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 مطالعدات  ایدران  در سدفاهه أمت .شدود  مدی  اسدتفاد   افید  این به برای دستیابی مختلفی یای روش از جهان مختلف کشوریای

. کدرد  اعمدا   منداب   این برای صحیحی مایری  توان میه یمین دلیل به  اس  محاود شهری جنگلااری ةزمین در گرفته اهجام

 فد ار ا هدرم  از برگرفتده  Ikonos ةمدایوار  تصداویر  و مدنظم  تصادفی برداری هموهه یایروش از تحقیق  این در منظور یمین به

Google Earth پوشدش  تداج  بدرآورد  بدرای  تصداویر ایدن   دق  تا شا استفاد  خیابان درختان پوشش تاج سطح برآورد برای 

 ةتاشی درختان پوشش تاج سطح شا  گرفته درهظر مقایسه مزنای که منظم تصادفی آماربرداری در. سنجیا  شود معابر درختان

 t آزمدون  هتدای   .شدا  محاسدزه  2000/1 مقیدا  شا  تا  ب رگنمایی تصاویر در درختان یمین پوشش تاج سطح سپس و خیابان

 .هاارهدا  درصدا  95 اطمیندان  سطح در داریمعنی تفاوت گیریاهااز  روش دو هتای  که ( 69/1t= df=118) داد هشان جفتی

Ikonos (Rة مایوار تصاویر از استفاد  که داد هشان رگرسیوهی تحلیل و تج یه
2
 درختدان  پوشدش  تداج  وردبدرآ  بدرای (  0/95=

 خیابداهی  درختدان  پوشدش  تاج سطح کلی برآورد برای تصاویر  این از که کرد پیشنهاد توانمی بنابراین ؛اس  مناسب خیاباهی
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 09/09/1393تاریخ پذیرش: 

 



52 
  1395، بهار 1، شمارۀ 69، مجلة منابع طبیعی ایران، دورۀ های چوب جنگل و فرآورده  

 مقدمه
 جنگلدااری  در هوپدا  علدوم  از یکی شهری جنگلااری

از  یدا  ؛ این جنگدل [1اس  ] هتوسع تا  در کشوریای

یدای شدهری   سدازگان بدوم  ةدینا تشکیلعناصر مهم و 

جنگلدااری شدهری  رویکدردی     [.2] روها شمار می به

هویابخش اسد  کده قابلید  فدرایم کدردن هیازیدای       

شهری را دارد. امدروز   جنگلدااری شدهری یکدی از     

فضای سز  با ایااف مختلدف   توسعةیای هوین روش

فضدای   تأثیر  ایمی  دادن به آنیاف اصلی  که اس 

خصوص درختان در ساختار پیچیدا  و ابعداد   سز  و به

هریای امروزی تنها زمداهی کیفید    کالهشهریاس . ش

کده دارای   خوایندا داشد   را زهداگی   مطلوب بدرای 

یایی برای تفدریح و  مکانشهری و یای  جنگلتااقل 

تدرین   مهدم   [. ازآهجا که درختدان 3تفرج مردم باشنا ]

عنوان اولین  به روها  شمار می بهشاخص فضای شهری 

 پایاار فضای سز   شناسدایی و ثزد    توسعةدر  مرتله

براسدا    اسد ؛  ضدروری اطالعات درختدان شدهری   

 تدوان  مدی شدا     آوریجمد  تحلیدل اطالعدات    و تج یه

تفد  و گسدترش   بدا یداف    رایدای ززم  ری یبرهامه

[. آگددایی از سدداختار و 4] دادصددورت فضددای سددز  

 افد ایش م ایدا و  منظدور   بهیای شهری عملکرد جنگل

یای مایری  وابسته به درختدان شدهری   کایش ی ینه

درختان در فراینایایی  تأثیربا توجه به  .اس ضروری 

اقلیم  کایش آلودگی  خردیماهنا ترسیب کربن  تثزی  

یدای آههدا   صاا و یوا و غیر   شایسته اس  مشخصده 

. بحث جنگلدااری شدهری از   شود  گیری اهااز دق   به

و امروز  با شدات بیشدتری    آغاز شامیالدی  70 ةدی

شدهری   یدای   جنگدل اینکده در  ادامه دارد. با توجه به 

شداخص مهدم بدرای      هیسد  برداش  چدوب مطدر    

پوشدش  پوشش آن اس . تداج گیری درخ   تاجاهااز 

ارزش درخ  بدرای تولیدا سدایه  کدایش      ةدیناهشان

مدایری    بدرای  .آلودگی یوا و جلوگیری از باد اسد  

مندداب    دیگددریددای شدهری  یماهنددا مدایری    جنگدل 

اطالعات دقیدق  ضدروری    کسب منظور بهآماربرداری 

آوری اطالعات در آماربرداری و جم  برای[. 5] اس 

تددوان از آمدداربرداری جنگلددااری شددهری مددی ةزمیندد

برداری در قالدب قطعدات هموهده یدا     صادرصا  هموهه

ای یدای مدایوار   داد  و یدوایی  یای تراهسک   عکس

. شات و هوع آماربرداری از جنگل شهری کرداستفاد  

شود. برای کدایش  هظر تعیین میماایااف  با توجه به

تصداویر   تدوان از  مدی گیدری   یدا و زمدان اهدااز    ی ینه

دلیل تصویربرداری متناوب و اطالعدات   به)ای مایوار 

در مطالعات گوهداگون بدا    (یای شهریروز از جنگل به

 در زمیندة . کدرد توجده بده یداف مدوردهظر اسدتفاد       

 یای پژویش نتاکنو جنگلااری شهری  آماربرداری در

 بررسدی  بدرای  آمریکا در اس . گرفته صورت متعادی

بد ر    شدهر  سده  در خیاباهی درختان ترکیب و ساختار

 بدرداری هموهده  روش از هیویورك و سیراکوز روچستر 

 بدرداری هموهده  روش بدا  پدژویش  این در استفاد  شا.

 خیابدان  205 در درخد   7000از  بدیش  سیسدتماتی  

 محیطی فی یکدی  فاکتور ٨ و یکمّ صف  24 و اهتخاب

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

TM  درختددان  پوشددش تدداجلناسدد   تغییددرات سددطح

سداله بررسدی    ة بیس دورفضای سز  شهری طی ی  

آمددا  از  دسدد  بددهیددای داد  ةمقایسدد. پددس از شددا

تصداویر لناسد  بده ایدن هتیجده       آماربرداری زمینی و

فضدای   پوشدش  تاجتوان تغییرات سطح رسیاها که می

دسد    بده ای یدای مدایوار    داد  کم  بهسز  شهری را 

 بدده بررسددی هسددز  فراواهددی ودر تحقیقددی  .[7] آورد
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تدرین عامدل در    عنوان مهم به چگوهگی توزی  درختان 

. بدرای ایدن   ه شدا در ساواها پرداخت عملکرد اکوسیستم

کدده   Ikonos و QuickBirdیددای مددایوار  منظددور از

و در اسددتفاد   زیددادی دارهددامکدداهی قددارت تفکیدد  

مشدابه بدرای   یای  ایستگا  درمالی تهیه شا که  ههای 

 .[٨] داشدته باشدا   کداربرد تاج درخد    ةتعریف اهااز

 ای مطالعده در  (2009هسدب )  آبدادی و رخشداهی   زهگی

 آمدداربرداری زمینددی و تصددویر   ةمقایسددمنظددور  بدده

QuickBird کمدی   یدای رای برآورد برخی مشخصده ب

  شدهر اصدفهان   5 ةدر بخشدی از منطقد   جنگل شهری 
 درختان خیاباهی پوشش تاج سطح هشان داد که برآورد

 .[1] اس  بیشتری صح  دارای ای مایوار با تصاویر 

 کداربرد  ارزیدابی  منظدور  به (2010کرمی و یمکاران )

 سز  پوشش هوع ةهقش ةتهیدر  Ikonos ةمایوار تصاویر

 ةمدایوار  پاهکروماتید   و طیفی اچن تصاویر از شهری 

Ikonos    پس. شا استفاد  تهران ی  ةمنطق 13٨4سا 

 یناسدی  تصدحیح  تصداویر  یدا   داد  کیفی  بررسی از

 پاهکروماتی  تصویر با طیفی چنا تصاویر شاها. ادغام

 برای یای اصلی اهجام گرف . لفهؤم روش از استفاد  با

 از پدس  .شدا آوری جم  تعلیمی ةهقط چنا کالسه یر

 تفکید   معیاریای طریق از تعلیمی یایهموهه اهتخاب

 عندوان  بده  باهدای چهار ةمجموع ترین مناسب  واگرایی

 شا. اهتخاب بنایطزقه برای ززم باهایای ترین مناسب

 الگدوریتم  از اسدتفاد   با شا  هظارت روش به بنای طزقه

 صدورت  باهدایا  تدرین مناسب روی و اتتما  تااکثر

 کلی صح  داد که هشان صح  زیابیار گرف . هتای 

 . براسا اس  80 و درصا 87 ترتیب به کاپا ضریب و

یدای   داد  کده  گرفد   هتیجه توانمی پژویش این هتای 

 ةتهید  برای مناسب باهایای اهتخاب با Ikonos مایوارة

 یدای جنگدل ة گسدتر ة هقش و اراضی سز  پوشش ةهقش

ی در اطدی مطالعده   [.9] دارهدا  مناسزی ییاکار  شهری

تهددران کدده بدده بررسددی قابلیدد  تصدداویر    3ة منطقدد

یای مختلف آمداربرداری  و روش GeoEyeای  مایوار 

درختدان خیابداهی    پوشدش  تاجزمینی در برآورد سطح 

مقادیر تاصل  که هشان داد tهتای  آزمون   شاپرداخته 

 GeoEyeاز آماربرداری صادرصدا زمیندی و تصدویر    

ایدن تحقیدق    اف. ید [10] داری هاارهدا تفاوت معندی 

 ةتاشدی درختدان   پوشدش  تداج صح  بدرآورد   ةمقایس

افد ار  در هدرم  Ikonos مدایوارة معابر از روی تصداویر  

Google Earth   تصدادفی مدنظم در   بدرداری   هموهده بدا

 بدرای روش مناسدب آمداربرداری    بهعرصه و دستیابی 

معدابر اسد     ةتاشدی درختان  پوشش تاجبرآورد سطح 

 بدرای  قزدولی  مدورد  ای هتد  زمان مطلدوب   صرف با تا

 .آیا دس  بهری ی برهامه

 هامواد و روش
 شدهر در اس . ایدن  ساری در شهرستان  منطقة تحقیق

واقد    عدر  شدمالی  36° 50/و  یشرق طو  °53 59/

متددر از سددطح  132و دارای متوسددا ارتفدداع  شددا  

دلیدل پوشدش    ه. درختدان خیابدان فریند  بد    س دریا

 خیابان سم  . درختان دوشادرختی مناسب اهتخاب 

 ساری ةمنطق میاان امام تسین ةمحاود در فرین  که

و سدپس  اهتخداب  تصدادفی مدنظم   طدور   بده دارها  قرار

 مددایوارة. یمچنددین از تصدداویر شدداهاگیددری اهددااز 

Ikonos اف ار در هرم Google Earth علد  دقد  و    به

 14) 13٨6تیدر   23این تصاویر در تاریخ  زیادوضو  

 ةعمدا  (. درختدان 1شا )شکل  ( استفاد 2007جوزی 

 اس  3و صنوبر 2افرا چناری  1چنار یایگوهه منطقه از

                                                             
1. Platanus orientalis 
2. Acer plamatum 
3. Populus 
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. اهامتر از یکایگر کاشته شا  5/6متوسا  ةفاصل با که

روش آماربرداری زمینی که برای برآورد مسات  تاج 

کده ابتداا    اس کار برد  شا به این صورت  بهدرختان 

ان پددس از گددردش میددااهی  درختددان دو طددرف خیابدد

صدورت تصدادفی مدنظم اهتخداب و قطدر بد ر  و        به

گیددری شدداها. درختددان اهددااز  پوشددش تدداجکوچدد  

-توسدا خدا   برابرسینهقطر  پژویشیمچنین در این 

متدر هدواری    بدا درختدان از یدم    ةفاصلکش دوبازو و 

مسات  تاج درختان از  ةمحاسزگیری شا. برای اهااز 

ه ذکددر اسدد  کدد شددایان[. 11اسددتفاد  شددا ] 1 رابطددة

 1391آمدداربرداری از درختددان منطقدده در اواخددر تیددر 

 ةتهید زمدان   بدر اهجام گرف  تا از لحاظ زماهی منطزدق  

اعتزارسدنجی   منظدور  بهیمچنین تصویر مایوار  باشا. 

از مجداد  آمداربرداری زمیندی     یای این پدژویش داد 

عمل آما )آمداربرداری   به 1392فرین  در تیر  خیابان

  دوم(. مرتلةدر 

(1)  1 2    
4

CA D D


   

 CA = (  مرب  مترمسات  تاج درخ) 

D1 = (  مترقطر کوچ  تاج درخ) 

D2 = (  مترقطر ب ر  تاج درخ) 

 افد ار در هدرم  Ikonos مدایوارة تصداویر  تهیدة  پس از 

Google Earth    پردازش مقاماتی و بارزسدازی صدورت

اجددرای از  اسدد  گرفدد  )پددردازش مقدداماتی عزددارت 

یدا  منظدور بهزدود داد    بهای روی تصویر مایوار عملیاتی 

 .[12همایش بصری و با تفسیر مطلدوب و منطقدی ]   ازهظر

ارتقای کیفی تصویر برای درك بهتدر آن و  سزب  کاراین 

تصدویر  شدود.  استخراج الگویدا یدا تفسدیر تصداویر مدی     

 آورد  شا  اس . 1ای منطقه در شکل  مایوار 

 
 تحقیق ةمنطقاز Google Earth افزاردر نرم Ikonos ماهوارة تصویر  .1 شکل 
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هقاط  10 ةهسخ Arc GISاف ار  هرمدر محیا سپس 

اهتخداب شداها روی تصدویر     GPSکنتر  زمینی که با 

در  .شدا بسته و سپس سطح تاج درختان شا مشخص 

سطح تاج درختان در یدر سدم  خیابدان      بعا مرتلة

 (.2)شکل شا مشخص 

 پوشددش تدداجیددای ت در ههایدد  بددا اهتقددا  مسددا

یدای     داد SPSS17افد ار  آما  به محیا هدرم  دس  هب

 (.1 )جاو شا وتحلیل  شا  تج یه آوری جم 

 بحث  و نتایج

 درختان پوشش تاجبرآورد سطح 

شامل تعااد هموهده  میداهگین  اهحدراف     کمّییای آمار

شدا  در دو   آورییای جم داد    و خطای معیارمعیار

برداری زمینددی و تصدداویر آمددار پوشددش تدداجسددطح 

 ارائه شا  اس . 1ای در جاو  مایوار 

 

 
 درختان در خیابان فرهنگ پوشش تاج ةنقش. 2 شکل

 درختان پوشش تاجمشخصات آماری . 1 جدول

 ایتصاویر ماهواره آماربرداری تصادفی منظم های آماربرداری آماره

 60 60 تعداد نمونه
 59/98 32/82 (m2) میانگین

 16/53 35/52  ( m2) راف معیارانح
 86/6 75/6  (m2) خطای معیار
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تحلیدل   و تج یهیا و در این پژویش قزل از محاسزه

یددا  هرمددا  بددودن پددراکنش آههددا توسددا آزمددون  داد 

آزمدون   ةهتیجد اسمیرهوف بررسی شدا.  -کولموگروف 

. بدرای  هدا راد  هرمدا  یا پراکنش داد  که یمةهشان داد 

آمدا  از آمداربرداری    دسد   بده یدای   مسدات   ةمقایس

جفتدی   tاز آزمون ای تصادفی زمینی و تصویر مایوار 

آزمدون   ةهتیجاستفاد  شا. درصا  95در سطح اطمینان 

t  گیدری  آمدا  از اهدااز    دسد   هبد یدای  جفتی بین داد

( هشان 1.69t=  df = 118ای درختان و تصویر )عرصه

ری ایددن گیددداری بددین اهددااز داد کدده اخددتالف معنددی

 مشخصه در دو روش مورد استفاد  در سطح اطمیندان 

شا  هید  بیداهگر    ترسیموجود هاارد. همودار درصا  95

(. هتای  آهالی  رگرسیون هی  2)شکل  اس این واقعی  

 95ای بدا ضدریب تزیدین    هشان داد که تصاویر مایوار 

R%=95درصا )
توان بدا  آن اس  که می ةدیناهشان(  2

ایدن تحقیدق  سدطح     کاررفتده در  بهیای  استفاد  از داد

 مدایوارة درختان خیاباهی را روی تصداویر   پوشش تاج

Ikonos  افدد ار در هدرمGoogle Earth    زیددادبدا دقدد 

 (.2)جاو   کردبرآورد 

گیدری  در اهدااز   پوشش تاج  مسات  2در جاو  

و مسددات  تدداج در تصددویر  ؛متغیددر وابسددته  زمینددی

. هتای  تاصل از جاو   اسمتغیر مستقل   ایمایوار 

دیا کده از  واریاهس و آزمون ضرایب هشان می ةتج ی

تددوان بددرای بددرآورد مسددات   تصدداویر موجددود مددی

ابرهقداط   3درختان استفاد  کدرد. در شدکل    پوشش تاج

سدطح   Yتاصل ترسیم شا  اسد  کده در آن محدور    

 پوشدش  تداج سدطح   x و محدور  ینروی زم پوشش تاج

 . اسای تصاویر مایوار روی 

 . مدل آماری در خیابان فرهنگ2جدول 

 نام خیابان مدل R2ضریب  rضریب  مدل آماری

Y= -11/359+ 0/8991x 97/0 95/0 فرهنگ خطی 

 

 
 گیری زمینی و تصاویر ماهواره در خیابان فرهنگبین مساحت اندازه ةرابط .3شکل 
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اد  از آمداربرداری  جای استف بهتوان می بر این اسا 

یای شهری از  جنگل پوشش تاج محاسزةمنظور  بهزمینی 

اسدتفاد    Google Earthافد ار  در هدرم  Ikonosتصداویر  

 .اس  ] 11[ مطالعاتیا ؤمکرد. این هتای  

کمر  سرطح    بره درختران   ةبرابرسری  برآورد قطرر  

 تصاویر ماهواره پوشش تاج

در تصداویر  مسات  تداج درختدان     در بسیاری از موارد

 ةبرابرسددینو قطددر   متغیددر مسددتقلتددوان  را مددیمددایوار  

. هتای  تاصدل از روابدا   داهس متغیر وابسته  رادرختان 

خطی از ابرهقاط هشان داد که بین مسات  برآوردشدا  از  

 ةبرابرسددینطریددق آمدداربرداری تصدداویر مددایوار  و قطددر 

 اسد   27/0درختان در خیابان مذکور ضریب رگرسیون 

(. هتای  آزمون ضدریب یمزسدتگی  در سدطح    4)جاو  

 دیا. هشان میرا درصا  95اطمینان 

ابرهقاط تاصل ترسیم شدا  اسد  کده     4در شکل 

 پوشدش  تداج سدطح   x و محور برابرسینهقطر  Yمحور 

 .اس تصویر مایوار  

 شده بررسی نتایج آزمون ضریب همبستگی در خیابان .3جدول 

 نام خیابان نوع معادله داریسطح معنی Fره آما R2ضریب  rضریب ریاضیمعادلة 

Y= 44/81+ 0/125x 51/0 27/0 5/22 00/0 فرهنگ خطی 

 

 
 درخت در خیابان فرهنگ ةبرابرسینو قطر  تصویر ماهواره پوشش تاجبین  رابطة .4شکل 

عنددوان  بدده برابرسددینهتوجدده بدده ایمیدد  قطددر  بددا

آن از  بررسدی سنجی درختان   س زیترین متغیر اصلی

ای برخوردار اس . این متغیر با متغیریای ایمی  ویژ 

دارد کده  یمزسدتگی زیدادی    پوشش تاجدیگر از جمله 

در این پژویش هی  هتای  آزمدون ضدریب یمزسدتگی     

 95داری را بدا صدفر  در سدطح اطمیندان     تفاوت معنی

داری توان برای آماربربنابراین می ؛دیاهشان می درصا

 . کرداز درختان در شهر از این تصاویر استفاد  
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 دوم( مرحلةس جی )آماربرداری در اعتبار

سددنجی )آمدداربرداری در در ایددن بخددش هتددای  اعتزددار

 :یای پژویش ذکر شا  اس دوم( داد  مرتلة

درخترران در  پوشررش ترراجگیررری سررطح  انرردا ه

 رداری دومآمارب

یددای سددطح دوم هیدد  آمددار  مرتلددةدر آمدداربرداری 

 یاهگین  اهحرافمدرختان در خیابان  شامل  پوشش تاج

 (.4)جاو  شایار محاسزه مع

دوم  بدین   مرتلدة جفتی در  tاجرای آزمون  ةهتیج

ای درختدان  گیری عرصهآما  از اهااز  دس  هیای بداد 

 Google Earth اف اردر هرم Ikonos مایوارةو تصویر 

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

در سدطح   شدا   بین این مشخصه در دو روش استفاد 

  هدوع  5وجدود هداارد. در جداو      درصا 95 اطمینان

و گیری و ضدریب رگرسدیون   یمزستگی بین دو اهااز 

 ابر هقاط تاصل ترسیم شا  اس . 5در شکل 

کمر  سرطح    بره درختران   برابرسری ة برآورد قطرر  

 تصاویر ماهواره در آماربرداری دوم پوشش تاج

در آماربرداری دوم هی  هتای  آزمون ضریب یمزستگی 

تفدداوت آمدداری  درصددا 5در مقابددل صددفر  در سددطح 

 دیا.هشان می داری را معنی

 )اعتبار سنجی( دوم مرحلةدر  درختان پوشش تاجمشخصات آماری  .4جدول 
 ایتصاویر ماهواره برداری تصادفی منظمآمار های آماربرداریآماره

 15 15 تعداد نمونه

 m2 47/173 73/143 میانگین

 m2 59/110 45/98 انحراف معیار

 m2 55/28 42/52 خطای معیار
 

 دوم مرحلة. مدل آماری در خیابان فرهنگ در 5جدول 

 نام خیابان مدل R2ضریب  rضریب  مدل آماری

Y= 0/942+ 0/823x 92/0 85/0 فرهنگ خطی 
 

y = 1.0387x + 24.176
r = 0.92

�

 �

 ��

  �

 ��

  �

 ��

  �

 ��

  �

 ��

                  

  
  
  
 
  

  
 
  
  
   

 
  

 
 
  
  

  
 

                                

 
 زمینی و تصاویر ماهواره در خیابان فرهنگ پوشش تاجبین  رابطة. 5شکل 
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 دوم مرحلةدر  شده بررسی آزمون ضریب همبستگی در خیابان نتایج .6جدول 

 نام خیابان نوع معادله داریسطح معنی Fآمارة  R2ضریب  rضریب ریاضیمعادلة 

Y= 152/15+ 0/21x 6/0 36/0 5/32 00/0 فرهنگ خطی 

 

 
 درخت در خیابان فرهنگ ةبرابرسینو قطر  تصویر ماهواره پوشش تاجبین  رابطة. 6شکل

 گیری نتیجه
مهمددی در بهزددود کیفیدد    تددأثیر یشددهر یددایجنگددل

. ایمید  فضدایای سدز  در    دارهدا زیس  شدهری   محیا

عندوان یکدی از   محیا شدهری تدا آن تدا اسد  کده بده      

. طدر   اسد  یافتگی جوامد  مطدر    یای توسعهخصشا

مایری   تنها براسا  درك رایزرد تفاظ  از درختان و 

مفهومی از محیا درختدان شدهری و فشداریای وارد بدر     

ای اس  سالم  این درختان هیس   بلکه براسا  وظیفه

. عها  دارها بهکه سیاستمااران در مایری  جنگل شهری 

 مرتلدة ب  یماهنا سایر منداب  در  ری ی این منابرای برهامه

او  اتتیدداج بدده آمدداربرداری اسدد . امددروز  اسددتفاد  از  

یددا در تددا  یددای سددنجش از دور در تمددامی زمیندده داد 

تواهندا  مایران جنگلااری شهری هی  مدی  ؛گسترش اس 

صورت گسترد   هگردآوری اطالعات در این زمینه ببرای 

کده هتدای  هشدان داد     گوهه  یمان .یا بهر  بزرهااز این داد 

بدا تصداویر    درختدان خیابداهی   پوشدش  تداج  سطح برآورد

 یدای روش بده  هسدز   تدری  هتدای  مطلدوب   ای مدایوار  

 بدرای  مناسدزی  جدایگ ین  و دینا می دس  به آماربرداری

 سدطح  محاسدزة  بدرای  زمیندی  یدای آمداربرداری  روش

شود  یمچنین پیشنهاد می .خواینا بود درختان پوشش تاج

 در Google Earthاف ار برگرفته از هرم Ikonos از تصویر 

یای موضدوعی از  هقشهتهیة  (الف موارد زیر استفاد  کرد:

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

یای موضوعی از فضدای سدز    هقشه( تهیة فضای سز ؛ ج

آههدا؛  بهینة یای زماهی مختلف و مایری  شهری در دور 

یدای سدنتی مرسدوم کده بسدیار      روشجدای   بهکاربرد ( د

مدایری  بهتدر و   منظور  به. یمچنین اها وقتگیر و پری ینه

شهری  که قابلی  مناسزی برای تفریح  یای جنگل توسعة

 دربدارة شود اقدااماتی هظدارتی     پیشنهاد میدارهاو تفرج 

فضدای سدز  براسدا      توسدعة یای جنگلدااری و  پروژ 

 .یردگری ی دقیق و منسجم اهجام برهامه
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