاهی قابلتوجهی برخوردار است؛ به گونهای که
 58گونه از رده پستانداران 285 ،گونه از رده پرندگان75 ،
گونه از رده خزندگان 4 ،گونه از رده دوزیستان و  56گونه
از رده ماهیان در این استان یافت میشوند؛ که برخی از این
گونهها خاص استان خوزستان میباشند .بر اساس آخرین
آمار بدست آمده از سرشماریها ،استان خوزسـتان زیستگاه
 38درصد از کل جمعیت وحوش کشـور است .وجود مناطـق
حفاظتی تحت عنوان پارکهـای ملی ،پناهگاه حیاتوحش،
اثر طبیعی -ملی و مناطق حفاظتشده با گونههای جانوری
متعدد در سطح استان گویای این امر میباشد .امری که
ضرورت حفاظت از سرمایه طبیعی استان را بیش از پیش
مطرح ساخته ،در مطالعه حاضر به این مهم پرداخته میشود.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه

دو پناهگاه حیاتوحش،یک اثر طبیعی– ملی و ده منطقه
حفاظتشده است (نگاره)1؛ استان خوزستان با مساحت
 64057کیلومترمربع ،در جنوبغربی ایران بین  47درجه و
 40دقیقه تا  50درجه و  33دقیقه طول شرقی و  29درجه و
 57دقیقه تا  33درجه عرض شمالی واقع است .این استان
از شمال با استان لرستان ،از شرق با استانهای چهارمحال و
بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد ،از شمالغربی با ایالم و
از جنوب با خلیجفارس همسایگی دارد (این استان از غرب
با کشور عراق هممرز است) .میانگین ساالنه دمای روزانه
در جنوب استان خوزستان حدود  25درجه سانتیگراد و در
شمال استان حدود  10درجه سانتیگراد میباشد .میانگین
بارندگی نیز از کمتر از  150میلیمتر در سال در مناطق
جنوبی تا فراتر از  1000میلیمتر در سال در ارتفاعات شمالی
و شمالشرقی متغیراست .از نظر اقلیمی ،انواع اقلیمهای
اصلی دومارتن از اقلیم خشک تا نیمهخشک را میتوان
در سطح استان شاهد بود؛ البته در بخشهایی از شمال و
شمالشرق استان ،اقلیم مدیترانهای و اقلیم نیمهمرطوب
مالحظه میگردد.

 -2-2انتخاب سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی مناسب

همانگونه که پیش از این اشاره شد ،پایگاه داده مکانی
منطقه مطالعاتی پژوهش حاضر ،مناطق تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیطزیست کشور در استان خوزستان نوعی پایگاه داده است که با دادههای مکانی کار کرده ،با
است .در حال حاضر این استان دارای دو پارک ملی ،افزودن قابلیتهایی به نمونههای موجود پایگاه داده به وجود

نگاره  :1مناطق تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیطزیست
کشور در استان خوزستان
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آمده است .در واقع با استفاده از سيستمهاي مديريت پايگاه بودن جهت تشکیل پایگاه داده مکانی حیاتوحش انتخاب
داده مكاني امكان ذخيرهسازي ،بازيابي ،تغيير و استفاده گردید .شایان ذکر است که PostgerSQLبا بیش از یک دهه
از دادههاي مختلف مكاني و غيرمكاني براي كاربردهاي توسعه ،پیشرفتهترین پایگاه داده متنباز در سراسر دنیا است.
گوناگون فراهم ميشود .اين سيستمها از امكانات قدرتمندي
جهت دسترسي سريع به دادههاي مكاني ،پرسش و پاسخ  -3-2آمادهسازی الیههای ورودی
از آنجایی که این مطالعه تشکیل پایگاه داده حیاتوحش
از پایگاه داده مكاني ،بهينهسازي پرسشهاي مكاني ،كنترل
افزونگي دادهها ،حفظ و كنترل صحت دادههاي مكاني و استان خوزستان را دنبال میکند؛ لذا به منظور تعیین
روابط بين آنها و درنتيجه حفظ سازگاري و كنترل اعتبار موقعیت نقاط پراکنش گونههای حیاتوحش در مناطق
دادهها برخوردارند .به عالوه سيستمهاي مديريت پايگاه مورد مطالعه ،ابتدا پرسشنامههایی میان روستائیان توزیع
داده مكاني متداول ،از مدل توپولوژيك براي پيادهسازي و مشاهدات آنها در قالب جداولی ثبت گردید؛ از جمله
و نمايش مجموعههاي دادههاي مكاني استفاده ميکنند .اطالعات ثبت شده در این جداول محل مشاهده گونه به
ت ويرايشي مورد همراه زمان مشاهده(شامل سال ،ماه و ساعت مشاهده) بود.
امری که عالوه بر كاهش حجم عمليا 
نياز ،صحت و سازگاري سيستم را نيز تا حد زيادي افزايش به عالوه اطالعات واحدهای محیطبانی هر یک از مناطق
میدهد .همچنین این سیستمها با دامنه وسيعي از توابع و نیز اطالعات کارشناسان محیططبیعی اداره کل حفاظت
امكان نمايش،تغيير و كنترل دادهها را فراهم میآورند .از محیطزیست استان به عنوان اطالعات تکمیلی مورد استفاده
این رو انتخاب سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی مناسب قرار گرفت .در گام بعد بر اساس اطالعات بدست آمده
میتواند نقش فوقالعاده مهمی در حفظ دادهها از یک سو و بازدیدهایی از مناطق صورت گرفت تا بدین ترتیب نقاط
حضور گونههای مورد نظر بر اساس مشاهدات مستقیم،
استفاده مناسب از آنها از سوی دیگر ایفا نماید.
بر این اساس در پژوهش حاضر با توجه به نمایهها و دوربینکشی توسط  GPSبرداشت و به منظور تهیه
قابليتهاي الزم براي پايگاههاي داده مکانی حیاتوحش الیه حضور گونههاوارد سامانه اطالعات جغرافیایی گردد.
همچنین در آمادهسازی محدودههای زیستگاهی
و به منظورگزينش بهترين سيستم مدیریت پایگاه داده
جهت طراحی و توسعه پایگاه داده مکانی هدف ،برخي گونههای حیاتوحش استان ،ابتدا محدودههای موجود
ازسيستمهاي مديريت پایگاه داده موجود انتخاب و بااستفاده در اطلس پرندگان و پستانداران استان اسکن شده ،پس از
از مقاالت و منابع موجود مورد ارزیابی قرار گرفتند (آلشیخ و زمینمرجع نمودن آنها محدودههای مورد نظر برداشت
دوج1055-1045 :1385 ،؛  Spear, 1992: 1-225; Greenwald et al., 2008:شد .به عالوه مطلوبیت زیستگاه هر یک از گونهها با
 1-386).براساس معيارهاي بررسي شده و نتايج حاصل از استفاده از الگوریتم آنتروپی بیشینه و سیستم استنتاج فازی
ارزيابيها ،سيستم مدیریت پایگاه داده مکانی  PostgreSQL/تعیین شد تا بدین ترتیب الیههای مربوط به نقاط حضور
 PostGISبه دلیل برخورداری از قابلیتهایی همچون گونهها ،محدودههای زیستگاهی آنها ،مطلوبیت زیستگاهها،
ساختاردهی بسیارخوب دادهها ،اعمال بسیارخوب قیود متغیرهای زیستمحیطی مورد استفاده در مدلسازی و نیز
یکپارچگی پایگاه داده ،پشتیبانی از کاراکترهای بینالمللی ،محدودههای مناطق به عنوان الیههای ورودی پژوهش
برخورداری از قابلیتهای رابطهای – شیءگرا ،قابلیت حاضر وارد پایگاه داده شود .شایان ذکر است که اطالعات
انتقال توسط فناوری  ،Webامکان تعریف دادههای جدید ،کمی و کیفی جمعیتهای حیاتوحش نیز به تفکیک
پیادهسازی دادههای حجیم ،آسانی استفاده و باالخره رایگان مناطق تحت مدیریت وارد پایگاه داده شد .هدف از ورود

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافيايي (

)

ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش 23 / ...

نگاره  :2دادههای ورودی به پایگاه داده حیاتوحش

این اطالعات اجرای آنالیزهایی جهت بررسی تحوالت
جمعیتهای حیاتوحش و نیز بررسی تنوعزیستی (در این
پژوهش تنوعزیستی تنها در سطح گونهای مورد بررسی قرار
میگیرد ).استان میباشد.

 -4-2پیادهسازی و اجرای یک پایگاه داده شیء-رابطهای
برای ساماندهی و مدیریت دادههای حیاتوحش

شاخصهای مؤثر در مدیریت پایدار حیاتوحش و مناطق
تحت مدیریت سازمان بهره گرفت؛ بدین ترتیب که به منظور
تعیین اولویتهای حفاظتی ،تعیین پراکنش بالقوه گونههای
مختلف حیاتوحش استان یا به عبارت دیگر مطلوبیت
زیستگاههای استان برای گونههای مختلف به عنوان یکی
از مهمترین کارکردهای پایگاه داده هدف در نظر گرفته شد.
به عالوه ،اطالعات کمی و کیفی حیاتوحش در دو بعد
زمان و مکان وارد پایگاه داده شد تاامکان بررسی و آنالیز
کمی و کیفی گونهها و جمعیتهای حیاتوحش به تفکیک
مناطق تحت مدیریت و در دورههای زمانی معین فراهم
گردد .براین اساس قابلیت ارائه مطلوبیت زیستگاههای
گونههای حیاتوحش ،قابلیت بررسی تحوالت و دینامیک
جمعیت گونههای حیاتوحش از قبیل نرخ زادآوری،
نرخ سنی باروری ،ضریب تجدید نسل و نرخ مرگ و میر
همچنین قابلیت تعیین نرخ رشد جمعیت و پیشبینی آن
در مقاطع زمانی مختلف و نیز قابلیت محاسبه شاخصهای
تنوعزیستی همچون غنای گونهای ،تنوع گونهای و چیرگی
گونهای از جمله قابلیتهای پایگاه داده طراحی شده است.
در ادامه برخی از تحلیلها و پرسشگیریهای ممکن در
پایگاه داده آورده شده است.

در پژوهش حاضر ،تشکیل پایگاه داده حیاتوحش با
استفاده از  PostgreSQL 9.4.1صورت گرفت.نکته قابلتوجه
در استفاده از این نوع سیستم مدیریت پایگاه داده ،لزوم
بهکارگیری افزونه  PostGISجهت وارد نمودن دادههای
مکانی و جداول اطالعاتی مورد نظر به آن است؛ که بدین
منظور افزونه PostGIS Shapefile andDBF Loader 2.1.7
مورد استفاده قرار گرفت .بدین ترتیب پس از برقراری
اتصال میان PostGISو  ،PostgreSQLورود دادههای مکانی و
جداول اطالعاتی به پایگاه داده حیاتوحش ()PostgreSQL
از طریق  PostGISصورت گرفت؛ که از مهمترین اطالعات
مورد نیاز در این بخش ،معرفی شناسه مربوط به سامانه
مرجع مکانی ( )SRIDاست که با توجه به اینکه دادههای
مکانی مربوط به این پژوهش با استفاده از WGS 1984
 UTMZone 39Nزمین مرجع شدهاند ،بنابراین شناسه
 -3نتایج
 32639مورد استفاده قرار گرفت.
پشتیبانی پایگاه داده  PostgerSQLاز همه ساختارهای
به عالوه ،در پژوهش حاضر پایگاه داده هدف به گونهای
طراحی شد که بتوان از آن در جهت استخراج پارامترها و ( SQLزبان پرس و جوی ساختاریافته) ،امکان مطرح ساختن
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نگاره  -3پرسشگیری از پایگاه داده
جهت ارائه اطالعات مکانی گونههای
مشاهده شده در یک دوره  5ساله
( )1390-1394در یکی از مناطق
حفاظت شده استان؛پرسشگیری به
گونهای صورت گرفته که اطالعات
مربوط به گونههای حیاتوحش از
فایلهای ذخیره شده با دو فرمت
مختلف (شیپ فایل و جدول اطالعاتی)
استخراج شود.

دامنه وسیعی از پرسشها را در اختیار کاربر میگذارد؛ به مورد نظر به کاربران است .در ادامه یک نمونه از پرسشهای
گونهای که طیف وسیعی از پرسشها و آنالیزهای مکانی و صورت گرفته از پایگاه داده به عنوان نمونهای از کارکردهای
توصیفی (کمی و کیفی) را میتوان بر دادههای ذخیرهسازی پایگاه داده آورده شده است (نگاره .)3
شده در پایگاه داده اعمال نمود .امری که بیشک متأثر از نیاز
کاربران و نیز هدف طراحی و پیادهسازی پایگاه داده مورد نظر  -2-3پرسشگیری از پایگاه داده جهت بررسی
است .در ادامه برخی از قابلیتهای پایگاه داده طراحی شده ،دینامیک جمعیت
پایگاه داده طراحی شده قادر به ارائه اختصاصات مختلف
در قالب تصویر نشان داده شده است .شایان ذکر است که در
تمامی نمونههای مورد اشاره ،عالوه بر کدهای مورد استفاده ،جمعیتهای حیاتوحش از قبیل میزان زاد و ولد ،مرگ و
طرح گرافیکی آنها نیز آورده شده است تا نمای بهتری از میر ،عمر متوسط ،نرخ رشد جمعیت و پیشبینی آن در
عملکرد هر یک از کدها و نحوه پیادهسازی آنها بر اطالعات مقاطع زمانی مختلف ،زمان دو برابر شدن جمعیت و نظایر
آنها میباشد؛ که در ادامه به عنوان نمونهای از قابلیتهای
ذخیرهسازی شده در پایگاه داده ارائه شود.
پایگاه داده در این زمینه ،پیشبینی جمعیت گونهها در 10
 -1-3پرسشگیری ( )Queryاز پایگاه داده جهت اعمال سال آینده ،همچنین زمان دو برابر شدن جمعیت هر یک از
آنالیزهای مکانی
آنها آورده شده است (نگاره .)4
جهت فراهم آوردن امکان دسترسی کاربران مختلف به
شایان ذکر است که در دستور کار قرار دادن دینامیک
اطالعات مکانی گونههای حیاتوحش میتوان آنالیزهای جمعیت بدان جهت بود که جمعیت یک هستی ثابت،
مکانی مختلفی را همچون روشهای مختلف تعیین الگوی متحجر و فارغ از تحول و پویایی نیست ،بلکه نوعی هستی
مکانی گونهها ،تعیین مطلوبیت بخشهای مختلف زیستگاه ،سیال گذرا بوده و مدام در حال دگرگونی است .بدین ترتیب
زونبندی (بافر) مناطق و یا عوارض مختلف ،تعیین فواصل اختصاصات جمعیت به علل مختلف در معرض دگرگونی و
و  ...را پیادهسازی نمود؛ به عالوه پایگاه داده هدف قادر به تغییر قرار گرفته ،این قبیل تحوالت از توجه و اهمیت باالیی
ترکیب پرسشهای مکانی و توصیفی جهت ارائه اطالعات در مطالعات اکولوژی برخوردارند (نیشابوری.)232-231 :1385 ،
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نگاره  :4پرسشگیری از پایگاه داده :الف-پیشبینی جمعیت گونههای حیاتوحش در  10سال آینده ب-پیشبینی زمان دو
برابر شدن جمعیت هر یک از گونههای حیاتوحش استان

 -3-3پرسشگیری از پایگاه داده جهت تعیین
شاخصهای تنوعزیستی

همانگونه که پیش از این بیان شد ،پایگاه داده طراحی
شده قادر به محاسبه و ارائه شاخصهای تنوعزیستی در
سطح گونهای است .در واقع تنوعزیستی ،پویایی و تحرک
پیچیده گیاه ،جانور و اجتماعات میکروارگانیسمی و اثرات
متقابل محیط غیر زنده به عنوان یک بخش و واحد کاربردي
برآنها است؛ که در سه سطح مختلف تنوع ژنی ،گونهاي
و زیستبوم بررسی شده ) ،(CBD, 1992: 7در این میان تنوع
گونهای شاخصهای غنای گونهای ،تنوع گونهای و چیرگی
گونهای را در برمیگیرد.در ادامه به عنوان نمونه در نگاره
 ،5پرسشگیری از پایگاه داده جهت ارائه شاخص تنوع
گونهای شانون آورده شده است.

 -4بحث و نتیجهگیری

دادهPostgerSQL

بر اساس یافتههای این پژوهش،پایگاه
گزینه مناسبی جهت توسعه قابلیتهای مدیریت دادههای
مکانی است .بیشک این یافته را میتوان ناشی از قابلیتهای
این سیستم مدیریت پایگاه داده متنباز در ساختاردهی
بسیارخوب دادهها ،اعمال بسیارخوب قیود یکپارچگی
پایگاه داده ،پشتیبانی از کاراکترهای بینالمللی ،برخورداری
از قابلیتهای رابطهای – شیءگرا ،امکان تعریف دادههای
جدید و پیادهسازی دادههای حجیم دانست .بدین ترتیب

میتوان اظهار داشت که سیستم ارائه شده طی پژوهش
حاضر نمونهای موفق از یک سیستم مدیریت پایگاه داده
شیء -رابطهای حیاتوحش است که با هدف ساماندهی و
مدیریت اطالعات حیاتوحش طراحی شده است .شایان
ذکر است که پیش از این ،موفقیتآمیز بودن بهرهگیری از
این سیستم مدیریت پایگاه داده در مدیریت دادههای مکانی
حیاتوحش طی مطالعات مختلف از جمله مطالعه Dwyer
و همکاران ( )2015مورد تأکید قرار گرفته بود .همچنین
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که ،سیستم طراحی
شده قادر به پشتیبانی از کلیه پرسشهای مرتبط با دادههای
مکانی و توصیفی حیاتوحش بوده ،راهحلي جهت رفع
برخي مسائل و مشکالت مربوط به مديريت حجم عظيم
و پراکنده دادهها در سيستمهاي مديريت حیاتوحش ارائه
مينمايد.
در ادامه تأکید میشود که با توجه به اینکه موفقیت
برنامههای حفاظت و مدیریت حیاتوحش بدون بهرهگیری
از اطالعات مکانی گونهها امکانپذیر نخواهد بود؛ و نیز با
توجه به زمانبر و پرهزینه بودن تهیه و جمعآوری چنین
دادههایی ،تشکیل یک پایگاه داده جامع حیاتوحش
ضروری به نظر میرسد .چنین پایگاه دادهای با ذخیرهسازی
دادههای مکانی حیاتوحش امکان ساماندهی و مدیریت این
دادهها را فراهم آورده ،بهرهگیری مجدد از این گونه دادهها
را بارها و بارها امکانپذیر میسازد .امری که میتواند به
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نگاره  -5پرسشگیری از پایگاه داده جهت
محاسبه شاخص تنوع گونهای شانون

لحاظ زمان و هزینه منجر به صرفهجویی قابل توجهی گردد .متن سیاستهای کالن سازمان حفاظت محیطزیست کشور
همچنین با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه مورد تأکید قرار میگیرد.
فناوری تلمتری و استفاده از حلقههای  ،GPSکه به طور قابل
مالحظهای پایش حیاتوحش را بهبود بخشیده ،محققان و منابع و مآخذ
مدیران حیاتوحش را قادر به جمعآوری مجموعه دادههای  -1آلشیخ ،دوج؛ علی اصغر و سمیه ،1385 ،نشريه دانشكده
مکانی بزرگترو دقیقتری ساخته است؛ در دستور کار قرار فني.1045-1055 :)8( ۴۰ ،
گرفتن طراحی و پیادهسازی یک سیستم مدیریت پایگاه  -2آیت ،فراهی؛ ناصر و احمد ،1386 ،پایگاه دادهها،
داده مکانی -زمانی حیاتوحش طی پژوهشهای آینده انتشارات دانشگاه پیام نور.
پیشنهاد میشود .در واقع تلفیق این دو فناوری میتواند  -3حسینیان ،عبادی ،فرنود احمدی؛ سحر ،حمید و فرشید،
ایفاگر نقش قابل توجهی در راستای بهبود مدلهای  ،1386ارزیابی تلفیق سیستمهای مدیریت پایگاه داده مکانی
تبیینی از پیچیدگیهای اکولوژیکی و در نتیجه مدیریت با سیستمهای فتوگرامتری و کاربرد آن در مدیریت شهری،
اکوسیستمها شود .بیشک رویکرد جهانی در بهرهگیری از مجموعه مقاالت سومین کنفرانس بینالمللی فناوری
انواع سیستمهای مدیریت پایگاه داده جهت ذخیرهسازی ،اطالعات و دانش.
ساماندهی و مدیریت دادههای مکانی نشان از اهمیت این  -4سالنامه آماری استان خوزستان ،1392 ،سازمان مدیریت
امر است .در زمینه حیاتوحش نیز یک سیستم مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان.
پایگاه داده مناسب نه تنها با نگهداری و ساماندهی دادههای  -5سلمان ماهینی ،عبدالرسول ،1388 .شالوده حفاظت
موجود قادر به مدیریت دادههای حیاتوحش خواهد بود؛ محیطزیست .راه دانش سبز  ،ص .337
بلکه با اعمال محدودیتهای مختلف در سطح دسترسی  -6نبوی ،بهروزی راد ،پاداش؛ محمدباقر ،بهروز و
کاربران مختلف به این دادهها ،تأمین امنیت اطالعات را نیز امین ،1389 ،اطلس پراکنش پرندگان و پستانداران استان
ممکن خواهد ساخت.در پایان ضرورت توجه به ساماندهی خوزستان ،سازمان حفاظت محیطزیست ،اداره کل حفاظت
و مدیریت اطالعات حیاتوحش کشور و گنجاندن آن در محیطزیست خوزستان ،چاپ اول ،تهران.
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