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چکیده
جنگلهای شههری یکی از شها

های شهکلدهندهی شهرها به شمار می آیند و به دلیل فضای سبز

قابل مالحظۀ ود ،عالوه بر داشتن تأثیرات زیستمحیطی ،به سبب ایجاد چشماندازهای زنده و سبز ود،
در زیبایی شههرها سههمی بسهزا دارند .بیشهترین تأثیر فضهای سهبز در آبوهوا ی شهرها ،مربوط به بخش
در تزار آن اسههت و هر چه وسههعت در تزار بیشههتر باشههد تأثیرات مفید آن بیشههتر واهد بود .تحقی
حاضههر بهمنظور مقایسههه بین آماربرداری زمینی و تصههویر  Ikonosبرای برآورد بر ی مشههخصههههای کمی
جنگلهای شههری ،در بخشهی از شههر سهاری اجراشهده اسهت .در روش زمینی برای برآورد تاج پوشش
در تان از روش نمونهبرداری به روش منظم تصادفی د ر یابان جمهوری اسالمی شهر ساری استفاده شد.
تاج پوشههش هر در ت در دو جهت عمود بر هم و همچنین قطر برابرسههینه هر در ت اندازهگیری شههد.
نتایج حاصهههل از اجرای آزمون  tجفتی نشهههان داد ( )df =115 ،𝑡̂=1/34که نتایج حاصهههل از دو روش
اندازهگیری تفاوت معنیداری در سهههطط اطمینان  48درصهههد ندارند .نتایج حاصهههل از تجزیه و تحلیل
رگرسههیونی نشههان داد که اسههتفاده از تصههاویر ماهوارهای  )R2=2/49( Ikonosبرای برآورد تاج پوشههش
در تان یابانی مناسههب اسههت .میتوان نتیجه گرفت که با توجه بهدقت باال و زمان کم تفسههیر تصههویر
ماهوارهای ،تصهههاویر  Ikonosمیتواند جایگزین مناسهههبی برای آماربرداری زمینی در برآورد تاج پوشهههش
در تان در دیگر شهرها با سا تار جنگل شهری مشابه باشد.
واژههای کلیدی :آماربرداری ،تاج پوشش ،تصویر ماهوارهای ،جنگل شهری ،ساری.Ikonos ،
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مقدمه

شههری معرفی کرده که نیاز به در و توسهعه بیشتری

مطاب اطالعات جمعیتشهناسهی سازمان ملل جمعیت

دارد ،بنهابراین مهدیریهت سههها تارهای طبیعی موجود

شههرها از  45/9درصد در سال  2228به  84درصد در

اهمیت اصهی را در توسهعه مناط شهری موجود در

سال  2232افزایش پیدا واهد کرد ( Van Delm and

حال و آینده میتواند دارا باشد ( Jalili and Khosravi

)Gulinck, 2011؛ بنابراین شهههرها در حال گسههترش

 .)2008مهدیریهت جنگلهای شههههری با هدف ایجاد

بوده و آنچه در این راسهههتا بیش از همه مورد تهاجم و

محیطههای طبیعی برای انسهههان و حیاتوحش بهویژه

تخریهب قرار میگیرد ،محیطهای طبیعی و فضهههاهای

برای پرنهدگهان و از طرف دیگر یه

منبع درآمد برای

سهبز درون شههری هسهتند که در بسیاری از شهرهای

شههرداریهاسهت که در بر ی از شهرهای توسعهیافته

جهان چندان به آنها توجه نمیشههود .درصورتیکه در

انجام میشود ( .)Malmir, 2010مدیریت از هر منبعی

شهر ،باید همیشه به

بها آمهاربرداری از آن شهههرو میشهههود کهه مدیریت

به طبیعی شهههری

جنگلهای شههههری نیز از این قاعده مسهههت نا نیسهههت.

نیز توجه شهههود ( .)Shahsavari, 2008از طرف دیگر

انتخهاب یها طراحی سهههامهانههههای آمهاربرداری باید

گسههترش شهههرنشههینی و توسههعهی شهههرها به همراه

فهراههمکهننههدهی اطالعههات موردنیههاز مههدیران برای

افزایش جمعیهت و توسهههعهه فعالیتهای صهههنعتی با

تصهههمیمگیری باشهههد .این روشهای آماربرداری باید

مصرف بیرویه سو تهای فسیلی بهشدت آلودگیها

بهگونهای طراحی شود که این اطالعات را بهموقع و با

را افزایش داده اسهههت کههه عواقههب آن در درجههه اول

هزینههها مقرونبهصهههرفه فراهم کند ( Miller et al.,

بهصهههورت امراض و بیماریهای تنفسهههی ،تشهههدید

 .)2015از مهمترین راهکارهای مدیریت جنگل شهری،

بیماری های قلبی و ریوی ،متوجه سههاکنان شهرها شده

داشههتن اطالعات بهموقع از وضههعیت کمی و کیفی این

و در مرحلهه بعد ،بهعنوان عاملی در تشهههدید ترییرات

جنگلها اسهت .در جنگلهای شهری ،اندازهگیری تاج

اقلیمی ،تأثیر زیستمحیطی حاصل از آنها ایفای نقش

پوشهش مؤلفه بسیار مهمی است که نشاندهنده ارزش

مینمههایههد ( .)Roshan et al., 2008بنههابراین وجود

در ت برای تولید سایه ،کاهش آلودگی هوا ،صوتی و

محیطها و فضهای سهبز کارآمد در این شهههر ضرورت

جلوگیری از باد است ( .)Andarz, 2006این اطالعات

بیشتری دارد ،زیرا مقدار تأثیرگذاری محیطهای طبیعی

از طری آماربرداری زمینی قابلدسهههتیابی اسهههت اما به

و فضههاهای سههبز دا ل و حومهی شهههرها در تعدیل

دلیهل اینکه روشهای مختلف آماربرداری زمینی دارای

آلودگی هوا انکارپذیر اسههت و فضههای سههبز شهههری

دقهت متفهاوتی اسهههت و همچنین بسهههیار وقتگیر و

شهر اهداف و

هزینهبر اسهههت ،پژوهشهههگران اسهههتفاده از تصهههاویر

کههارکردهههای زیههادی را بههه نمههایش بگههذارد .اهمیههت

ماهوارهای را برای مدیریت جنگلهای شهههری پیشنهاد

فضهاهای سبز در محیط های شهری تا آن حد است که

میکنند .به این دلیل که این تصههاویر اطالعات منظم و

های توسهههعهیافتگی جوامع

طیفی ،مکانی و زمانی متفاوتی

کنار پیشهرفت و صنعتی شدن ی
حفاظت زیسههتبوم طبیعی و نزدی

میتواند بهعنوان بخشهی از سا تار ی

بهعنوان یکی از شههها

بههروز با قدرت تفکی

مطرح اسهههت ( .)Teymori et al., 2008بههطوریکه

را عرضهههه میکننههد .در ارتبههاط بهها آمههاربرداری در

 Jamesو همکههاران ( )2009مههدیریههت و نظههارت بر

جنگلهداری شههههری ،بررسهههیهای متعددی تاکنون

فضهههای سهههبز را بهعنوان جنبههایی از توسهههعه پایدار

صههورت گرفته اسههت Golshani (2011) .در منطقه 3
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تهران به بررسههی قابلیت تصههاویر ماهوارهای Geo Eye

اسههت و دارای متوسههط ارتفا  132متر از سههطط دریا

و روشهای مختلف آماربرداری زمینی در برآورد سطط

اسهههت .در این پژوهش در تههان یههابههان جمهوری

تهاج پوشهههش در تان یابانی پردا ته اسهههت .نتایج

اسهالمی به دلیل پوشهش در تی مناسههب انتخاب شد.

آزمون  t-testنشههان داد ،مقادیر حاصههل از آماربرداری

در تان دو سههمت یابان جمهوری اسههالمی که در

صهههد درصهههد زمینی و تصهههویر  Geo Eyeتفههاوت

محدوده میدان ساعت شهر ساری قرار دارند ،بهصورت

معنیداری بهاهم ندارند Boggs (2010) .به بررسهههی

تصههادفی منظم انتخاب و اندازهگیری شههد .همچنین از

نسهههبهت فراوانی و چگونگی توزیع در تان ،بهعنوان

تصههاویر ماهوارهای منطقه مورد بررسههی در تاریخ 23

مهمترین عامل در عملکرد اکوسهههیسهههتم ،در سهههاوانا

تیرماه  ،1358اسهتفاده شد .روش آماربرداری زمینی که

پهردا ههت .وی بهرای ایههن منظور از مههاهوارههههای

برای برآورد مساحت تاج در تان بهکاربرده شد به این

 QuickBirdو  Ikonosکه دارای قدرت تفکی پذیری

صهههورت اسهههت کهه در ابتهدا پش از گردش میدانی،

طیفی باالیی هستند استفاده کرد و در نهایت مدلی تهیه

در تهان دو طرف یابان بهصهههورت تصهههادفی منظم

شهد که برای ایسهتگاههای مشابه برای تعریف اندازهی

انتخهاب و قطر بزر

تاج پوشهههش در تان

تاج در ت قابلیت اسهتفاده داشته باشد Abdollahi .و

اندازهگیری شهدند .همچنین در این پژوهش همبستگی

همکاران ( )2005برای بررسههی اثرهای زیسههتمحیطی

این دو متریر (قطر بزر

تههاج پوشهههش

ترییر کهاربری اراضهههی روی پوشهههش گیهاهی مناط

در تان) بررسههی شههد .برای محاسههبه مسههاحت تاج

شههری ،از دادههای ماهوارهی لندست  ETM+در سال

در تان از رابطه  1استفاده شد.

 1384و  1351اسههتفاده کردند و ترییرات کمی و کیفی

و کوچ ه

D1 × D2
𝜋×
4

رابطه ()1

پوشش گیاهی در طی  12سال منطقهی مورد بررسی را
به دسههت آوردند و مشههخ

و کوچ

= 𝐴𝐶

در این رابطه = CA ،مساحت تاج در ت

شههد که اندازه پوشههش

(مترمربع) = D1 ،قطر کوچ

گیاهی شههر کاهش پیدا کرده است .هدف از انجام این

 = D2قطر بزر

پژوهش مقایسههه صههحت برآورد تاج پوشههش جنگل

تاج در ت (متر) و

تاج در ت (متر).

در تصاویر ماهوارهای  Ikonosمربوط به پایگاه

شهههری از روی تصههاویر ماهوارهای  Ikonosدر پایگاه

اطالعاتی  Google Earthابتدا پردازش مقدماتی صورت

اطالعاتی  Google Earthبا نمونهبرداری تصادفی منظم

گرفت که شامل عملیاتی بر روی تصویر ماهوارهای

در عرصه و دستیابی به روش مناسب آماربرداری برای

بهمنظور بهبود دادهها از نظر نمایش بصری و تفسیر

برآورد سههطط تاج پوشههش جنگل شهههری اسههت تا با

بهصورت مطلوب و منطقی است که این عمل سبب

صههرف هزینه و زمان مطلوب ،نتایج مورد قبولی برای

ارتقای کیفی تصویر برای در

برنامهریزی به دست آید.

بهتر از آن و استخراج

الگوها یا تفسیر تصاویر میشوند .در این پژوهش ،پش

مواد و روشها

از تهیه این تصاویر اقدام به پردازش مقدماتی و بارز

در این پژوهش منطقه مورد بررسهی واقع در شهرستان

سازی شامل تصحیحات رادیومتری

سهاری اسهت .این شهر در طول جررافیایی  83درجه و

 ،)correctionاتمسفری و هندسی ( Geometric

 84دقیقهه و عرض  38درجه و  82دقیقه واقع شهههده

 )correctionشد .این تصاویر برای حذف طاهای
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اتمسفری از کاهش تیرگی ( )Dark Subtractاستفاده و
نسبت به زون منطقه ( )UTM, zone: 39Nزمین مرجع
شدند (شکل .)1

شکل  -1تصویر ماهوارهای  Ikonosدر پایگاه اطالعاتی  Google Earthاز منطقه مورد پژوهش
Figure 1. Ikonos image in Google Earth database of the study area

نتایج

سطط تاج پوشش آماربرداری زمینی و تصاویر ماهواره-

برآورد سطح تاج پوشش درختان

ای در جدول  1ارائه شده است.

آمارههای توصیفی شامل تعداد نمونه ،میانگین ،انحراف
معیار و طای معیار دادههای جمعآوریشده در دو
جدول  -1مشخصات آماری تاج پوشش در تان
Table 1. Statistical Information of trees canopy
تعداد نمونه

اشتباه معیار

انحراف معیار

میانگین

تاج در تان

نام یابان

sample number

Standard error

Standard deviation

Mean

Tree canopy

Street name

60

5.68

44.04

94.69

زمینی

60

5.46

42.35

94.04

land

تصویر
image
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جمهوری اسالمی
Jomhori eslami
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شکل  -2نقشه تاج پوشش در تان در یابان جمهوری اسالمی
Figure 2. Map of trees canopy on Jomhori Eslami streets

در این پژوهش قبل از انجام محاسبهها و

ماهوارهای  )df =115 ،𝑡̂=1/34( Ikonosنشان داد که

تجزیهوتحلیل دادهها ،نرمال بودن پراکنش آنها توسط

ا تالف معنیداری بین اندازهگیری این مشخصه در دو

آزمون  Kolmogorov-Smirnovبررسی شد .نتیجۀ

روش مورد استفاده در سطط اطمینان  48درصد وجود

آزمون نشان داد تمامی دادهها دارای پراکنش نرمال

ندارد .نمودار ترسیمشده نیز بیانگر این واقعیت است

هستند .برای مقایسهی مساحتهای بهدستآمده از

(شکل  .)2نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون نیز نشان داد

آماربرداری تصادفی زمینی و تصویر ماهوارهای Ikonos

که با تصاویر ماهوارهای  Ikonosبا ضریب تبیین 49

از آزمون  tجفتی در سطط اطمینان  48درصد استفاده

درصد و درصد طا ( )RMSE=8/83سطط تاج پوشش

شد .نتیجۀ اجرای آزمون  tجفتی بین دادههای

در تان یابانی را در پایگاه اطالعاتی Google Earth

بهدستآمده از اندازهگیری عرصهای در تان و تصویر

با دقت باال برآورد کرد (جدول .)2

جدول  -2ضریب مدل ترسیم شده در یابان جمهوری اسالمی
Table 2. Coefficient of the depicted model on Jomhori Eslami Street
نام یابان
مدل
ضریبR2
ضریب R
مدل آماری
Statistic model

R Coefficient

R2 coefficient

model

Y= -8.4659 +0.9498x

0.98

0.97

طی

جمهوری اسالمی

linear

Jomhori Eslami
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روی زمین و محور  xسطط تاج پوشش روی تصاویر

در جدول  ،2نتایج حاصل از جدول تجزیه
واریانش و آزمون ضرایب این امر را نشان میدهد که

ماهوارهای است.

از تصاویر موجود میتوان برای برآورد مساحت تاج

اندازهگیری قطر بزرگ و قطر کوچک تاج پوشش درختان

برآورد شده از طری

و قطر کوچ

پوشش در تان استفاده کرد .در شکل  3ابر نقاط حاصل

متوسط قطر بزر

ترسیمشده است که در آن محور  Yسطط تاج پوشش

اندازهگیری زمینی در یابان مورد بررسی محاسبه شد
که در جدول  3ذکر شده است.
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شکل  -3رابطه طی حاصل از مساحت اندازهگیری زمینی و تصاویر ماهواره در یابان جمهوری اسالمی
Figure 3. The linear relationship between land canopy and satellite imagery on Jomhori Eslami Street

جدول  -3مشخصات آماری قطر تاج پوشش در تان در یابان مورد پژوهش
Table 3. Statistical characteristics of tree canopy diameter in the study street
قطر در تان ()m
اشتباه معیار ()%
میانگین ()m
تعداد نمونه
نام یابان

sample number

Standard
)deviation (%

)Mean (m

60

0.40

11.87

60

0.35

9.40

Tree diameter
)(m
قطر بزر
Large diameter

قطر کوچ

Street name
جمهوری اسالمی
Jomhori Eslami

small diameter

درصد در یابان جمهوری اسالمی دارای تفاوت معنی-

نتایج حاصل از محاسبات انجامگرفته در روش
آماربرداری زمینی ،نشان میدهد که میانگین حسابی قطر
بزر

در تان و قطر کوچ

داری هستند (جدول .)4

تاج در تان در سطط 48
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جدول  -4مقایسه میانگین قطر در تان (آزمون )t
حد باال در
سطط %48

)Table 4. Mean Comparison of tree diameter (t-test
سطط
تفاوت
حد پایین در
اشتباه معیار
معنیداری
درجه آزادی
میانگین )(m
سطط %48
)(m
دوطرفه

Upper
level at
95% level

Lower
level at
95% level

Standard
)error (m

Mean
difference
)(m

3.54

1.39

0.54

2.47

df

Two-way
significant
level

آماره ̂𝑡
̂𝑡 Statistic

نام یابان
Street
name

جمهوری
118

0.00

4.56

اسالمی
Jomhori
Eslami

) Habibnejad Roshan (1970و Modiri and Khajeh

بحث

) (1996نیز به دست آمد .در اندازهگیری قطر بزر

امروزه جنگلهای شهری نقش مهمی در بهبود کیفیت

و

محیطزیست شهری ،ایفا میکنند .اهمیت فضاهای سبز

کوچ

در محیط شهری تا آن حد است که بهعنوان یکی از

جدول ( )4نشان میدهد که ا تالف معنیداری بین قطر

های توسعهیافتگی جوامع مطرح است

وجود دارد که دلیل آن را میتوان،

شا

بزر

در تان در دو سمت یابان مورد بررسی ،نتایج
و کوچ

( .)Teymori et al., 2008در گذشته اطالعات مربوط

هرس در تان در یابان برای کاهش مزاحمت برای

به پوشش زمین و کاربری اراضی با استفاده از پایش

سا تمانها و تیرهای برق و تلفن در مسیر بیان کرد.

میدانی و تفسیر عکش هوایی به دست میآمد .امروزه

همچنین تمایل در تان به سمت فضای باز یابان نیز

نقشهسازی با استفاده از تصویر ماهوارهای با قدرت

میتواند دلیل این امر باشد .الزم به ذکر است که فاصله

زیاد ،اجازه حل مشکالت موجود در برنامه-

کاشت در تان در یابانهای موردبررسی بسیار کم

شهری را میدهد ( Khorram et al,.

است ،بنابراین ،امکان رشد تاج در تان در جهت عرض

 .)2003بهکارگیری دادههای سنجشازدور مدیران

یابان بر اثر رقابت محدود است .متداولترین روش

شهری را قادر میسازد از سطط فضای سبز و روند

برای آماربرداری فضای سبز ،اندازهگیری زمینی است.

توسعه و ترییر آن در زمانهای معین آگاه شوند .از این-

ازآنجاییکه این روشها در سطوح وسیع بسیار پرهزینه

رو اولین گام برای توسعه پایدار فضای سبز شهری،

و زمانبر است ( )Rafieian et al., 2006از تصاویر

اندازهگیری و ثبت اطالعات مربوط به در تان شهری

 Ikonosبه این منظور استفاده شد .هدف از این تحقی

است تا بر اساس نتایج بهدستآمده از این اطالعات،

ارزیابی دقت تصویر ماهوارهای  ،Ikonosدر برآورد

برنامهریزیهای الزم برای حفظ و توسعهی فضای سبز

سطط تاج پوشش در تان فضای سبز شهری است .به

اعمال شود ،از طرف دیگر ،دادههای ماهوارهای میتواند

دست آوردن سطط و چگونگی پراکنش فضای سبز در

برنامهریزی فضای سبز را توسعه بخشد و نیز برای

مناط شهری ،یکی از موضوعات اصلی در برنامهریزی

برنامهریزی فعالیتهای اقتصادی و حفاظتی در سطط

و مدیریت شهری است ( .)Simpson et al., 2005نتایج

منطقه مفید و مؤثر باشد که همین نتیجه در تحقیقات

این تحقی مشابه با نتایج سایر پژوهشهای مشابه با این

تفکی

ریزی مناط
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Abstract
Urban forests are an indicator for establishing cities and they have important aesthetic values due to
environmental effects as well as providing green spaces. Trees have the most important effect on the
weather of cities among green spaces and the larger the area of the forested land, the more positive
outcomes would be obtained. The present study was done to compare ground survey method with Ikonos
images in Google Earth Meta data for estimating various quantitative characteristics of urban forests in
some parts of Sari, Iran. Using the ground survey method, we employed systematic random sampling
design to estimate trees canopy cover on Jomhouri Eslami Street in Sari. The canopy of each tree was
measured in two perpendicular directions and the diameter at breast height was also measured for each
tree. The results of t-test showed that estimates resulting from the two methods were not significantly
different (df = 118, t = 1.39). The results of regression analysis indicated that using Ikonos images (R2=
0.97) was suitable for estimating canopy area on the street. Based on our results, it can be concluded
that considering the high accuracy and quick interpretation of satellite images, Ikonos images can be
reliable alternatives for ground survey method in measuring tree canopies in cities with similar forest
structure.
Keywords: Inventory, Tree canopy, Satellite images, Urban forest, Sari city, Ikonos.
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