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ن منابع ين لحاظ که در اي تاج پوشش است، بد،يريگ  اندازهيبرا
 ندارد، ي حجم لزوميريگ جه اندازهي در نتيست،برداشت چوب مطرح ن

ه، يد ساي توليدهنده ارزش درخت برا نشاندر عوض تاج پوشش 
 از باد و يريجلوگف هوا، ي و تلطي هوا، صوتيها يلودگکاهش آ

 يي عکس هواي غالباً از رومشخصهن يا.  استيره نزوالت آسمانيذخ
   .ديآ يبدست م

Chinmaya)2001(يها  روشي در مطالعه خود به بررس 
 يها يرياندازه گ درختان خارج از جنگل شامل يريگ مختلف اندازه

 سنجش از دور، يها  دادهيبند  و مطالعات براساس طبقهينيزم
 يها داده زافته است که استفاده ايجه دست يتن نيپرداخته و به ا

ن روش به نظر يتر ن منابع مناسبي ايبند سنجش از دور و طبقه
هاي  هاي مبتني بر عکس مزيت روش  نيز)Miller) 1997 .رسد يم

تر و ارزانتر به اطالعات و به روز  امل دستيابي سريعهوايي را دو ع
  .داند تر اطالعات مي آمد کردن سريع

 يزان فضاياد و ميز با توجه به وسعت زيشهر تهران ن ابريبرا
ت يريسبز موجود با توجه به تنگناها و مشکالت حاصل از عدم مد

 يک روش جامع براي يها، لزوم طراح گونه فضا نيح بر ايصح
ن يتر  به عنوان مهمدير تراکم تاج پوشش مفي اطالعات نظيرآو جمع

   .ضروري است، يفاکتور در درختان شهر
ت ي مطالعه وضعي برايران الگوي کامليسفانه در اأمت
ت يري شود که نتوان مدي وجود ندارد و باعث مي شهريها جنگل
ن مطالعه ين اساس در اي بر هم.دكرن منابع اعمال ي اي برايحيصح
 و ي سبز شهريها  فضايبند  و طبقهيي هوايها تفاده از عکسبا اس
 و يي هوايها  عکسي در روي کميها لفهؤن مي بة رابطيبرقرار
 تاج ة محاسبي را برايي هوايها  عکستوانايي شده است ين سعيزم

  . نشان داده شودي شهريها  جنگليبند پوشش و طبقه
  

  ها  مواد و روش

   مطالعه موردة منطقييايت جغرافيموقع

 ٢٢ از يکي ، تهرانيشهردار ٦ ة مورد مطالعه، منطقةمنطق
 از غرب به ،د همتيشمال به بزرگراه شهاز  که بوده ي شهرةمنطق

ابان ي از شرق به بزرگراه مدرس و از جنوب به خ،بزرگراه چمران
  . شود يانقالب محدود م
  تهران برابر باي شهردارين منطقه برطبق آمار رسميمساحت ا

برنامه (است  درصد مساحت شهر تهران٣/٣ معادل ،هکتار ٥٦/٢١٣٨
 ةبراساس آمار موجود سران). ۱۳۷۵ شش، ة منطقي شهردارةپنجسال

 يساله شهردار  پنجةبرنام (استمربع  متر۴ سبز منطقه شش،يفضا
  . )۱۳۷۵ شش، ةمنطق

  
   مورد استفادهيها نرم افزار و داده

 قطعه ۳۰ به تعداد ۱۳۸۱هاي هوايي سال   عكسيتو رقومياپوزيد -
   ،۱:۱۰۰۰ و ۱:۸۰۰۰اس يبه مق

 ،NE 2 6261  به شماره۱:۲۵۰۰۰اسي نقشه با مقيل رقوميفا -
 ، از منطقه شش تهران۱:۱۰۰۰۰اس ي با مقينقشه کاغذ -
 ، ششة منطق۱۳۸۲ سال  IKONOSاي تصوير ماهواره -
 ،يمتر نوار -
- GPS، 
 ،۱:۲۰۰۰اسي با مقيها  ارتفاع حاصل از نقشهيمدل رقوم -
  . Arc Gis 8.3و PCI-Geomatica 9.1 نرم افزار -

 
  قيروش تحق

ت و برآورد سطح تاج پوشش از يابلن قيين مطالعه به منظور تعيا
ن مطالعه به يمراحل انجام ا.  انجام شده استيي هوايها  عکسيرو

  استشده ذكرل يطور خالصه در ذ
  هاي هوايي  عكسةتهي:  اولةمرحل

 موجود، يندکس پروازمنطقه و تطابق با ا مرز يه رقومي الةيبا ته
 برداشت شده و در ۱۳۸۱از که در سال ي مورد نيها شماره و تعداد عکس

ها به صورت  ، استخراج و عکساست ۱:۱۰۰۰۰ و ۱:۸۰۰۰اس يدو مق
 . دشه يدار ته تو و مختصاتياپوزياسکن د
  يي هوايها كردن عكسارتو:  دومةلمرح

 منظور ني ابه. دشکردن استفاده  رتو اين مطالعه از روش رقوميدر ا
در  ۲مدل رقومي ارتفاع. است ي وروديها  دادهاي از مجموعهاج به ياحت
ن يتر يصل ا۳ و نقاط كنترل زمينييياس متناسب با عکس هوايمق
   .از هستندي مورد نيها داده

 pciافزار نرم با استفاده از يي هوايها کردن عکس ارتو
geomatica ver 9.1 شود که  يده ميد) ۱(ة شماردر شکل  .شد انجام

 با استفاده از اطالعات يعني. دشه ين و توجيي عکس تعيا هيم حاشيعال
 يستم معرفيز به سين ني زمي در رويا هيم حاشين، مختصات عاليدورب
طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع ( بعد نقاط كنترل زميني ةدر مرحل .شد

ر روي  تهران د۱:۲۰۰۰هاي  هاستخراج شده از نقش) اياز سطح در
   )۲(ة  شمارن نقاط در شکلي از ايا نمونه . شدپيادههاي هوايي  عكس
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ن مرحله مدل رياضي موجود توسط خود يبعد از ا. شود يده ميد
  . ها ارتو شد ستم محاسبه و عكسيس

  ها موزاييك سازي رقومي عكس:  سوممرحلة

 و ١:٨٠٠٠هاي منطقه که در دو مقياس  در اين مرحله عکس
در حقيقت . ندت بودند، هم مقياس وکنار يکديگر قرار گرف١:١٠,٠٠٠

  .  دشموزاييک رقومي تهيه  فتوردر اين مرحله ارتو
  

  
  ها ای عکس هيعالئم حاش ):۱ (ةشكل شمار

  

  
  نیيدا کردن نقاط کنترل زميپ): ۲(ةشکل شمار

  یيهای هوا عکسوی ر در

  

  طبقه بندي:  چهارمةمرحل

 ذكر شده  ذيل بصري براساس طبقات پوشش که دربندي طبقه
ن اساس مطالعات صورت گرفته پيشي اين طبقات بر. دشاست، انجام 

سپس . روي ارتوفتوموزاييک رقومي انجام شد  مشاهدات محقق برو
هايي از شرق  جنوب و قسمت هاي هوايي در باتوجه به نواقص عکس

طبقات . دشبندي  بقهاي ط منطقه، اين نواحي از روي تصوير ماهواره
  :مورد استفاده به شرح زير است

 متر تا حداکثر ٥/٠حداقل فاصله بين درختان :  درختان خطي‐١
 درختان به صورت ‐٣  درختان پراکنده‐٢ . متر در نظر گرفته شد١٠

  :شود مجتمع که به سه زير مجموعه تقسيم مي
مانند : اي اي و فرا منطقه پارک شهري در مقياس منطقه •

  .هکتار۱۰عي و الله با مساحت بيشتر از سا
مانند بوستان : اي پارک شهري در مقياس محله •

  . هکتار۱۰هنرمندان با مساحتي کمتر از
ها و  مانند فضاي سبز بيمارستان: هاي درختي مجتمع •

بندي، به ترتيب طبقات طول و  طبقه ازبعد  .ادارات
  .دشمساحت محاسبه 

   طراحي شبكه نقطه چين:  پنجمةمرحل

چين براي شمارش نقاط سبز  با توجه به مشکالت کار با طلق نقطه
 Arc Gisصورت رقومي با کمک نرم افزار  هو امکان انجام اين کار ب

بدين . دشمتر بصورت رقومي طراحي   ميلي۱ ةچين با فاصل شبکه نقطه
فتوموزاييك قرار  طراحي شده بر روي ارتوة رقومي شبکةمنظور الي
اين شبكه در پارک الله و . دشمذکور شمارش سپس نقاط . گرفت

  .دش عمليساعي به صورت نمونه 
  برداري زميني تعيين و اجراي طرح نمونه:  ششمةمرحل

بندي مورد   استفاده از روش طبقه،به علت ناهمگني پوشش گياهي
نياز بود، همچنين به منظور برقراري معادالت رگرسيون بين درصد تاج 

هاي زميني، برداشت  گيري هوايي و اندازههاي  پوشش از روي عکس
   :زميني در قالب دو طرح آماربرداري جداگانه صورت پذيرفت

  ) آر۷مساحت (ي با قطعات نمونه با مساحت ثابتبردار نمونه ‐

شد،  ها نيز مي اين طرح در طبقه درختان مجتمع که شامل پارک
. دشکل اجرا ايي ش  آر و دايره۷انتخاب قطعات نمونه در آن با مساحت 

 آماربرداري نيز بر همين اساس محاسبه و در دو ةطول اضالع شبک
  . دش هکتار پياده ۳۰ و ۱۲هاي  پارک ساعي و الله به مساحت

 قطر بزرگ و ، بسيار مهم و اصليعاملدر قطعات نمونه نيز 
تعداد قطعات نمونه در پارک ساعي و الله به . کوچک درخت است

محاسبه ) ۱(ة يري شده که از طريق فرمول شمارگ  اندازه۲۲ و ۱۷ترتيب 
) ۲(ة  سطح تاج پوشش با استفاده از فرمول شمارةو در قطعات نمون

  .دشمحاسبه 
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  )۱(ة فرمول شمار
  
  
  

  :در اين فرمول
Sx: انحراف معيار پارامتر مورد نظر   
N :تعداد کل نمونه هاي قابل برداشت  
E :خطاي آماربرداري  
T: t استيودنت  

  

  :در اين فرمول) ۲(ةشمارفرمول 
  
  
gi :سطح تاج درخت  

D 1 :قطر کوچک تاج درخت  
D 2 :قطر بزرگ تاج درخت  

  
  درختي  ۵برداري به صورت ترانسکت  نمونه ‐

 طول در دارد کاربرد تنک هاي جنگل براي بيشتر که روش اين

 روي بر ابتدا .دش عملي کشاورز بلوار و وليعصر هاي خيابان

 مشخص کشاورز بلوار و وليعصر خيابان هاي ط نمونهخ ،ييک ارتوفتوموزا

 رقومي ارتوفتوموزاييک روي در ها نمونه خط شروع تامختص  سپسو

   .شد استخراج

 ها نمونه خط بين متري ۲۵۰ فاصله احتساب با ترانسکت طول در

 ۳۸ ،کل در. شد گيري اندازه نمونه خط هر در درخت ۵ مشخصات
 پوشش تاج سطح )۳( ةشمار ولفرم طريق از و محاسبه ترانسکت

  .دش محاسبه
  

  ): ۳ (ةفرمول شمار
  

  
  :در اين فرمول

CA :سطح تاج خط نمونه  
D1:قطر بزرگ تاج درخت در خط نمونه   

CD:قطر کوچک تاج درخت در خط نمونه   

 تجزيه و تحليل روابط موجود:  هفتمةمرحل

ر نرم برداري زميني د هاي حاصل از آمار پس از وارد کردن داده
داري و همچنين در نرم افزار   معنيt و انجام آزمون آماري Excel افزار

spss، دش روابط رگرسيون محاسبه.  

  

 نتايج

ن آنها به عکس هوايي ارتو شد و با کنار هم قرار داد ۲۳تعداد 
 ةد که در شکل شمارش تهيه ۶ ةفتوموزاييک منطقهمراه مرز منطقه، ارتو

  . شود ديده مي)۳(
روي ارتوفتوموزاييک رقومي و براي تکميل  بندي بر س طبقه اسابر

بندي فضاي سبز   فوق، نقشه طبقهةنواقص تصوير ايکونوس منطق
 براساس همچنين .شود ديده مي) ۴ (ةد که در شکل شمارشحاصل 
ميليمتري و شمارش نقاط سبز در قطعات ۱ نقطه چين ةدن شبکكر عملي
، درصد تاج پوشش در )شده بوداي جدا طراحي  به صورت اليه( نمونه

هاي وليعصر و بلوار  هاي خيابان پارک ساعي و الله و در ترانسکت
نمايش گذاشته  به) ۱ (ةد که نتايج آن در جدول شمارشکشاورز محاسبه 

   استشده
  

  
  ه شده از منطقهيک تهييموزا فتور ارتويتصو): ۳(ةشکل شمار
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  بندی فضای سبز منطقه  طبقهةنقش):۴(ةشکل شمار

  

    ميانگين تاج پوشش در روي عکس هوايي): ۱(ةجدول شمار

  زيه و تحليل روابطتج

هاي هوايي و  هاي تاج پوشش در روي عکس داده زبا استفاده ا
نس  واريا و تجزيه رگرسيون ضرايب، spssافزار  در نرم کردن زمين وارد
 خطي ةضرايبي که در نهايت از رابط) ۲(ة در جدول شمار. دشمحاسبه 

 كرذدست آمده،  هموجود بين تاج پوشش در روي عکس هوايي و زمين ب
  شده است

 )درصد(پوششتاج نام

 ۶۴/۳۴ پارک ساعي

 ۷۳/۳۵ پارک الله
 ۵۴/۳۷  خيابان وليعصر به سمت پايين

  ۶۱/۳۶  خيابان وليعصر به سمت فاطمي

 ۲۵/۳۱ بلوار کشاورز
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  ضرايب محاسبه شده در دو طرح آماربردار): ۲(ة جدول شمار

  

  گيري و نتيجه ثبح

نشيني که ساختار اکولوژيکي با توجه به رشد روز افزون شهر
هاي سبز  ده نياز به ايجاد فضا كرش تغييرات وسيعيشهرها را دستخو

هاي زيست محيطي شهري  کننده ترين تعديل کالن به عنوان مهم
ترين عنصر  مديريت فضاي سبز شهري به عنوان مهم .ضروري است

زيست محيطي نياز به اطالعات جامع و به روز دارد که حصول آن از 
  .آوري سنجش از دور عملي است طريق فن

 مديران شهري را قادر ،هاي سنجش از دور  دادهفاده ازاست 
هاي  سازد از سطح فضاي سبز و روند توسعه و تغيير آن در زمان مي

هاي  درختان خارج از جنگل و در حقيقت جنگل .ندوشمعين آگاه 
گيري متفاوتي   اندازه،شهري به دليل پراکندگي و منفصل بودن

بندي اين منابع با   طبقه، نتيجهدر. نسبت به ساير منابع جنگلي دارند
ترين روش براي تعيين  هاي سنجش از دور مناسب استفاده از داده

  ). Chinmaya, 2001(درصد تاج پوشش است 
ده بود استفاده ش بيان )Miller)1997 ةکه در مطالع گونه همان
نظر قرار گيرد که  تواند مد مي هاي مختلفي بدين منظور از داده

هاي   پايه به علت مزيتةهاي هوايي به عنوان داد استفاده از عکس
 پايين، امکان به روز کردن و ة نظير سهولت دسترسي، هزين،متنوع

  . رسد ترين داده به نظر مي  مناسب،وضوح باالتر
برداشت  البته در ايران هاي شهري بدين لحاظ که در جنگل

 در نتيجه ،ي حجم لزومي ندارد گير  اندازهيست چوب مطرح ن
گيري فضاي سبز شهري، تاج پوشش است   در اندازهعاملترين  مهم

  . کيد شده استأ مهم تعاملکه در اين بررسي نيز بر روي اين 
گيري تاج پوشش درختان شهري استفاده از  به منظور اندازه

هاي هوايي از نظر دقت، صحت و   نقطه چين با کمک عکسةشبک
نتايج اين تحقيق ). ۱۳۸۱پناهي،(  روش مناسبي است، پايينةهزين

در اين مطالعه که به منظور برقراري . دكرنيز اين موضوع را اثبات 
 بين تاج پوشش عکس هوايي و زمين انجام شده بود رسيدن ةرابط

داري ارتباط بين تاج پوشش نشان  به ضرايب باالي رگرسيون و معني
  . را نيز داردابه  استفاده در ساير مناطق مشتواناييدهد که اين روابط  مي

توان به جاي استفاده از آماربرداري  دهد که مي همچنين نشان مي
زميني به طور کامل که هزينه و زمان زيادي دارد به منظور دستيابي به 

هاي هوايي استفاده  هاي شهري از عکس بندي جنگل تاج پوشش و طبقه
  . دكر

 ،)۱۹۸۹،جيم(بندي که توسط محققان متعددي نظير  روش طبقه
)Chinmaya, 2001(، )Morales & Kleinn, 2001( ،)Rawat 

& et al., 2001 ( و)کيد أدقت، صحت و سرعت آن ت )۱۳۷۵ ،اخوان
کيدي بر أشده بود در تحقيق پيش رو نيز مورد استفاده قرار گرفته و ت

 منزلةهاي هوايي به  همچنين استفاده از عکس. مطالعات سابق است
ده توسط شي متنوع که قبالً عنوان ها  پايه به علت مزيتةداد

 ،کاريزر و همکاران(و ) ۱۳۷۱،روشن نژاد حبيب(، )۱۳۸۴ ،نحجاريا(
روابط رگرسيون، معني داري  ده که نتايج حاصل ازشپيشنهاد ) ۲۰۰۶

   .کند روي عکس هوايي و زمين، اين مورد را تاکيد مي تاج پوشش در
% ۸۵/۳ش از  بي۱۳۷۵ در سال ۶بر اساس آمار شهرداري منطقه 

. دهد مساحت کل منطقه را فضاي سبز در اشکال مختلف تشکيل مي
دهد که  همچنين توزيع قطعات کاربري فضاي سبز در منطقه نشان مي

 ۹/۹ درصد اين قطعات متعلق به کاربري فضاي سبز عمومي، ۵/۸۳
هاي سبز   فضا به درصد قطعات مربوط۴ها و   پارک بهدرصد مربوط
که مقدار نسبت فضاي سبز شهري به  صورتي در. ستهاحفاظتي و باغ
دست آمد که اين  هب% ۷ شش در اين مطالعه ةهاي در منطق ساير کاربري
و ) ۱۳۷۵‐۱۳۸۵(  زماني ميان دو مطالعهةتواند ناشي از فاصل مسئله مي

هاي سبز و همچنين ابزارهاي اطالعاتي متفاوت  افزايش سطح کاربري
   .باشد

 مربع است که حتي از متر٤ن منطقه  فضاي سبز در ايةسران
 شهر ترين سرانه استاندارد پيشنهادي که توسط وزارت مسکن و پايين

با توجه به ساختار و . ، کمتر است)مربع متر١٢ تا ٧(سازي اعالم شده
هاي بسيار   توانايي ةدهند بافت منطقه از نظر شيب و توپوگرافي نشان

 لزوم گسترش و ،استباالي اين منطقه براي گسترش فضاي سبز 
همچنين استفاده از . رسد اي بيشتر به نظر مي  فضاي سبز منطقهةتوسع
 ترجيحاً به صورت هاي متوسط و هاي هوايي جديد با مقياس عکس
 پايين، سهولت دسترسي، به روز ةبه دليل هزين) موزاييکارتوفتو( رقومي

ي سبز ها  فضاويژه ب،کردن اطالعات سريع در مطالعات منابع طبيعي
  .شود شهري پيشنهاد مي

  

  مدل  نام طرح آماري
 ضريب
  مستقل

ضريب 
  وابسته

قطعات نمونه با 
  مساحت ثابت

  ١,٦٢  ٩٤/٠  يخط

  ١٦/١  ١٦/٢  يخط  ترانسکت
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  ها يادداشت
 

 

1-Trees Outside of Forest (TOF) 
2-Digital Elevation Model 
3-Ground Control Point (GCP) 
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