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 چکیده 

بینیم که حجم عظیمی  های شمال ایران میبرداری در جنگلبهره  با نگاهی به مراحل مختلف عملیات

بینیم شوند. امروزه میهای مختلف سنتی و رقومی ذخیره میو به روش شدهیگردآورها و اطالعات از داده

پیدایش   وجود  بانک  یها سامانهبا  و  داده  پایگاه  منابع    های جدید  کل  ادارات  بیشتر  متأسفانه  اطالعاتی، 

استان در  حتی  فاقد  طبیعی  کشور  شمالی  هوشمند    هرگونههای  و  جامع  داده  پایگاه  و  اطالعاتی  سیستم 

آوری و ذخیره  برداری جمعهستند تا بتوان از آن حجم عظیم اطالعاتی که از مراحل مختلف عملیات بهره

کبه  ،شوندمی استفاده  کارآمد  و  بهرد.  طور  پردازش  ذخیره،  در  تسهیل    برداری بهرهاطالعات    ارائهمنظور 

پایگاه دادهجنگل موجودیت ـ رابطه    مفهومیبا کمک مدل کلی    برداریبهرههای  های شمال، یک سیستم 

  2016افزار اکسس  ای از نرمطراحی شد. برای طراحی فیزیکی پایگاه داده یا همان اجرای مدل داده رابطه

گرف سیستم  کمک  شد.  زیر  شدهیطراحته  یا  مؤلفه  چندین  )شامل  قطع،  نشانهسیستم  پروانة   گذاری، 

سریتجدید شناسنامه  جنگل،  دپوی  و  عرصه  از  چوب  خروج  استحصال،  طرححجم،  اطالعات  های  ها، 

طرح مجریان  اطالعات  طرحجنگلداری،  از  خارج  قطع  پروانة  اطالعات  و  جنگلداری  استهاهای  با (   .

های بعدی از  و پردازش  هابرای بررسیرا    یهای اطالعاتتوان نیازمندیمیطراحی شده    ه از سیستماستفاد

 .ردک فراهم های مدیریتی گیریمنظور کمک به تصمیمبه جنگلبرداری های بهرهداده

 *.رابطه - موجودیتمدل داده ، برداریبهرههای داده ،های شمال پایگاه داده، جنگل  های کلیدی:واژه

 
 08432227015شمارۀ تماس:      نویسنده مسئول  *
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 مقدمه

به  اطالعات  بهارزش  تولید  عامل  یک  خوبی  عنوان 

است شده  داده؛  شناخته  اطالعات  اما  و    گونه چی هها 

در دسترس کسانی   اینکه  داشت مگر  نخواهند  ارزشی 

ها نیاز دارند و مورد استفاده قرار گیرند.  باشند که به آن

به که  کافی  اطالعات  داشتن  شک،   راحتی  بدون 

قردر گیرددسترس  کارای  ،ار  افزایش  و  بهبود  ی  سبب 

شود و ای بخش جنگل میهای مدیریتی و توسعهطرح

بخش    ی هاسامانهمعمواًل   در  کارآمد  اطالعاتی 

جنگلداری و یا هر سازمانی دیگر، یک نقش کلیدی را  

در  راهبردی  و  اجرایی  اهداف  به  رسیدن  تسهیل  در 

 (. Mahdavi, 2012کنند )سازمان بازی می

امروزه، مدیریت داده، اطالعات و دانش تبدیل به  

جامعه هر  در  مهم  مسائل  از  دو  یکی  هر  و  است  ای 

مسئله حجم و تنوع داده و اطالعات موجود هم تبدیل  

به   بهبود و توسعة دسترسی  به یک چالش شده است. 

از   استفاده  و  جنگل  اطالعاتی    یها سامانهاطالعات 

به  رسماً  ارقومی،  از  یکی  مدیریت  ولویتعنوان  های 

زیست و توسعه سازمان  محیط  اجالسپایدار جنگل در  

سال   در  که  برگزار   1992ملل  برزیل  ریودوژینرو  در 

( شد  تعیین  بود،  از  (.  Koehl, 2006شده  استفاده 

ب  ی هاسامانه جنگلداری  در  نوین  طور  هاطالعاتی 

سال   یا ندهیفزا اخیر  در  است.  درهای  بوده  رشد  حال 

های زیادی وجود دارند که در حال استفاده یا  سازمان

پایگاه  مدیریت    یهاسامانهریزی برای استفاده از  برنامه

(( ،  Database Management System (DBMS)داده 

جغرافیاییسامانه اطالعاتی    های آوریفن(،  GIS)  های 

پیشرفته شبیهمحاسباتی  مدل ،  و  ی  برا  سازهاسازها 

یا   مدیریت و  جنگلی  خود    دیگرمنابع  زمینی  منابع 

( سازمان  ؛  (Tokola et al., 1997هستند  ایران،  در  اما 

هم  جنگل هنوز  ایران  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  ها، 

به  کامل  نتوانسته  این  طور  تلفیق  برای  را  ابزارهایی 

جامع  هاسامانه سیستم  یک  به  تبدیل  مدیریت    و  در 

تا بتوانند برای برآورده کردن   بندمنابع جنگلی خود بیا

  شان به خدمت گیرند حال افزایشنیازهای اطالعاتی در

(Mahdavi, 2012). 

نوین اطالعاتی جنگل   یهاسامانههدف استفاده از 

برای   از اطالعات  فراهم کردن مجموعة کامل و جامع 

های دقیق  گیریگیرنده تا بتواند در اتخاذ تصمیمتصمیم

به باال و  و  کمک  هنگام  او  به  تصمیمات  کیفیت  بردن 

مؤلفه  یها سامانهکند.   دارای  جنگل  های  اطالعاتی 

که  سیستم  ورودی  واسط  یا  رابط  یک  مانند  مختلفی 

هنگام کردن، تصحیح کردن و حذف اجازۀ ویرایش، به

، یک یا چند موتور تحلیلی که  دهدداده را به کاربر می

برای   داده  یهالیوتحلهیتجزابزارهایی  از  های  آماری 

برای کاربر فراهم می ابزارهای  موجود در سیستم  کند، 

مدل شبیه و  در  سازی  پشتیبان  سیستم  یک  سازی، 

نتایج  تصمیم نمایش  و  ارائه  برای  ابزارهایی  گیری، 

از   و    هالی وتحلهیتجزحاصل  نقشه  جدول،  )نمودار، 

ته (. البKoehl, 2006شوند )غیره( و یک پایگاه داده می

مؤلفه در  تمامی  نباید  حتماً  شد  ذکر  باال  در  که  هایی 

اطالعاتی جنگل عملیاتی شوند. برای مثال،    ی هاسامانه

GFIS    توسط که  جنگل  جهانی  اطالعاتی  سیستم 

IUFRO    برای را  اطالعات  به  تنها دسترسی  تهیه شد، 

می فراهم  هیچکاربر  بتواند  اینکه  بدون  گونه  کند، 

برای    یل یوتحلهیتجز پشتیبانی  یا  و  دهد  انجام 

)گیریتصمیم باشد  سیستم IUFRO, 2005ها   .)

جنگل )  اطالعاتی  به (EFISاروپا  انجام  هم  منظور 

پردازش،   گردآوردی،  و    لیوتحلهیتجزفرآیندهای 

داده منابع  از  جنگلداری  موجود  اطالعات  های  انتشار 

بین در سطوح  منطقهمختلف  و  ملی  توسعه  المللی،  ای 

بینی چگونگی  گونه ابزاری برای پیشده شد. امّا هیچدا

نمی ارائه  جنگل  آیندۀ  )توسعة   ,.Schuck et alدهد 

آتش.  (2007 اطالعات  اروپا  سیستم  جنگل  سوزی 
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(EFFIS  بر روی دو موضوع تأکید دارد. یکی توسعة )

بر  بینی خطر آتشبرای پیش  ییهاسامانه سوزی جنگل 

شاخص آاساس  ریسک  موجود  و  تشهای  سوزی 

شاخص توسعة  خطر  دیگری  تلفیقی  جدید  های 

ابزارهای  آتش سیستم  این  در  است.  جنگل  سوزی 

اصلی آن محسوب    ةمؤلفها یا  ترین مؤلفهبینی مهم پیش

نقشهمی تولید  اجازۀ  که  پیششوند  خطر  های  بینی 

جنگلآتش در  هر    هایسوزی  را  بر    24اروپا  ساعت 

داده بینی هواشناسی  ساعت پیش  72تا    48های  اساس 

ادارۀ (.  Tiefenbacher, 2012)  دهدمی چندین 

های مشترکی را برای  جنگلداری ایالتی آلمان هم تالش

انجام    توسعة یک سیستم عمومی اطالعات جنگلداری

 Forstliches Geographisches Informationsدادند )

System (FoGIS)  .)  جنگل    یمحلاین سیستم مدیران

می قادر  مهارترا  حداقل  با  کامپیوتری  سازد  های 

داده پردازش  بتوانند  را  جنگل  به  مربوط  مکانی  های 

به  و  تصمیمکنند  برای  پشتیبانی  بهعنوان  منظور  گیری 

این   دهند.  قرار  استفاده  مورد  جنگل  پایدار  مدیریت 

ماژول  بردارندۀ  در  وارد  هاییسیستم  داده،  برای  کردن 

آماده و  داده  پردازش  کاربر،  نقشهادارۀ  های  کردن 

خروجی است. برای این سیستم یک بانک اطالعاتی از  

های غیرمکانی یا توصیفی منظور شده که از طریق  داده

داده  GIS  ةمؤلف با  ترکیب میسیستم  مکانی  شود. های 

قبیل   از  مختلفی  کاربردهای  برای  سیستم  این 

رویشگاه، مهبرنا نقشة  تهیة  جنگل،  مدیریت  در  ریزی 

بیوتیپ های جنگل و عملکردهای جنگل و تهیة نقشة 

جاده اطالعات  به  شده  دسترسی  طراحی  جنگل  سازی 

( سال    Koehl, 2006  .)Feghhiاست  در    1997در 

سوئیس   و    پژوهشیکشور  اطالعات  روی  بر  را 

طرحنیازمندی برای  اطالعاتی  اهای  جنگلداری،  ز  های 

س  یک  این  سیجنبة  در  داد.  انجام  جنگل  اطالعاتی  تم 

نیازمندی  پژوهش توانست  برای  وی  اطالعاتی  های 

سطوح مختلف مدیریتی جنگل )استراتژیکی، تاکتیکی، 

کند.  را  عملیاتی(  Goushegir and Feghhi  مشخص 

جنگلپژوهشدر    (2009) برای  که    کنار   رودیخهای  ی 

بودند یک مدل موجو  نوشهر داده  رابطه    –یت  دانجام 

کردند طراحی  جنگل  مدیریتی  واحد  یک  .  برای 

Mahdavi  ( همکاران  به    پژوهشی طی  (  2009و  اقدام 

داده تمامی  برای  داده  پایگاه  مدل  یک  های  طراحی 

جنگل  جنگلداری سازمان  آبخیزداری  در  و  مراتع  ها، 

زیرسیستم  ایران شامل  شده  طراحی  مدل  ی  ها کرد. 

جنگلداری،  طرح  ،هایآماربردار  مانند مختلف   های 

حفاظت ججنگلکاری تجاوزات  ها،  و  تخلفات  و  نگل 

بود سیستم   Zhang and Barten (2009).  جنگل  یک 

سامانة   محیط  در  را  آبخیز  حوزۀ  مدیریت  اطالعاتی 

دارای   سامانه  این  دادند.  توسعه  جغرافیایی  اطالعات 

م کاهش  اهداف  برای  زیرسیستم  آلودگی،  سه  نابع 

جا شبکة  سیستم  و  مدیریت  شناسی  جنگل  اتیعملده 

طی پژوهشی اقدام به طراحی    Mahdavi (2012)بود.  

داده پایگاه  جنگلفیزیکی  آماربرداری  شمال  های  های 

موجودیت   داده  مدل  اساس  سیستم   –بر  کرد.  رابطه 

( زیرسیستم  چندین  شامل  شده  ،  هایآماربردارطراحی 

و  هاپالت شاهد  درختان  درختان،  توده،  وضعیت   ،

 ها( بود.زادآوری

جدایی مؤلفة  اطالعاتی  یک  سیستم  هر  ناپذیر 

داده،   پایگاه  یک  است.  داده  پایگاه  مؤلفة  جنگل 

شوند،  را شامل می  باهمهای مرتبط  ای از دادهمجموعه

داده  کهاست    یدرحالاین   پایگاه  مدیریتی  ها،  سیستم 

بهنرم که  است  دستافزاری  کلیة  آن  به  یابیوسیلة  ها 

می مدیریت  و  کنترل  را  داده  هر  ؛  کندپایگاه  مانند 

تشکیل   زیرسیستم  یا  مؤلفه  تعدادی  از  دیگر  سیستم 

شده که هر یک وظیفه یا وظایف مشخصی دارند و هر  

به پیادهمؤلفه  برنامه  چند  یا  یک  اجرا  صورت  و  سازی 

است.   مهم شده  و  یک اولین  طراحی  مرحلة    ترین 
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گردد به ساخت یک مدل  هم بر می  پایگاه داده  سیستم

مدلی    (Data Model)  هاداده چه  اساس  بر  اینکه  و 

دادهداده پایگاه  در  بایستی  شوند ها  ذخیره    ها 

(Connolly and Begg, 2001).  داده هم  مدل  در  ها 

مفهومی طراحی  یک   (Conceptual Design)  مرحلة 

استفاده قرار می داده مورد  پایگاه  این  .  گیردسیستم  در 

رابطه  یها فنمیان   بانک اطالعاتی  سازی  مدل   ،ایمدل 

مفهومی موجودیت ـ رابطه که توسط پیتر چن در سال  

می  1976 قرار  استفاده  مورد  بیشتر  شد،    گیرد معرفی 

(Chen, 1976).    از اصلی  طراحی    پژوهشاین  هدف 

با کمک    رابطه-مدل موجودیتک  مفهومی و اجرای ی 

های مختلف  مدیریت داده  برای  2016افزار اکسس  نرم

جنگلبهره  اتیعمل بهبرداری  کشور  شمال  عنوان  های 

 برداری است. های بهرهیک پایگاه داده

 ها مواد و روش

کتاب   اساس  بر  داده  پایگاه  طراحی  مراحل  تمامی 

داده    یهاسامانه   Connolly and Begg (2001)پایگاه 

اینجا  به در  گرفت.  انجام  مرجع  کتاب  یک  عنوان 

 شود.مراحل طراحی تشریح می اختصاربه

 های اطالعاتی سیستمنیازمندی لیوتحلهی تجز 

جمع و  فرآیند  های  نیازمندی  ل یوتحلهیتجزآوری 

تمامی کاربران سیستم که بایستی در   ازیموردناطالعاتی  

می انجام  مرحله  این  در  شود  ذخیره  داده  شود.  پایگاه 

هایی  کاربران و داده  ازیموردن های  یک تشریحی از داده

تولید   دادهشوند،  میکه  این  اینکه  چگونه  جزئیات  ها 

استفاده قرار میتولی و مشخص کردن  گیرند  د و مورد 

نیازمندی نوع  پایگاه هر  برای  اضافی  اطالعاتی  های 

در این مرحله انجام   ساختدستاطالعاتی جدید و در 

فرممی بررسی  با  پژوهش  این  در  اسناد،  شود.  ها، 

و   در    یها گزارشمدارک  که  مختلف    اتیعملموجود 

مبهره در شمال کشور  قرار  برداری جنگل  استفاده  ورد 

های اطالعاتی پایگاه داده شناسایی  گیرند، نیازمندیمی

 شدند.

 پایگاه داده  مفهومیطراحی 

هدف از طراحی مفهومی پایگاه داده، ساختن یک مدل  

افراد و    تکتک  نظرهای یک سازمان از  مفهومی از داده

طی   است.  داده  پایگاه  آن  کاربران    ل یوتحلهیتجزیا 

دیدگاه و  نظرات  از  تعدادی  کاربران  اطالعات  های 

و شده  ییشناسا نظرات  از  بعضی  اینکه  به  بسته  و  اند 

داشتههم  گریهمدبا    ازیموردناطالعات   اند،  پوشانی 

ترکیب کرده که    گریهمدها را با  بعضی از این نیازمندی

قالب   جای  در  مناسب  اسم  یک  با  موجودیت  یک 

)گیرد.  می پدیده، (  Entityموجودیت  کلی هر  مصداق 

می که  است  مفهومی  یا  شیء  یا  مورد  فرد  در  خواهیم 

می مثال،  برای  باشیم.  داشته  اطالعاتی  یک  آن  توان 

عنوان یک  منطقة مشخص یا پارسل در یک جنگل را به

تمامی   مجموعة  کرد.  انتخاب  های  پارسلموضوع 

با   موجودیت  نوع  یک  تشکیل  جنگل  یک  در  موجود 

می را  پارسل  داده.  دهندنام  مفهومی  مدل  شامل  هر  ها 

 موارد زیر است:

موجودیتشناسایی   روی    انواع  و فرم)از  ها 

ها و مراتع کشور  موجود در سازمان جنگل  یهاگزارش

مختلف   مراحل  جنگلبهره  ات ی عملبرای  های  برداری 

یا  شمال   با کاربرانو  انواع روابط(از طریق مصاحبه   ، 

های  ، کلیدصفاتو محدودۀ    صفات،  هابین موجودیت

کلید و  )اولیه(  جانشیناصلی  فعالی.  های  که  تاز  هایی 

 ت:صورت گرف   مفهومیدر طراحی  

موجودیت  ییشناسا  - آن  انواع  صفات  تعیین و  و  ها 

 قلمرو صفات

این  موجودیت در  فرم  پژوهشهایی که  های  بر اساس 

در  جنگل  برداریبهره موجود  شمال  کل  های  ادارات 

نوشهر  و  ساری  طبیعی  شامل  یی شناسا  منابع  :  شدند 

طبیعی،  منابع  ادارات  طبیعی،  منابع  کل  ادارات 



 ران یشمال ا  یهاجنگل   یبردار بهره   یهاداده   یداده برا   گاهیپا   یمدل مفهوم  کی  یو اجرا   یطراح

519 

 

سریحوزه آبخیز،  پارسلهای  ، هاگذارینشانهها،  ها، 

خروج ،  هااستحصال ،  ها حجمتجدید،  هاقطع  پروانه

های  طرحو    ها شناسنامه سری،  جنگل  هعرص چوب از  

طرح مجریان  و  جنگلداری،  جنگلداری    پروانه های 

 . هستند های جنگلداریهای خارج از طرحقطع

موجودیت شناسایی  از  یا  بعد  صفات  ها 

موجودیت  ویژگی هر  مورد  در  اطالعات  که  هایی 

آن میدربارۀ  ذخیره    عنوان بهمشخص شدند.    ،شوندها 

  این پژوهش در    استحصال های موجودیت  ویژگی  مثال 

شاملمی استحصال،    مجلسصورتشمارۀ    :تواند 

شمارۀ   استحصال،  فرآوردۀ  نوع    مجلس صورتتاریخ، 

 حجم، شمارۀ پارسل، شمارۀ سری، شمارۀ طرح تجدید

باش شمارۀ چکش  و  و  ؛  ندجنگلداری  مقادیر  بنابراین، 

ویژگیارزش تمامی  موجودهای  یک  صفات  یا  یت  ها 

تجدیدنشانه) استحصالگذاری،  غیره(    حجم،  و 

 ترتیب ذخیره شوند.تواند در پایگاه داده بهمی

ویژگیمحدوده  سپس تمامی  برای  قلمرو  یا  ها  ها 

ارزش مثال  برای  شوند.  مشخص  باید  مدل  های  در 

نوع  های  « برای ویژگیاستحصال ممکن در موجودیت »

استحصال فرآورده محدودۀ  های  فرآورده   در  چند 

بینه، کاتین، تخته الوار، تراورس  مرسوم در شمال )گرده

 گیرند. قرار میو غیره( 

 های کلید اصلی و کلید داوطلب تعیین ویژگی -

به که  صفاتی  شناسایی  به  مرحله  کلیداین  های  عنوان 

انتخاب یکی    توانداوطلب می در نظر گرفت و سپس 

عنوان کلید اصلی برای آن موجودیت مربوط  ها بهاز آن

کلیدمی ویژگیشود.  جزو  داوطلب  یک  های  های 

هر    فرد منحصربهطور  توانند بهموجودیت هستند که می

مثال،   برای  کنند.  را مشخص  از یک موجودیت  وقوع 

« از  استحصال   مجلسصورتشمارۀ  ویژگی   »

  اصلی کلید    یکعنوان  تواند بهاستحصال می  موجودیت

 باشد.  داوطلبو هم کلید 

 ها انواع روابط بین موجودیت ییشناسا -

موجودیت   انواع  بین  که  مهمی  روابط  مرحله  این  در 

، یطورکلبهشوند.  می  ییشناساوجود دارند مشخص و  

نمی موجودیت  یک    تواندیک  با  ارتباط  بدون 

باشد، در   داشته  داده حضور  موجودیت دیگر در مدل 

یا   کهیوقت  صورت  نیاغیر   رابطه  یک  در  موجودیت 

شود، هیچ راهی برای هدایت داده به  جدول ترسیم می

حاالت   بیشتر  در  ندارد.  وجود  موجودیت  آن  جدول 

بین گریدعبارتبه هستند؛    ییدوتاروابط   تنها  روابط   ،

م نوع  دارددو  وجود  در ؛  وجودیت  اوقات  گاهی  اما 

شامل   را  موجودیت  نوع  دو  از  بیش  پیچیده  روابط 

ها وجود دارند؛  شود. سه نوع روابط بین موجودیتمی

( )1–1روابط   ،)n-1( و   )n-n  این در  که    پژوهش ( 

( روابط  )1–1تمامی   ،)n-1  برای شدند.  طراحی   )

ها  مشخص کردن و نمایش بهتر روابط بین موجودیت

دیاگرام استفاده    از  موجودیت  ـ  مدل  میروابط  شود. 

  1در شکل    آمدهدستبه  ةرابط-داده مفهومی موجودیت

 . نشان داده شد

داده پایگاه  منطقی   Logical Database)  طراحی 

Design )ای برای مدل رابطه 

رابطهمشخصهحذف    - مدل  با  که  سازگار  هایی  ای 

 .نباشند

روابط   انواع  حذف  شامل:  مرحله  این  یی دوتااهداف 

n....n،  حذف انواع روابط بازگشتی  n....n،    حذف انواع

ها یا صفات چند ارزشی  روابط پیچیده ـ حذف ویژگی

 است. 

 برای مدل منطقی  آمدهدستبهجداول  -

داده  پایگاه  که برای مدل منطقی    در این مرحله جداولی

شده موجودیتمشتق  تا  آناند  روابط  و  ها،  ها 

آنویژگی میهای  تعریف  دهند،  ارائه  را  در  ها  شوند. 

می مشخص  جدول  نام  سپس  ابتدا  از    یفهرستشود، 

مستطیلویژگی در  جدول  ساده  نوشته  های  هایی 
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کلیدمی و  داوطلب  کلید  هر  و  اصلی  کلید  های  شود. 

می  خارجی مشخص  ویژگیجدول  هر  مشتق    شوند. 

با   هم  می  گریهمدشده  چگونگی  لیست  و  شوند 

اینکه چگونه این جداول    ؛ وشودمحاسبة آن معلوم می

ب داده  مدل  در  موجود  ساختار  آمدههاز  هم    ،انددست 

می جداول  تشریح  این  اصلی  شود.  در  شده  مشخص 

قطع  ،هاگذارینشانهشامل:    پژوهش   ها،  پروانة 

عرصة  ،  هااستحصال ،  هاحجمجدیدت  از  چوب  خروج 

سری شناسنامه  دپو،  و  طرحجنگل  اطالعات  های  ها، 

طرح مجریان  اطالعات  قطع  جنگلداری،  پروانة  و  ها 

 .هستندها خارج از طرح

 

 
 برداریبهرههای  داده برای رابطه - موجودیت مفهومیمدل  -1شکل 

Figure 1. Conceptual model of Entity – relationships for harvesting data 
 

 سازی نرمال  فنتأیید جداول با کمک   -

هدف از این مرحله تأیید جداول در مدل داده منطقی  

ازبا   نرمال نرمال   فن  استفاده  است.  برای  سازی  سازی 

می قرار  استفاده  مورد  مدل    که یطوربهگیرد  بهبود 

ازمحدودیت را  مختلف  می  های  از  بین  و  برد 

غیرضروری می  تکرارهای  جلوگیری  برای  داده  کند. 

های مربوط به  شود به کتاباطالعات بیشتر پیشنهاد می

 ها مراجعه کنید.طراحی پایگاه داده

 پایگاه داده طراحی فیزیکی سیستم

اما طراحی فیزیکی پایگاه داده، مدل منطقی را در قالب  

نرم سیستم  سختیک  و  بافزاری  خصوص  هافزاری 

می در  این    آورد.کامپیوتری  نرم  پژوهش در  افزار  از 

استفاده شد.   2016ای اکسس  مدیریت پایگاه داده رابطه

های اصلی در مرحله طراحی فیزیکی پایگاه  از فعالیت

 داده شامل موارد ذیل هستند: 

منطقی    - مدل  در  که  پایه  )روابط(  جداول  طراحی 

 . شدند یی شناساها داده

جدول   هر  منطقی    شدهییشناسابرای  مدل  ها،  دادهدر 

یک   ـ  جداول  نام  شوند:  مشخص  ذیل  موارد  بایستی 

های ساده هر جدول ـ کلید اصلی و از ویژگی  یفهرست

و    ییدرجا جایگزین  کلیدهای  باشد  مناسب  که 

های مشتق  از ویژگی  یفهرست های خارجی ـ یک  کلید

های  محدویت-هاو چگونگی محاسبة این ویژگی  شده

یا ارجاعی    (Referential Integrity)  جامعیت بازگشتی
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نامه  ـ از روی واژه  شدهییشناسابرای هر کلید خارجی  

را  داده زیر  مشخصات  صفات،  یا  ویژگی  هر  برای  ها 

طول   داده،  نوع  شامل  ویژگی،  قلمرو  داشت:  خواهیم 

رکورد و هر نوع قواعد محدودیت در مورد ویژگی ـ  

طور انتخابی برای هر ویژگی ـ  هیک مقدار قراردادی ب

ویژگیمش آیا  اینکه  به ها میخص کردن  صورت  توانند 

شکل   در  باشند.  تهی  یا  دیاگرام  یک    2خالی 

های  رابطه، انواع روابط یا جداول و ویژگی-موجودیت

مشاهده  را  است    آمدهدستبه  پژوهشها که در این  آن

 کنید.می

 

 
 2016 افزار اکسساز نرم  برگرفتهها های آندیاگرام موجودیت ـ رابطه، انواع روابط یا جداول و ویژگی -2شکل 

Figure 2. Entity-relationship diagram, different relations or tables and their attributes based on 

 Access 2016 software 
 

 با پایگاه داده  (User Interface) رابط کاربرطراحی 

پنجره واقع  داده در  پایگاه  با  ای است که  ارتباط کاربر 

می داده  کاربران  پایگاه  عملیات  و  منابع  با  توانند 

برقرار کنند. این مرحله در واقع    موردنظر خود ارتباط 

با    مرحلهآخرین   که  داده است  پایگاه  فیزیکی  طراحی 

 انجام شد. 2016  افزار اکسسکمک نرم

 

 نتایج 

اصلی کاربر  اطالعات    ةسامان  رابط   برداریبهرهمدیریتی 

 های شمالجنگل

داده  3شکل   پایگاه  مدیریتی  اصلی سامانة  های  صفحة 

می  برداریبهره نشان  صفحه  دهدرا  این  کردن  باز  با   .

می مربوط  کاربر  اطالعات  تمامی  عملیات  تواند  به 

بهره ب  برداری مختلف  ذخیره،  ثبت،  در  هرا  و  هنگام 
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کند.   گزارش  تهیة  نیاز  از  مواقع  سامانه  رابط    49این 

تعداد   که  است  شده  تشکیل  بهؤم  9جدولی  آن  -لفه 

و   هستند  اصلی  جداول  رابط  آن  مدول عنوان  در  ها 

شکل   در  که  می  3کاربر  مشاهده  است،  شود،  آمده 

به وارد  مابقی  در  تسهیل  برای  کمکی  جداول  عنوان 

داده در  کردن  خودکار  محاسبات  یا  و  سامانه  به  ها 

اینجا  طراحی شده  هاگزارش در  پنج  هر    اختصاربهاند. 

اصلی ویژگیبه  مؤلفه  آنهاهمراه  به  مربوط  ها ی 

 د.شوتشریح می

 

 
 جنگل برداریبهرهصفحة اصلی یا رابط کاربر سامانه مدیریتی اطالعات  -3شکل 

Figure 3. Main page or user interface of forest harvesting information management system 

 

 گذارینشانه مؤلفه  -

این   به    مؤلفهدر  مربوط  کلی    ات یعملاطالعات 

-ثبت، ذخیره و در مواقع لزوم بهگذاری درختان  نشانه

که در دیاگرام موجودیت    یطور همانشوند.  هنگام می

شکل   رابطه  می  2و    1ـ  این  مشاهدۀ  با    مؤلفهشود 

طرحموجودیت اصلی  جنگلداریهای  و    (n-1)  های 

های این  ( دارد. تشریح ویژگی1-1رابطه ) هاقطع پروانة

که در شکل    یطورهمانآمده است.    1در جدول    مؤلفه

می  4 در  مشاهده  یک  نشانه  مؤلفةشود  گذاری 

اطالعات   نام  با  است  شده  تعریف  دیگری  زیرسیستم 

های آن در یک جدول کمکی های درختی که دادهگونه

جدول کمکی    شوند. اینمجزا به همین اسم ذخیره می

رابطه   یک  طریق  اصلی    مؤلفةبا    (n-1)از  )جدول( 

جدول  نشانه این  در  که  صفاتی  دارد.  ارتباط  گذاری 

می ذخیره  شامل  کمکی    مجلس صورت  شمارۀشوند 

بهنشانه که  جدول  گذاری  این  در  خارجی  کلید  عنوان 

می ایفا  درخت  نقش  نوع  درختی،  گونة  نام  کند، 

قطر   هیزمی(،  تعداد  نهیبرابرس)صنعتی،  و  ارتفاع   ،

 د.درخت، هستن

 پروانة قطع مؤلفة  -

  پروانة در این دسته موجودیت اطالعات کلی مربوط به  

طرح به  هاقطع  و  ذخیره  میثبت،  این    شوند.هنگام 

موجودیت با  نشانهموجودیت  اصلی  -1)گذاری  های 

تجدید(1 عرصه    (1-1)حجم  ،  از  چوب  خروج  و 

با    کیبهکی ارتباط  .  (n-1)ارتباط دارد   این موجودیت 

هر  نشانه برای  که  است  معنی  این  به  گذاری 

یک  نشانه  مجلس صورت فقط    مجلس صورتگذاری 

برای هر  پروانة قطع صادر می ترتیب  به همین  و  شود 
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فقط    مجلسصورت نیز  قطع    بار کیپروانة 

شود اما برای هر  صادر می  حجمتجدید  مجلس صورت

می  مجلسصورت قطع  مرتبه  پروانة  چندین  تواند 

شود.  مجلسصورت صادر  چوب  خروج  در   عملیات 

موجودیت    صفات   1جدول   از  دسته  این  به  مربوط 

 .آورده شد

قطع دارای یک زیرسیستم اطالعات    ةپروان   ةلفؤم

پروانگونه درختی  آن   ةهای  در  که  هست  نیز  قطع 

گونه به  مربوط  پرواناطالعات  مجوز  که  قطع    ةهایی 

میآن صادر  به  ،شودها  کمکی  جدول  نام  در  همین 

می )شکل  ذخیره  جدول  5شود  این  در  که  صفاتی   .)

می ذخیره  شمارکمکی  شامل؛    مجلس صورت  ۀشوند 

گون  ةپروان  نام  خارجی(،  )کلید  تعداد  ة  قطع  درختی، 

گذاری نشده، حجم  داد درخت نشانهدرخت، حجم، تع

 (.5شوند )شکل  گذاری نشده، میدرختان نشانه

 
  

 
 جنگل برداریبهرهمدیریتی اطالعات  ةسامان گذاری درمؤلفه نشانهرابط کاربر  -4شکل 

Figure 4. User interface for marking component in forest harvesting information management system 
 

 
 جنگل برداریبهرهمدیریتی اطالعات   ةسامان مؤلفه پروانة قطعرابط کاربر  -5شکل 

Figure 5. User interface for cutting license operation in forest harvesting information management 

system 
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 جنگل برداریبهرهمدیریتی اطالعات  ةسامانهای لفهؤ مموجود در  صفات -1جدول 
Table 1. Existing attributes in components of forest harvesting information management system 

 صفات نام
Name of attributes 

 

 گذاری لفه نشانه ؤم
Marking component 

 هاقطع  ةلفه پروانؤم
Cutting license component 

 لفه تجدید حجم ؤم

Re-measurement component 

 لفه استحصال ؤم
Cross cutting process 

component 

 خروج چوب از عرصه فة ؤلم
Wood extraction component 

صورت مجلس  ۀشمار

 گذاری* نشانه
Number of marking 

proceeding 

 قطع*  ةصورت مجلس پروان ۀشمار
Number of cutting license 

proceeding 

 صورت مجلس تجدید حجم* ۀشمار
Number of re-measurement 

proceeding 

 

 صورت مجلس استحصال*  ۀشمار
Number of cross cutting 

process proceeding 

 خودکار*  ۀشمار
Auto number 

 پارسل کد شناسایی 
Parcel identification Code 

 گذاری صورت مجلس نشانه ۀشمار
Number of marking 

proceeding 

 قطع  ةصورت مجلس پروان ۀشمار
Number of cutting license 

proceeding 

 صورت مجلس تجدید حجم  ۀشمار
Number of re-measurement 

proceeding 

 

 قطع  ةصورت مجلس پروان ۀشمار
Number of cutting license 

proceeding 

 سری شناسایی کد

District identification Code 

 قطع  ةتاریخ صدور پروان
Issue date of cutting license 

 تاریخ عملیات تجدید حجم 
Date of re-measurement 

operation 
 

 نوع استحصال 
Type of cross cutting process 

 تاریخ خروج چوب از عرصه 
Date of wood extraction 

 جنگلداری شناسایی طرحکد 
Identification code of 

forestry plan 

 قطع  ةتاریخ انقضای پروان
Expire date of cutting license 

 تاریخ استحصال
Date of cross cutting process 

operation 

 نام طرح جنگلداری 
Name of forestry plan 

 برداری سال بهره 
Logging year 

 قطع  ةتاریخ پاکسازی پروان
Date of cutting license cleanup 

 نام طرح جنگلداری 
Name of forestry plan 

 کد سری 
District identification Code 

 گذاری زمان نشانه
Date of marking trees 

 قطع  ةنوع پروان
Type of cutting license 

 
 چکش استحصال  ۀشمار

Number of cross cutting 

process hammer 

 بینه در محل دپو حجم گرده 
Log volume in landing place 
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 گذاری چکش نشانه ۀشمار
Number of marking 

hammer 

 نام طرح جنگلداری 
Name of forestry plan 

 کد سری  
District identification Code 

 هافرآورده  دیگرحجم چوب 
Volume of other wood 

products 
 

 

 

 .1ادامة جدول 
Continued table 1. 

 کد سری  
District identification Code 

 کد پارسل 

code Parcel identification 
 

 حجم الوار 
Volume of lumber 

 کد پارسل  
Parcel identification Code 

 کاتین  
Bolt 

 تراورس     
Bolster 

 چوب تیری     
Pole wood 

 تونلیچوب     
Tunnel wood 

 چوب سوخت     
Firewood 

موجودی  * کلید اصلی 
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 حجم  تجدید  مؤلفة  -

حجم  تجدید  اتیعملبه  اطالعات مربوط    مؤلفهدر این  

می  درختان پردازش  و  ذخیره  این  ثبت،  با    مؤلفهشود. 

پروانة قطع  (n-1استحصال )های  موجودیت -1)   هاو 

جدول  ارتباط  (  1 در  این    صفات  1دارد.  به  مربوط 

شد.   آورده  یک    مؤلفهاین  موجودیت  دارای  نیز 

گونه  ستمیرسیز تجدیداطالعات  درختی  حجم  های 

درخت، نوع گونه، شمارۀ  است که در آن صفاتی مانند  

تنه،   قسمت  شمارۀ  هیزمی(،  )صنعتی،  درخت  نوع 

ج  یک  در  هیزمی  حجم  از  برآورد  قطر،  دول  طول، 

گونه اطالعات  نام  با  درختی  کمکی   حجمتجدیدهای 

می )شکل  ذخیره  با  6شوند  کمکی  جدول  این   .)

تجدید رابطهموجودیت  دارد )شکل (  n-1)  حجم یک 

2.) 

 

 
 جنگل برداریبهرهمدیریتی اطالعات  ةسامان حجممؤلفه عملیات تجدیدرابط کاربر  -6شکل 

Figure 6. User interface for re-measurement operation in forest harvesting information management 

system 
 

 استحصاللفة ؤم -

م این  مربوط  ؤدر  اطالعات  استحصال    ات ی عملبه  لفه 

جنگلفرآورده چوبی  بههای  و  ذخیره  ثبت،  هنگام  ، 

ممی این  موجودیت  (  n-1)  ارتباطی لفه  ؤشوند.  با 

داردتجدید جدول  (1)شکل    حجم  در    صفات   1. 

م شد.  آورده  موجودیت  این  به  استحصال    ةلفؤمربوط 

یک   چوبی   ستمیرسی زدارای  محصوالت  اطالعات 

شمارۀ   مانند  صفاتی  آن  در  که  است  استحصال 

استحصال   مجلسصورت فرآوردۀ  نوع  نام  استحصال،   ،

گونه، طول فرآوردۀ چوبی، عرض فرآوردۀ چوبی، قطر  

جدول   یک  در  چوبی  فرآوردۀ  تعداد  چوبی،  فرآوردۀ 

استحصال   چوبی  محصوالت  اطالعات  نام  با  کمکی 

می )شکل  ذخیره  ک7شوند  جدول  این  با  (.  مکی 

 (. 2دارد )شکل ( n-1موجودیت استحصال یک رابطه )
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 جنگل  برداریبهرهمدیریتی اطالعات  ةسامان مؤلفه عملیات استحصالرابط کاربر  -7شکل 

Figure 7. User interface for cross cussing process operation in forest harvesting information 

management system 
 

 خروج چوب از عرصه جنگل ة مؤلف  -

م در   مربوط  ؤاین  اطالعات  و لفه  چوب  خروج  به 

، ثبت،  های چوبی از عرصة جنگل و محل دپوفرآورده

به ـ    n)  یک رابطه لفه  ؤماین    شوند. هنگام میذخیره و 

قطع  (1 پروانة  موجودیت  دارد.  با  جدول  ها   1در 

شکل شد.  نشان داده  مربوط به این موجودیت    صفات

این    8 برای  را  سیستمو زیرلفه  ؤمرابطة کاربر  آن  های 

 دهد.نشان می

 

 
 جنگل برداریبهرهمدیریتی اطالعات   ةسامان مؤلفه عملیات خروج چوب از عرصة جنگل، رابط کاربر  -8شکل 

Figure 8. User interface for wood extraction operation in forest harvesting information management 

system 
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 ها گزارش -

  های شمالبرداری جنگلبهرهمدیریتی اطالعات    ةسامان

دهد تا از اطالعات و  این امکان را به کاربران خود می

سامانه  داده این  مختلف  جداول  در  موجود  های 

بهگزارش را  درخواست  مورد  یا های  جدول    صورت 

به اطالعات  مورد  در  بهحتی  نمودار  صورت  خصوص 

تواند از اطالعات تنها یک  ها میتهیه کند. این گزارش

تهیه   مختلف  جداول  از  پرسش  ایجاد  با  یا  و  جدول 

جدولی    هایگزارش  11تا    9، شکل  مثال عنوانبهشود.  

بهره  از مختلف  مراحل  شامل  اطالعات  برداری، 

تجدیدگذارینشانه فرآورده  حجمها،  استحصال  های  و 

 . در هر عملیات را نشان داده شد مختلف

 

 
 ها گذاریعملیات نشانهای از گزارش جدولی حجم نمونه -9 کلش

Figure 9. A sample of tabular report for marking operations volume 
 

 
 حجم عملیات تجدیداز گزارش جدولی برآورد حجم  اینمونه -10 شکل

Figure 10. A sample of tabular report for re-measurement operation volume 
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 های چوبی استحصالفرآوردهای از گزارش جدولی حجم نمونه -11 شکل

Figure 11. A sample of tabular report for volume of wood products from cross cutting operation 
 

 بحث 

ب و  هاطالعات  جنگلی  منابع  مورد  در  دقیق  و  هنگام 

برداری جنگل، دسترسی آسان  مدیریتی و بهره  اتیعمل

ا از موارد  هکارگیری آنه به این اطالعات و استفاده و ب

از جنبه  نیازپیش پایدار جنگل  های  برای یک مدیریت 

برای برآورده    زیستی است.اقتصادی، اجتماعی و محیط

ها و  کردن این نیازها هم، وجود یک پایگاه الکترونیکی داده

و   الزم  جنگلداری  یکپارچه  و  جامع  اطالعاتی  سیستم 

( است  فن(.  Wu et al., 2003ضروری  کنار    آوری در 

تغییر   حال  در  هم  جنگل  مدیریتی  اهداف  اطالعات، 

به تنها  چوب  تولید  امروزه  از  است.  یکی  عنوان 

می محسوب  جنگل  یک  و  عملکردهای   دیگرشود 

)تفریح و تفرج، توریستی، حفاظتی،  کاربردهای جنگل  

ای برخوردارند. تغییر  تنوع زیستی( هم از اهمیت ویژه

نیازمندی اطالعاتی  در  خاطرهای  اهداف    به  در  تغییر 

به نیز  مدیریت    ةنوبمدیریتی  یک  داشتن  لزوم  خود 

داده پایگاه  و  انعطافاطالعات  از  های  تلفیقی  که  پذیر 

 Matheyدهد )ها باشد را افزایش میچندین منبع داده

et al., 2008  امروزه که  خوبی  به  جنگلبانان(.  دریافتند 

از   جنگل    یهاسامانهاستفاده  اطالعات  هم  مدیریتی 

گیری  یکی از ابزارهای مهم و پشتیبان در فرآیند تصمیم

اثر ارزیابی  دخالتفعالیت  هایو  طرحها،  و  های  ها 

در این    (.Wang et al., 2004)  مختلف در جنگل است

کاربردی    کردیمسعی    پژوهش  مدیریتی  سامانة  یک 

جامع  مستقل از    و  استفاده  برداری  بهره  های دادهبا 

داده    هایجنگل مدل  کمک  با  و  کشور  شمال 

تواند  موجودیت ـ رابطه طراحی شود. مدیر جنگل می

  ات یعملداده و اطالعات    ی تمامبهاین سامانه  کمک  با  

های شمال دسترسی پیدا  برداری در جنگلمختلف بهره

بکند بهه.  داده  پایگاه  این  کردن  انجام  هنگام  راحتی 

ا   کهیطوربهگیرد  می تغییر  به  ساختار  نیازی  ساسی 

توان را می  شدهیطراح  ۀپایگاه نخواهد بود و مدل داد

نرم از  استفاده  رابطهبا  داده  پایگاه  ای  افزارهای مختلف 

کرد.   نیازمندیاجرا  از  سامان یکی  مدیریتی    ةهای 

جنگل این است که باید جامع و    برداریبهرهاطالعات  

عناصر یک پایگاه جامع    دیگرکاربرد مستقل از    نظراز  
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ها  باشد که این نیازمندی هم با تعیین کردن موجودیت

آن بین  روابط  آنو  کلی  شکل  در  بها  آمدهها   ،دست 

سامان  این  بخواهیم  اگر  یک    ةیعنی  به  را  اطالعاتی 

دارای   که  جنگل  مدیریت  جامع  اطالعاتی  سیستم 

م یا  جنگللفهؤعناصر  مثل  مختلفی  ها،  کاریهای 

غیره هستند مرتبط    ، حفاظت و حمایت وهااریآماربرد

پایگاه    ،کنیم این  طراحی  مدل  نوع  به  توجه  با 

انعطافامکان است.  دادهپذیر  مدل  این  های  پذیری 

داده  برداریبهره مشاهدۀ  به  محدود  تنها  های  جنگل 

بهره  اتیعمل کاربر  نمی  برداری مختلف  به  بلکه  شود 

ت، ذخیره، نمایش و زمان ثبطور همدهد تا بهاجازه می

داده انواع  از  گزارش    برداری بهره  اتیعملهای  تهیة 

روش در  باشد.  دادهداشته  که  سنتی  روی های  بر  ها 

صفحات یا  و  می  اکسل  کاغذ  نمیذخیره  توان  شوند، 

محاسبات   مختلف  داده  ازیموردنانواع  روی  های  بر 

به  برداریبهره م را  در    داد؛انجام  ثر و کارآمد  ؤطور  اما 

داده پایگاه  مدیریتی  جنگل    برداریبهرههای  سامانة 

تمامی  توان  می سیستم    اتی عملاطالعات  یک  در  را 

هم و  کرد.  جامع  مشاهده  محاسبات    کهییازآنجازمان 

های  حجم چوب و فرآورده  اندازۀبرای تعیین    از یموردن

خود توسط  برداری  چوبی در طی مراحل مختلف بهره

به اطالعات  عنوان  سامانه  مدیریتی  سامانه  از  بخشی 

انجام می  برداریبهره برنامهگیرد، هیچجنگل  های  گونه 

داد پردازش  برای  دیگری    ات یعملهای  هکاربردی 

نهایی    برداری بهره گزارش  بود   ازی موردندر    نخواهد 

 .(8تا    5)شکل 

قابلیت دیگر  اطالعات  از  سامانة    برداری بهرههای 

به کاربران خود این   جنگل طراحی شده این است که 

ها و جداول  لفهؤها و مدهد تا از زیرسیستمامکان را می

گزارش سامانه،  در  تهیه    ازیموردنهای  موجود  را  خود 

درختان  توان  می  مثالعنوانبهکنند.   حجم  از  گزارشی 

تجدیدگذاری نشانه هیزمی(،  و  )صنعتی  حجم  شده 

استحص حجم  فرآوردهدرختان،  چوبی ال  مختلف  های 

های قطری و نوع گونه برای هر سری  بر اساس کالسه

و   پارسل  جنگلداریطرحیا  بر  به  های  خودکار  طور 

دست آورد. هب  ،شودمی  تنظیماساس پرسشی که از قبل  

طرح زیرسیستم  از  استفاده  و  با  جنگلداری  های 

سری میشناسنامة  هم  بهها  و توان  تعهدات  راحتی 

طرح  یات یعمل در  سری  که  هر  برای  جنگلداری  های 

 بینی شده است را کنترل و ردیابی کرد.پیش

بررسیامروزه اساس  بر  هر    آمدهعملبه  ،  برای 

از   جداگانه  هبهر  ات یعمل مرحله  سیستم  یک  برداری 

( است  شده  سیستم  مثال عنوانبهطراحی  یک   ،

صدور  گذاری،  نشانه سیستم  یک  قطع،    ةپروانیک 

تجدید و  سیستم  استحصال(  سیستم  یک  یا  و  حجم 

گونه سیستم اطالعاتی جامع و یکپارچه در سازمان  هیچ

آبخیزداری  جنگل و  مراتع  بتوان  ها،  تا  ندارد  وجود 

برداری را تحت یک چتر  بهره  ات یعمل اطالعات تمامی  

تا درآورد  به  واحد  نیاز  بتوان حجم  در صورت  راحتی 

شد استحصال  را    ۀچوب  اولینهایی  حجم   ةبا 

شده نشانه طراحی  سیستم  این  با  کند.  مقایسه  گذاری 

گذاری درختان را با  توان حجم اولیه نشانهراحتی میبه

فرآورده شده  تولید  مراحل  حجم  در  مختلف  های 

مقایسه کرد    گریهمدبرداری را با  بهره  اتیعملمختلف  

را    هااز فرآورده  هرکدامافت حجمی چوب از    مقدارو  

 (. 11تا   9مشخص کرد )شکل  

می پیشنهاد  پایان  که  در  جنگلشود  ها،  سازمان 

  1375از سال  با وجودی که    مراتع و آبخیزداری کشور

طراحی    شروع به  یها سامانهبه  مجزا  مختلف  صورت 

سیستم   یک  ایجاد  به  موفق  هنوز  اما  است  کرده 

می مشاهده  حتی  است.  نشده  واحد  و  شود  یکپارچه 

استان  هرکدام طبیعی  منابع  کل  ادارات  شمالی  از  های 

دارند  منحصربه  یهاسامانه  هرکدامکشور   را  خود  فرد 

کل منابع طبیعی ساری و   ۀ)مشاهدات حضوری در ادار
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مشاهدات حضوری هر سیستم    نوشهر(. متأسفانه طبق

به و  بوده  همدیگر  از  طراحی  مستقل  مجزا  صورت 

این    کهیطوربه  ،اندشده ارتباط  به    هاسامانهامکان 

هم    گریهمد شاید  و  مشکل  ؛  باشد  رممکنیغبسیار 

باید مبادلة  ب  بنابراین،  ساختار  و  شیوه  بر  ازنگری 

گزارش انتشار  و  سازمان  مختلف  داشته  اطالعات  ها 

تا به یک سیستم کارآمدتر و م یابد. ؤباشد  ثری دست 

های  افزارها و پایگاهشاید در حال حاضر بعضی از نرم

جنگل سازمان  در  اطالعات  و  و  داده  مراتع  ها، 

گیرند، اما باید  آبخیزداری کشور مورد استفاده قرار می

داده پایگاه  مورد  این  دوباره  را  و   ل یوتحلهیتجزها 

  ی ها سامانهها و  محتوی داده  نظرد تا از  بازنگری قرار دا

انتقال بیکدگذاری آن برای اطمینان از  ها  نقص دادهها 

شوند بررسی  اطالعات  و  داده  مرکزی  پایگاه  یک  .  به 

که   است  جنگلامید  آبخیزداری  سازمان  و  مراتع  ها، 

آموزش بیشتری برای کارمندان و حتی مهندسین  کشور 

جنگل آبخسازمان  و  مراتع  جمعها،  در  آوری، یزداری 

داده تفسیر  و  سازمان  پردازش  مختلف    مانند های 

 .های توصیفی و مکانی ارائه دهدداده
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Abstract 

Looking at the different stages of wood logging operations in north forest of Iran we will see that a 

huge amount of data is collected and in various traditional and digital methods are stored. Todays, 

despite the emergence of new database and databank systems, unfortunately, most of the General 

Natural Resource offices of Iran even in the northern provinces, do not have any comprehensive and 

smart information system and database so that massive amount of information from various stages of 

harvesting operations could be collected and stored efficiently. To facilitate in storage, processing and 

delivery of harvesting information of north forest, a harvesting database system using Entity – 

relationship data model was designed. Access software version.2016 was used to implement the 

entity- relationship data model or physical design of database system. The designed system includes 

several components or subsystems (marking of trees, cutting, re-measuring, grading, wood extraction 

from the forest field and depot, districts certification, forestry plans, forestry plans executives, and out 

of forestry plans cutting licenses). Using the designed system, the information and data requirements 

for further investigation and processing from forest harvesting data for forest management decision 

making can be provided. 

Keywords: Database, North forests, Harvesting data, Entity-relationship data model. 
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