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آماربرداری درختان حاشیۀ معابر با استفاده از تصاویر
 Google Earthو اندازهگیری زمینی
(منطقۀ تحقیق :شهرستان ساری)
 سیده کوثر حمیدی*؛ کارشناس ارشد جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 منوچهر نمیرانیان؛ استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 جهانگیر فقهی؛ دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 مرتضی شعبانی؛ مربی گروه جنگلداری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه ساری ،ساری ،ایران

چکیده
یکی از مهمترین اطالعات ضروری در جنگلدااری شدهری آگدایی از مسدات

فضدایای سدز شدهری اسد  .امدروز در

کشوریای مختلف جهان از روشیای مختلفی برای دستیابی به این یداف اسدتفاد مدیشدود .متأسدفاهه در ایدران مطالعدات
اهجام گرفته در زمینة جنگلااری شهری محاود اس

به یمین دلیل همیتوان مایری

صحیحی برای این منداب اعمدا کدرد.

به یمین منظور در این تحقیق از روشیای هموههبرداری تصادفی مدنظم و تصداویر مدایوارة  Ikonosبرگرفتده از هدرم افد ار
 Google Earthبرای برآورد سطح تاجپوشش درختان خیابان استفاد شا تا دق

ایدن تصداویر بدرای بدرآورد تداجپوشدش

درختان معابر سنجیا شود .در آماربرداری تصادفی منظم که مزنای مقایسه درهظر گرفته شا سطح تاج پوشش درختان تاشیة
خیابان و سپس سطح تاجپوشش یمین درختان در تصاویر ب رگنماییشا تا مقیدا

 1/2000محاسدزه شدا .هتدای آزمدون t

جفتی هشان داد ( )df=118 t=1/69که هتای دو روش اهااز گیری تفاوت معنیداری در سطح اطمیندان  95درصدا هاارهدا.
تج یهوتحلیل رگرسیوهی هشان داد که استفاد از تصاویر مایوارة  )R2=0/95 ( Ikonosبدرای بدرآورد تداجپوشدش درختدان
خیاباهی مناسب اس ؛ بنابراین میتوان پیشنهاد کرد که از این تصاویر برای برآورد کلی سطح تاج پوشدش درختدان خیابداهی
استفاد کرد و از تغییرات این مناب باارزش در دور یای کوتا مات آگا شا.
واژگان کلیدی :آماربرداری تاجپوشش درختان تاشیة معابر هموههبرداری.
* نویسنده مسئول ،تلفن09113569068 :

Email: K.hamidi86@yahoo.com
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تاجپوشش آن اس  .تداجپوشدش

مقدمه

اهااز گیری درخ

جنگلااری شهری یکی از علدوم هوپدا در جنگلدااری

هشاندیناة ارزش درخ

بدرای تولیدا سدایه کدایش

[]1؛ این جنگدلیدا از

آلودگی یوا و جلوگیری از باد اسد  .بدرای مدایری

عناصر مهم و تشکیلدیناة بدومسدازگانیدای شدهری

جنگدلیددای شدهری یماهنددا مدایری

دیگددر مندداب

به شمار می روها [ .]2جنگلدااری شدهری رویکدردی

آماربرداری به منظور کسب اطالعات دقیدق ضدروری

فدرایم کدردن هیازیدای

[ .]5برای آماربرداری و جم آوری اطالعات در

کشوریای در تا توسعه اس

هویابخش اسد

کده قابلید

اس

شهری را دارد .امدروز جنگلدااری شدهری یکدی از

زمین دة جنگلددااری شددهری مددیتددوان از آمدداربرداری

روشیای هوین توسعة فضای سز با ایااف مختلدف

صادرصا هموههبرداری در قالدب قطعدات هموهده یدا

دادن به تأثیر فضدای

عکس یای یدوایی و داد یدای مدایوار ای

اس

که یاف اصلی آن ایمی

تراهسک

سز و بهخصوص درختان در ساختار پیچیدا و ابعداد

استفاد کرد .شات و هوع آماربرداری از جنگل شهری

کالهشهریاس  .شهریای امروزی تنها زمداهی کیفید

با توجه به ایااف ماهظر تعیین میشود .برای کدایش

کده دارای

ی ینهیدا و زمدان اهدااز گیدری مدیتدوان از تصداویر

تااقل جنگلیای شهری و مکانیایی برای تفدریح و

مایوار ای (بهدلیل تصویربرداری متناوب و اطالعدات

تفرج مردم باشنا [ .]3ازآهجا که درختدان مهدمتدرین

بهروز از جنگلیای شهری) در مطالعات گوهداگون بدا

شاخص فضای شهری به شمار میروها بهعنوان اولین

توجده بده یداف مدوردهظر اسدتفاد کدرد .در زمیندة

مرتله در توسعة پایاار فضای سز شناسدایی و ثزد

آماربرداری در جنگلااری شهری تاکنون پژویشیای

اطالعات درختدان شدهری ضدروری اسد ؛ براسدا

متعادی صورت گرفته اس  .در آمریکا بدرای بررسدی

تج یهوتحلیدل اطالعدات جمد آوریشدا مدیتدوان

ساختار و ترکیب درختان خیاباهی در سده شدهر بد ر

برهامهری ییدای ززم را بدا یداف تفد و گسدترش

روچستر سیراکوز و هیویورك از روش هموهدهبدرداری

فضددای سددز صددورت داد [ .]4آگددایی از سدداختار و

استفاد شا .در این پدژویش بدا روش هموهدهبدرداری

عملکرد جنگلیای شهری به منظدور افد ایش م ایدا و

در  205خیابدان

مطلوب بدرای زهداگی را خوایندا داشد

کایش ی ینهیای مایری

وابسته به درختدان شدهری

سیسدتماتی

بدیش از  7000درخد

اهتخاب و  24صف

کمّی و  ٨فاکتور محیطی فی یکدی

ضروری اس  .با توجه به تأثیر درختان در فراینایایی

اهااز گیری شا [ .]6در کالیفرهیا با استفاد از داد یای

خرداقلیم کایش آلودگی

تغییددرات سددطح تدداجپوشددش درختددان

یماهنا ترسیب کربن تثزی

صاا و یوا و غیر شایسته اس

مشخصدهیدای آههدا

 TMلناسد

فضای سز شهری طی ی

دورة بیس سداله بررسدی

اهااز گیری شود .بحث جنگلدااری شدهری از

شددا .پددس از مقایسددة داد یددای بددهدسدد آمددا از

دیة  70میالدی آغاز شا و امروز با شدات بیشدتری

آماربرداری زمینی و تصداویر لناسد

بده ایدن هتیجده

ادامه دارد .با توجه به اینکده در جنگدلیدای شدهری

رسیاها که میتوان تغییرات سطح تاجپوشدش فضدای

به دق

برداش

چدوب مطدر هیسد

شداخص مهدم بدرای

سز شهری را بهکم

داد یدای مدایوار ای بدهدسد

آورد [ .]7در تحقیقددی بدده بررسددی هسددز

فراواهددی و
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چگوهگی توزی درختان بهعنوان مهمتدرین عامدل در

شهری کارایی مناسزی دارهدا [ .]9طدی مطالعدهای در

عملکرد اکوسیستم در ساواها پرداخته شدا .بدرای ایدن

منطقددة  3تهددران کدده بدده بررسددی قابلیدد

تصدداویر

منظددور از مددایوار یددای  QuickBirdو  Ikonosکدده

مایوار ای  GeoEyeو روشیای مختلف آمداربرداری

مکدداهی زیددادی دارهددا اسددتفاد و در

زمینی در برآورد سطح تاج پوشدش درختدان خیابداهی

مالی تهیه شا که در ایستگا یای مشدابه بدرای

پرداخته شا هتای آزمون  tهشان داد که مقادیر تاصل

کداربرد داشدته باشدا [.]٨

از آماربرداری صادرصدا زمیندی و تصدویر GeoEye

زهگی آبدادی و رخشداهی هسدب ( )2009در مطالعدهای

تفاوت معندیداری هاارهدا [ .]10یداف ایدن تحقیدق

بددهمنظددور مقایسددة آمدداربرداری زمینددی و تصددویر

مقایسة صح

بدرآورد تداج پوشدش درختدان تاشدیة

 QuickBirdبرای برآورد برخی مشخصدهیدای کمدی

معابر از روی تصداویر مدایوارة  Ikonosدر هدرمافد ار

جنگل شهری در بخشدی از منطقدة  5شدهر اصدفهان

 Google Earthبدا هموهدهبدرداری تصدادفی مدنظم در

هشان داد که برآورد سطح تاجپوشش درختان خیاباهی

عرصه و دستیابی بهروش مناسدب آمداربرداری بدرای

قددارت تفکی د
ههای

تعریف اهاازة تاج درخد

با تصاویر مایوار ای دارای صح

بیشتری اس

[.]1

کرمی و یمکاران ( )2010بهمنظدور ارزیدابی کداربرد
تصاویر مایوارة  Ikonosدر تهیة هقشة هوع پوشش سز
شهری از تصاویر چناطیفی و پاهکروماتید
 Ikonosسا  13٨4منطقة ی
از بررسی کیفی

مدایوارة

تهران استفاد شا .پس

داد یدا تصداویر تصدحیح یناسدی

شاها .ادغام تصاویر چناطیفی با تصویر پاهکروماتی

برآورد سطح تاجپوشش درختان تاشدیة معدابر اسد
تا با صرف زمان مطلدوب هتدای مدورد قزدولی بدرای
برهامهری ی بهدس

آیا.

مواد و روشها
منطقة تحقیق در شهرستان ساری اس  .ایدن شدهر در
/

/

 53° 59طو شرقی و 36° 50عدر

شدمالی واقد

با استفاد از روش مؤلفهیای اصلی اهجام گرف  .برای

شددا و دارای متوسددا ارتفدداع 132متددر از سددطح

یر کالسه چنا هقطة تعلیمی جم آوری شدا .پدس از

دریاس  .درختدان خیابدان فریند

بدهدلیدل پوشدش

اهتخاب هموههیای تعلیمی از طریق معیاریای تفکید

درختی مناسب اهتخاب شا .درختان دو سم

خیابان

واگرایی مناسبترین مجموعة چهارباهدای بدهعندوان

فرین

مناسبترین باهایای ززم برای طزقهبنای اهتخاب شا.

قرار دارها بدهطدور تصدادفی مدنظم اهتخداب و سدپس

طزقهبنای بهروش هظارتشا با اسدتفاد از الگدوریتم

اهددااز گیددری شدداها .یمچنددین از تصدداویر مددایوارة

تااکثر اتتما و روی مناسبتدرین باهدایا صدورت

و

گرف  .هتای ارزیابی صح

هشان داد که صح

کلی

و ضریب کاپا بهترتیب  87درصا و 80اس  .براسا
هتای این پژویش میتوان هتیجه گرفد

کده داد یدای

مایوارة  Ikonosبا اهتخاب باهایای مناسب برای تهیدة
هقشة پوشش سز اراضی و هقشة گسدترة جنگدلیدای

که در محاودة میاان امام تسین منطقة ساری

 Ikonosدر هرماف ار  Google Earthبهعلد

دقد

وضو زیاد این تصاویر در تاریخ  23تیدر 14( 13٨6
جوزی  )2007استفاد شا (شکل  .)1درختدان عمداة
1

2

3

منطقه از گوههیای چنار افرا چناری و صنوبر اس
1. Platanus orientalis
2. Acer plamatum
3. Populus
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که با فاصلة متوسا  6/5متر از یکایگر کاشته شا اها.
روش آماربرداری زمینی که برای برآورد مسات
درختان بهکار برد شا به این صورت اس

تاج

کده ابتداا

پددس از گددردش میددااهی درختددان دو طددرف خیاب دان
بهصدورت تصدادفی مدنظم اهتخداب و قطدر بد ر
کوچ د

و

تدداجپوشددش درختددان اهددااز گیددری شدداها.

یمچنین در این پژویش قطر برابرسینه توسدا خدا-
کش دوبازو و فاصلة درختدان از یدم بدا متدر هدواری
اهااز گیری شا .برای محاسزة مسات

تاج درختان از

رابطددة  1اسددتفاد شددا [ .]11شددایان ذکددر اس د

ک ده

آمدداربرداری از درختددان منطقدده در اواخددر تیددر 1391
اهجام گرف

تا از لحاظ زماهی منطزدق بدر زمدان تهیدة

تصویر مایوار باشا .یمچنین به منظدور اعتزارسدنجی
داد یای این پدژویش آمداربرداری زمیندی مجداد از

خیابان فرین

در تیر  1392بهعمل آما (آمداربرداری

در مرتلة دوم).


()1

4

 = CAمسات
 = D1قطر کوچ
 = D2قطر ب ر

D2  

تاج درخ
تاج درخ
تاج درخ

 D1 

CA 

(متر مرب )
(متر)
(متر)

پس از تهیدة تصداویر مدایوارة  Ikonosدر هدرمافد ار
 Google Earthپردازش مقاماتی و بارزسدازی صدورت
گرفدد

(پددردازش مقدداماتی عزددارت اسدد

از اجددرای

عملیاتی روی تصویر مایوار ای بهمنظدور بهزدود داد یدا
ازهظر همایش بصری و با تفسیر مطلدوب و منطقدی [.]12
این کار سزب ارتقای کیفی تصویر برای درك بهتدر آن و
استخراج الگویدا یدا تفسدیر تصداویر مدیشدود .تصدویر
مایوار ای منطقه در شکل  1آورد شا اس .

شکل  .1تصویر ماهوارة  Ikonosدر نرمافزار Google Earthاز منطقة تحقیق
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سپس در محیا هرماف ار  Arc GISهسخة  10هقاط

نتایج و بحث

کنتر زمینی که با  GPSاهتخداب شداها روی تصدویر

برآورد سطح تاجپوشش درختان

مشخص شا و سپس سطح تاج درختان بسته شدا .در
مرتلة بعا سطح تاج درختان در یدر سدم

آماریای کمّی شامل تعااد هموهده میداهگین اهحدراف

خیابدان

معیار و خطای معیار داد یای جم آوریشدا در دو

مشخص شا (شکل .)2
در ههاید

سددطح تدداجپوشددش آمدداربرداری زمینددی و تصدداویر

بددا اهتقددا مسددات یددای تدداجپوشددش

مایوار ای در جاو  1ارائه شا اس .

بهدس آما به محیا هدرمافد ار  SPSS17داد یدای
جم آوریشا تج یهوتحلیل شا (جاو .)1

شکل  .2نقشة تاجپوشش درختان در خیابان فرهنگ

جدول  .1مشخصات آماری تاجپوشش درختان
آمارههای آماربرداری

آماربرداری تصادفی منظم

تصاویر ماهوارهای

تعداد نمونه
میانگین ()m2
انحراف معیار ()m2
خطای معیار ()m2

60
98/59
53/16
6/86

60
82/32
52/35
6/75
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در این پژویش قزل از محاسزهیا و تج یهوتحلیدل

درصا ( ) R2=%95هشاندیناة آن اس

که میتوان بدا

داد یددا هرمددا بددودن پددراکنش آههددا توسددا آزمددون

استفاد از داد یای بهکاررفتده در ایدن تحقیدق سدطح

کولموگروف -اسمیرهوف بررسی شدا .هتیجدة آزمدون

تاج پوشش درختان خیاباهی را روی تصداویر مدایوارة

هشان داد که یمة داد یا پراکنش هرمدا دارهدا .بدرای

 Ikonosدر هدرمافد ار  Google Earthبدا دقد

زیدداد

مقایسة مسدات یدای بدهدسد آمدا از آمداربرداری

برآورد کرد (جاو .)2

تصادفی زمینی و تصویر مایوار ای از آزمون  tجفتدی

در جاو  2مسات

تاجپوشش در اهدااز گیدری

در سطح اطمینان  95درصا استفاد شا .هتیجة آزمدون

زمینددی متغیددر وابسددته؛ و مسددات

 tجفتی بین داد یدای بدهدسد آمدا از اهدااز گیدری

مایوار ای متغیر مستقل اس  .هتای تاصل از جاو

عرصهای درختان و تصویر ( )df = 118 t=1.69هشان

تج یة واریاهس و آزمون ضرایب هشان میدیا کده از

داد کدده اخددتالف معنددیداری بددین اهددااز گی دری ایددن

تصدداویر موجددود مددیتددوان بددرای بددرآورد مسددات

مشخصه در دو روش مورد استفاد در سطح اطمیندان

تاجپوشش درختان استفاد کدرد .در شدکل  3ابرهقداط

 95درصا وجود هاارد .همودار ترسیمشا هید بیداهگر

کده در آن محدور  Yسدطح

این واقعی

اس

(شکل  .)2هتای آهالی رگرسیون هی

هشان داد که تصاویر مایوار ای بدا ضدریب تزیدین 95

تاصل ترسیم شا اسد

تدداج در تصددویر

تاجپوشش روی زمین و محدور  xسدطح تداجپوشدش
روی تصاویر مایوار ای اس .

جدول  .2مدل آماری در خیابان فرهنگ
مدل آماری

ضریب r

ضریب R2

مدل

نام خیابان

Y= -11/359+ 0/8991x

0/97

0/95

خطی

فرهنگ

شکل  .3رابطة بین مساحت اندازهگیری زمینی و تصاویر ماهواره در خیابان فرهنگ
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آماربرداری درختان حاشیة معابر با استفاده از تصاویر ...

بر این اسا

خطی از ابرهقاط هشان داد که بین مسات

میتوان بهجای استفاد از آمداربرداری

برآوردشدا از

زمینی بهمنظور محاسزة تاجپوشش جنگلیای شهری از

طریددق آمدداربرداری تصدداویر مددایوار و قطددر برابرسددینة

تصداویر  Ikonosدر هدرمافد ار  Google Earthاسدتفاد

درختان در خیابان مذکور ضریب رگرسیون  0/27اسد

کرد .این هتای مؤیا مطالعات ] [11اس .

(جاو  .)4هتای آزمون ضدریب یمزسدتگی در سدطح

برآورد قطرر برابرسری ة درختران برهکمر

اطمینان  95درصا را هشان میدیا.

سرطح

در شکل  4ابرهقاط تاصل ترسیم شدا اسد

تاجپوشش تصاویر ماهواره
در بسیاری از موارد مسات

کده

محور  Yقطر برابرسینه و محور  xسدطح تداجپوشدش

تداج درختدان در تصداویر

تصویر مایوار اس .

مددایوار را مددیتددوان متغیددر مسددتقل و قطددر برابرسددینة
درختان را متغیر وابسته داهس  .هتای تاصدل از روابدا

جدول  .3نتایج آزمون ضریب همبستگی در خیابان بررسیشده
معادلة ریاضی

ضریبr

ضریب R2

آماره F

سطح معنیداری

نوع معادله

نام خیابان

Y= 44/81+ 0/125x

0/51

0/27

22/5

0/00

خطی

فرهنگ

شکل  .4رابطة بین تاجپوشش تصویر ماهواره و قطر برابرسینة درخت در خیابان فرهنگ

قطددر برابرسددینه بددهعنددوان

در این پژویش هی هتای آزمدون ضدریب یمزسدتگی

بددا توجدده بدده ایمی د

اصلیترین متغیر زیس سنجی درختان بررسدی آن از

تفاوت معنیداری را بدا صدفر در سدطح اطمیندان 95

ویژ ای برخوردار اس  .این متغیر با متغیریای

درصا هشان میدیا؛ بنابراین میتوان برای آماربرداری

ایمی

دیگر از جمله تاجپوشش یمزسدتگی زیدادی دارد کده

از درختان در شهر از این تصاویر استفاد کرد.
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اعتبارس جی (آماربرداری در مرحلة دوم)

( )df = 28 t=0/77هشان داد که اختالف معندیداری

در ایددن بخددش هتددای اعتزددارسددنجی (آمدداربرداری در

بین این مشخصه در دو روش استفاد شدا در سدطح

مرتلة دوم) داد یای پژویش ذکر شا اس :

اطمینان  95درصا وجدود هداارد .در جداو  5هدوع
یمزستگی بین دو اهااز گیری و ضدریب رگرسدیون و

انرردا هگیررری سررطح ترراجپوشررش درخترران در

در شکل  5ابر هقاط تاصل ترسیم شا اس .

آماربرداری دوم

برآورد قطرر برابرسری ة درختران برهکمر

در آمدداربرداری مرتلددة دوم هیدد آمددار یددای سددطح

سرطح

تاجپوشش تصاویر ماهواره در آماربرداری دوم

تاج پوشش درختان در خیابان شامل میاهگین اهحراف

در آماربرداری دوم هی هتای آزمون ضریب یمزستگی

معیار محاسزه شا (جاو .)4

در مقابددل صددفر در سددطح  5درصددا تفدداوت آمدداری

هتیجة اجرای آزمون  tجفتی در مرتلدة دوم بدین

معنیداری را هشان میدیا.

داد یای بهدس آما از اهااز گیری عرصهای درختدان
و تصویر مایوارة  Ikonosدر هرماف ار Google Earth

جدول  .4مشخصات آماری تاجپوشش درختان در مرحلة دوم (اعتبار سنجی)
آمارههای آماربرداری

آماربرداری تصادفی منظم

تصاویر ماهوارهای

تعداد نمونه
میانگین m2
انحراف معیارm2
خطای معیارm2

15
173/47
110/59
28/55

15
143/73
98/45
52/42

جدول  .5مدل آماری در خیابان فرهنگ در مرحلة دوم
مدل آماری

ضریب r

ضریب R2

مدل

نام خیابان

Y= 0/942+ 0/823x

0/92

0/85

خطی

فرهنگ









y = 1.0387x + 24.176
r = 0.92









شکل  .5رابطة بین تاجپوشش زمینی و تصاویر ماهواره در خیابان فرهنگ
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آماربرداری درختان حاشیة معابر با استفاده از تصاویر ...
جدول  .6نتایج آزمون ضریب همبستگی در خیابان بررسیشده در مرحلة دوم
معادلة ریاضی

ضریبr

ضریب R2

آمارة F

سطح معنیداری

نوع معادله

نام خیابان

Y= 152/15+ 0/21x

0/6

0/36

32/5

0/00

خطی

فرهنگ

شکل .6رابطة بین تاجپوشش تصویر ماهواره و قطر برابرسینة درخت در خیابان فرهنگ

مدایوار ای هتدای مطلدوبتدری هسدز بده روشیدای

نتیجهگیری
جنگددلیددای شددهری تددأثیر مهمددی در بهزددود کیفیدد
محیازیس

شدهری دارهدا .ایمید

محیا شدهری تدا آن تدا اسد

فضدایای سدز در

کده بدهعندوان یکدی از

شاخصیای توسعهیافتگی جوامد مطدر اسد  .طدر

آماربرداری بهدس

میدینا و جدایگ ین مناسدزی بدرای

روشیدای آمداربرداری زمیندی بدرای محاسدزة سدطح
تاجپوشش درختان خواینا بود .یمچنین پیشنهاد میشود
از تصویر  Ikonosبرگرفته از هرماف ار  Google Earthدر

درك

موارد زیر استفاد کرد :الف) تهیة هقشهیای موضدوعی از

مفهومی از محیا درختدان شدهری و فشداریای وارد بدر

فضای سز و درختان شهری؛ ب) برآورد سطح و سدراهة

تفاظ
سالم

از درختان و رایزرد مایری
این درختان هیس

که سیاستمااران در مایری

بلکه براسا

تنها براسا

وظیفهای اس

جنگل شهری بهعها دارها.

فضای سز ؛ ج) تهیة هقشهیای موضوعی از فضدای سدز
شهری در دور یای زماهی مختلف و مایری

بهینة آههدا؛

برای برهامهری ی این مناب یماهنا سایر منداب در مرتلدة

د) کاربرد بهجدای روشیدای سدنتی مرسدوم کده بسدیار

او اتتیدداج بدده آمدداربرداری اس د  .امددروز اسددتفاد از

بهتدر و

وقتگیر و پری ینهاها .یمچنین بهمنظور مدایری

داد یددای سددنجش از دور در تمددامی زمینددهیددا در تددا

توسعة جنگلیای شهری که قابلی

گسترش اس ؛ مایران جنگلااری شهری هی مدیتواهندا

و تفرج دارها پیشنهاد میشود اقدااماتی هظدارتی دربدارة

برای گردآوری اطالعات در این زمینه بهصورت گسترد

پروژ یای جنگلدااری و توسدعة فضدای سدز براسدا

از این داد یا بهر بزرها .یمانگوهه کده هتدای هشدان داد

برهامهری ی دقیق و منسجم اهجام گیرد.

برآورد سطح تداجپوشدش درختدان خیابداهی بدا تصداویر

مناسزی برای تفریح

1395  بهار،1  شمارۀ،69  دورۀ، مجلة منابع طبیعی ایران،جنگل و فرآوردههای چوب

60

References
[1]. Zangiabadi, A.,Rakhshaninasab, H. (2009). Statistical analysis - spatial urban green space
development indices (case study: Isfahan). Journal of Environmental Studies, 11(6): 49-105 pp.
[2]. Network, F. (2005). Urban Forests: New Tools for Growing More Livable Communities. Livable
Communities Work, 2: 1-8.
[3]. Konijnendijk, C. C., Nilsson, K., Randrup, T. B., and Schipperijn, J. (2005). Urban Forests and
Trees. Springer, Berlin.185 p.
[4]. Miller, R. W. (1997). Planning and Management Urban Green Spaces. University of Wisconsin
Press, USA. 502 p.
[5]. Mathieu, R., and Aryal, J., (2005). Object-oriented classification and Ikonos multispectral
imagery mapping vegetation communities in urban areas. Annual colloquium of the spatial
information research center University of Otago, Dunedin, Newszealand. 24-27pp.
[6]. Valentine, F. A., Westfall, R. D., and Manion, P.D., (1978). Street tree assessment by a survey
sampling procedure. Journal of Arboriculture, 4(3): 49-57.
[7]. Simpson, J., Mcpherson, G., and Delany, C. (2005). State of the urban forestry Francisco bay area
progress report. Center for Urban Forest Research USDA Forest Service, PSW Research Station
Davis. 147-159 p.
[8]. Boggs, G. S. (2009). Assessment of SPOT5 and Quickbird remotely sensed imagery for mapping
tree cover in savannas. College of Environmental and Life Sciences, University of Charles Darwin,
Australia. 217-224 pp.
[9]. Karami, J., Shataee joybari, Sh., and Hosseini, M. (2010). Assess the ability of satellite images to
map urban green coverage. Iranian Journal of Wood and Forest Science and Technology, 17(2):89103.
[10]. Golshani, P. (2011). Evaluating the ability of multiple images Geo Eye and inventory methods
for estimating ground level canopy street trees (Zone 3 Tehran), In: Proceedings of Geomatics
91.May.8-10. Tehran. Iran. 10 p.
[11]. Zobeiry, M. (2002). Forest Biometry, University of Tehran Press, Tehran. 409 p.
[12]. Zobeiry, M., Majd, A.R. (2008). An Introduction to Remote Sensing Technology and its
Application in Natural Resources, University of Tehran Press, Tehran. 317 p.

