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 دانشگاه علوم کشاورزي ،دانشیار گروه جنگلداري2ربیت مدرس،  دانشگاه ت، جنگلداري گروهارشد  کارشناسیآموخته دانش1
   دانشگاه تربیت مدرس،دانشیار گروه جنگلداري3 ،و منابع طبیعی گرگان

 17/8/88:  ؛ تاریخ پذیرش31/6/87: تاریخ دریافت

  1دهیچک
براي اطالعات مفیدي را توانند  یم IKONOSهمانند   باالیک مکانی تفکنبا توااي  ر ماهوارهیتصاو

 در هایی پژوهشتا الزم است  یین کارآی اثبات ابراي. تولید نمایند ینیزمتر منابع ه بتیریمد
در  IKONOSر ماهواره یکاربرد تصاو یابیجهت ارزدر این پژوهش . انجام شود مختلف هاي عموضو

سال   IKONOSماهوارهچند طیفی و پانکروماتیک ر یتصاو ، ازيشهر  سبزنوع پوششه نقشه یته
با و اي به روش چند جملهتصاویر ها،  ت دادهیفی کیسرپس از بر .ک تهران استفاده شدیمنطقه  1384

 پیکسل 2/0کمتر از   میانگین خطاي ریشه مربعاتاستفاده از نقاط کنترل زمینی و مدل رقومی ارتفاع با
هاي  مولفهز تکنیکبا استفاده اادغام تصاویر چند طیفی با تصویر پانکروماتیک . تصحیح هندسی شدند

از طریق  TNDVI و NDVI ،VI ،GNDVI هاي معروف گیاهی نظیر  شاخص.انجام گرفت اصلی
 طبقه 4با توجه به بازدیدهاي زمینی، منطقه مورد مطالعه به  .ایجاد گردیدندگیري باندها  نسبت

)  درصد20( ینقاط تعلیمتعدادي براي هر کالسه  .برگ و چمن تقسیم شد برگ، سوزنیغیرجنگل، پهن
 آوريجمع هاي هواییو عکسیاب جهانی  سیستم موقعیت با استفاده از) درصد80(واقعیت زمینی  و

 4ن مجموعه یتراز طریق معیارهاي تفکیک واگرایی مناسب یمی تعليها نتخاب نمونهپس از ا .گردید
به روش نظارت بندي قه طب.بندي انتخاب شدندترین باندهاي الزم براي طبقه عنوان مناسب باندي به

 طبقه هر يبرا .ن باندها صورت گرفتیترمناسب يو روالگوریتم حداکثر احتمال استفاده با شده 
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 یابیارز. دندی گردي جمع آورGPSستم یس با استفاده از ینیت زمیعنوان نقاط واقع ه نقاط بيادیتعداد ز
نشان داد  صحت یابیارز جینتا.  گرفت صورتینی با استفاده از نقاط کنترل زميبند ج طبقهیصحت نتا

دست آمده  با توجه به نتایج به. باشد می 80/0 درصد و 87ب یترت ب کاپا بهی و ضریزان صحت کلیکه م
  درصد1 و درصد 23، درصد 17،  درصد59ترتیب  برگ و چمن بهبرگ، سوزنیطبقات غیرجنگل، پهن

هاي توان نتیجه گرفت که داده میپژوهشایج این بر اساس نت. اندسطح منطقه را به خود اختصاص داده
 گستره  با انتخاب باندهاي مناسب جهت تهیه نقشه پوشش سبز اراضی و نقشهIKONOSماهواره 

عنوان ابزاري مناسب در مدیریت و  توان بهباشند و از آن میهاي شهري داراي کارآیی مناسبی میجنگل
  .هاي مختلف زمانی استفاده نمودورهریزي بهینه پوشش سبز شهري در دبرنامه

  

   بندي، شهر تهران هاي گیاهی، ادغام، طبقه ، شاخصIKONOS  پوشش سبز شهري،: کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
 شامل درختان و دیگر گویند، میهاي شهري هم  جنگلآن که در مواردي به  ،شهريپوشش سبز 

ها، درختان  راه ها و بزرگتداد خیابانهاي خصوصی و عمومی، در امپوشش گیاهی موجود در زمین
هاي ها شهري و نیز پاركکاشته شده در توقفگاه خودروها، محوطه مدارس، مناطق تجاري، پارك

صنعتی  با توسعه و .)1997 میلر، (باشدی ميدر مناطق شهرها و غیره ها، گورستانساحلی رودخانه
هاي  کارکرد آندلیل .انددهشبرخوردار ی یباالارزش و از اهمیت شهري هاي سبز  پوشش ا،شدن شهره

 ،هاي صوتیکاهش آلودگی ژیکی محیط، تعادل اکولو حفظ درپوشش سبز شهري  که  استموثري
مکانی براي تفریح مین أتاندازهاي زیبا،  ایجاد چشم ،معلق در هواذرات  آالینده و سازي هوا از مواد پاك

 ،رواناب شهريفرسایش و تلف حیوانات و گیاهان، کاهش هاي مختامین زیستگاه گونه ،سرگرمی و
باشند متوسط دماي   میسبز پوشش  درصد35در مناطقی که داراي ( تعدیل درجه حرارت سالیانه

، تلطیف آب و )دارندسبز  پوشش درصد 10باشد که می مناطقی کمتر ازگراد  سانتیدرجه  1-2ه سالیان
در . )2006، نواك ؛2007،  و همکارانژانگ(  داردر شهروندان و تاثیر مثبت بر رفتاتولید چوب، هوا

گازهاي  در جذب يشهرپوشش سبز  اثرات مثبت ،نیر، با توجه به گرم شدن کره زمیچند دهه اخ
.  استقرار گرفتهجهانیان مورد توجه زمین گرم شدن کاهش  در عاملن یتریعنوان اصل  بهیربنک

که درختان  جایی از آن .باشدهاي شهري میدهنده اکوسیستم لشهري از عناصر مهم و تشکیپوشش سبز 
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عنوان اولین  به بنابراین .)2005، نتورك (باشندشهري مطرح می عنوان مهمترین شاخص فضاي سبز هب
شهري ضروري پوشش سبز اطالعات مربوط به  و ثبت شناسایی گام در توسعه پایدار فضاي سبز،

هاي الزم جهت حفظ و ریزيشده، برنامه آوريالعات جمعتحلیل اط است تا براساس تجزیه و
  .گردد گسترش فضاي سبز اعمال

  مدیریتهاي کاهش هزینه و افزایش مزایاجهتشهري پوشش سبز  آگاهی از ساختار و عملکرد
پوشش سبز  بهینه مدیریت به  اطالعاتی که. استشهري ضروري  و فضاي سبز وابسته به درختان
سطح تاج پوشش، درصد پوشش پ آن، ی و تيا  گونه و تنوعبیترک شامل کند،شهري کمک می

هاي مختلف زمین، کاري شده در سطح شهر، درصد پوشش اي، درصد پوشش جنگلدرختی و بوته
درخت شامل گونه، قطر  هاي الزم در سطح تکاي موجود در سطح شهر و دادههاي درختی و بوتهگونه

 درخت، ارتفاع تاج، عرض تاج، میزان شاخ و برگ زنده و خشک شده برابر سینه، سطح مقطع، ارتفاع
  .باشددرختان می

 QUICKBIRDو IKONOS   نظیربا توان تفکیک مکانی باال هايامروزه با توجه به گسترش ماهواره
 و دیگر منابع زمینی استفاده يشهرپوشش سبز  مدیریت عنوان ابزاري مناسب در  بههاتوان از آنمی

 و همکاران، کریرز ؛2004 و همکاران، اللیبرت ؛2001 ،وسمنو هداك ؛1998،  براون ووایتمن( نمود
هاي شهري و  هاي بلند در محیطگیر کاربري اراضی و ایجاد ساختمان با توجه به تغییرات چشم ).2006

بهینه ت یریزي صحیح و مدیر براي برنامه،ي شهرپوشش سبزدر سطح کمی و کیفی تغییر در نتیجه آن 
ن منابع یا یکیاکولوژهاي  هزینه و سریع تولید نقشه هاي کم باید به دنبال روشي شهريهاپوشش سبز

 ؛2003 و همکاران، هرولد( هاي مختلف آگاه شد تا از تغییر و تحوالت آن در طول دوره، بودبا ارزش
  ).2007 و همکاران، ماتیو

 آسفالتی، آب، ،هاي بتونیها، سطحساختمانها، محیط شهري از ترکیبات مختلفی مانند جاده
اي در مناطق مسکونی،  پیچیدهصورت کامالً  بهها را آنتشکیل یافته که انسانها  بوته چمن، و،درختان

 براي شناخت و جداسازي این ).2003، رگو( تجاري، صنعتی و غیره در کنار هم قرار داده است
  QUICKBIRDو IKONOS قدرت تفکیک مکانی باال مانند اي باها نیاز به تصاویر ماهوارهکاربري

 و چنگ( سطمطالعات متعددي تو). 2000،یانگر و مالتوس ؛2003 و همکاران، سگال( باشدمی
در این  )2002، باك و فریمن ؛2004، الکنر و پوراسکی ؛2003، رگو ؛2005، والتون ؛2008همکاران، 

  .زمینه انجام گرفته است
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 عالوه QUICKBIRDو IKONOSبا قدرت تفکیک مکانی باال مانند  يها ماهوارهکه  آنبا توجه به
 این قابلیت ،باشند یز مین با توان تفکیک مکانی باال تصاویر پانکروماتیک يدارا چند طیفی هايبر باند

تفکیک مکانی و طیفی تصاویر در شناخت مان ز هم از توان ،که با تکیه بر تکنیک ادغاموجود دارد 
 در IKONOSهاي ماهواره  ارزیابی توان دادهپژوهشهدف از این  .ات مناطق شهري استفاده نمودجزیی

  .باشد می تهران 1بخشی از منطقه  ي شهرپوشش سبز ياب گونهیسطح و ترکبرآورد دقیق 
  

  هامواد و روش
 کیدر محدوده منطقه باشد که  می هکتار 1055منطقه مورد مطالعه ناحیه مسکونی به مساحت 

 6 دقیقه و 48 درجه و 35 تا  ثانیه42 دقیقه و 49 درجه و 34 یی جغرافیاعرضشهرداري تهران در 
واقع شده   ثانیه59 دقیقه و 28 درجه و 51 ثانیه تا 17 دقیقه و 26 درجه و 51 یی جغرافیاطولو ثانیه 
در ها  خیابانی و بوتههاي بازي پوشیده از چمن، درختانها، زمینها، پاركاین منطقه داراي باغ. است

اي منحصر و عمده در صورت گونه درخت چنار به. )1شکل ( باشدسطوح کوچک و بزرگ پراکنده می
طور اعم در طی مطالعات   درختانی که به1شود و در جدول هاي این منطقه دیده میبعضی از خیابان

  .صحرایی در منطقه مشاهده گردید، ارائه شده است
  

 .ي درختی مشاهده شده در منطقه مورد مطالعهها گونه-1 جدول

  نام علمی  نام فارسی  نام علمی  نام فارسی
  Fraxinus rotundifolia  ون  Platanus orientalis  چنار

  Pinus eldarica  کاج تهران Acer pseudoplatanueides  افراي شبه چناري
  Populus alba  سپیدار  Albizzia julibrissim  شب خسب

  Populus nigra  تبریزي  Cercis siliquastrm  ارغوان
  Robinia pseudoacacia  اقاقیا  Cupressus arizonica  اي سرو نقره
  .Salix alba  بید  Cupressus sempervirens  زربین

 Ulmus carpinifolia var. umbraculifera  نارون چتري  Eucalyptus camaldulensis  اکالیپتوس
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  .IKONOS  آن بر روي  رنگی کاذبتصویرموقعیت منطقه مورد مطالعه در شهر تهران و  -1شکل 
  

  هاي تحقیق داده
 مربوط IKONOSهاي ماهواره  هکتار از داده1055  حدوداي به مساحت پنجره،پژوهشدر این 

ویر مربوط به مناطق بخشی از تص (مورد استفاده قرار گرفت منطقه مورد مطالعه 1384 ماهبه مرداد
ی یمنظور حذف خطاي جابجا به منطقه 1 ارتفاع رقومی از مدل).باشد اطراف شهر تهران و غیرشهري می

هاي افزار  از نرمپژوهشدر این . گردیداي در مرحله تصحیح هندسی استفاده تصاویر ماهواره
ERDAS IMAGINGE8.5 وARC GIS9.2 استفاده شدها  براي تحلیل داده.  

  

                                                
1. Digital Elevation Model 
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  وش تحقیقر
اي که هاي اولیه و مقدماتی در تصاویر ماهوارهاز انواع پردازش: ايتصحیح هندسی تصاویر ماهواره

 ).2005، جیا و ریچارد( باشدها میضروریست، تصحیح هندسی داده براي ارائه کار دقیق و قابل قبول
ات واقعی پیدا نموده و قابل اي مختص دقت اعمال شده، تصاویر ماهواره  با انجام این عمل و بسته به

 و با استفاده از نقاط کنترل زمینی واي روش چند جملهاز  پژوهشدر این . دنگردمقایسه با نقشه می
براي  1:8000با مقیاس  1385 ماه بهشتیاردهاي هوایی  تهیه شده از عکس،ارتفاع منطقهمدل رقومی 

.  دقت و ایجاد تصاویر ارتو استفاده شدتصحیح خطاي جابجایی ناشی از پستی و بلندي و افزایش
 يهم از روو  از منطقه مورد مطالعه با دقت باال GPSدستگاه با استفاده از هم نقاط کنترل زمینی 

  .دندشانتخاب  ی رقوم1:2000هاي نقشه
 و یمرئهاي متفاوتی از باندهاي گیري نسبت،در مطالعات مربوط به پوشش گیاهی:  باندهايریگنسبت

 افزایش میزان اختالف بازتاب پوشش ،هاگیريهدف اصلی از انجام نسبت. انجام می شودن قرمز مادو
 .)2005، جیا و ریچارد( باشدمیر ی بر هندسه تصویو کاهش اثر توپوگراف یاد شدههاي گیاهی در باند

قه هاي منطاز دیگرکاربري يشهرپوشش سبز  مناسب جهت جداسازي يها از شاخصپژوهشدر این 
، ي؛ ناصر2004، یخرم(در مطالعات مشابه  برگبرگ و پهنی سوزنب گونهیص ترکی و تشخشهري
  .)2جدول ( دیگرد استفاده) 2006 ،حاجک ؛2003
ترکیب تصاویر حاصل از دو منبع  هاي موضوعی، نقشهتهیههاي  راهیکی از : اي تصاویر ماهواره1ادغام

). 2002صفت،  درویش(منبع مورد استفاده قرار گیرد که بهترین خصوصیات هر دو  طوري است، به
ر چند طیفی ی تصاوبامنظور استفاده از قابلیت تفکیک مکانی باالي تصاویر پانکروماتیک  ها بهادغام داده

در این  .گیردمی  فنون مختلفی صورتهاي دیگر با استفاده و یا ماهوارهو ماهواره همان سنجنده 
 2آنالیز مولفه اصلیروش آماري طریق  از وماتیک با تصاویر چند طیفیادغام تصاویر پانکر پژوهش

)PCA ( که با جایگزین کردن یک باند با قدرت تفکیک مکانی باال صورت گرفت) پانکروماتیکباند (
  ).1999، وانگ ژیائو (گیرد میصورت  و انجام تبدیل معکوس PCAبا مولفه اول حاصل از تبدیل 

  
  

                                                
1. Merge 
2. Principal Component Analysis 
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  . و ادغام باندهايریگ  حاصل از نسبتیع مصنويباندها -2جدول 
  رابطه  باندهاي اصلی و مصنوعی

NDVI  باند مادون قرمز-باند قرمز/ باند مادون قرمز+ باند قرمز  

GNDVI باند مادون قرمز- باند سبز/  باند مادون قرمز+ز بباند س   
TNDVI 5/0 + باند مادون قرمز- باند قرمز/ باند مادون قرمز+ باند قرمز   

VI باند مادون قرمز- باند قرمز   
Fusion  چهار باند حاصل از ادغام به روشPCA  

  
پوشش منظور شناسایی و جداسازي  به: شهريهاي سبز  پوششاي و تفکیک بندي تصاویر ماهوارهطبقه
 اي و چگونگی پراکنش آن در منطقه موردها و همچنین تهیه نقشه ترکیب گونهشهري از دیگر کاربريسبز 

شهري از هاي سبز  پوششها و جهت تفکیک کاربري. بندي نظارت شده استفاده شدمطالعه از روش طبقه
  .استفاده شد )رجنگلی غ وبرگ، چمنیبرگ، سوزنپهن (طبقه 4 ي برا3  ارائه شده در جدولطبقات

  
 .طبقه چهارسازي بندي براي جداطرح طبقه -3 جدول

  جنگلغیر
  ..)....استخر، رودخانه و(آب 

  ) ساختمان،هاهاي بتونی مانند پارکینگها و سطحها، کوچهجاده(آسفالت 
  )هاي خالی از پوششزمین(خاك 

 برگپهن

  برگسوزنی

  )هاي خصوصی و عمومیباغ(باغات 
  )ها و خیابان رودخانهحاشیه(درختان ردیفی 

 )ها و مناطق مسکونیپارك(درختان مجتمع و تک درختان 

 )هاي بازي و سطح پوشیده از چمنزمین(چمن   چمن

 
بر ها کننده بندي، اساس کار طبقه1بندي نظارت شدهدر طبقه: ینیت زمیواقع و تعلیمینقاط انتخاب 

منظور تهیه نقشه واقعیت زمینی  به. باشدها استوار میهاي تعلیمی و خصوصیات طیفی آنروي نمونه
صورت  به نقطه 350 تعداد موجود اتها و طبقيبرکاراز  یمی تعليها نمونههمچنین تهیه و دقیق 

هاي موجود در از تمام کاربريدر سطح منطقه مورد مطالعه  GPS با استفاده از یو تصادفپراکنده 

                                                
1. Supervised Classification 
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ها نقشه واقعیت  و از آنیافت انتقال  GISمختصات نقاط به محیط سپس. نددیگردمنطقه برداشت 
عنوان  ه بطبقههر از نقاط  درصد 25ر کدام از طبقات در ه .تهیه گردید مختلف يهايکاربرزمینی 
عنوان نقشه واقعیت زمینی  ه نقاط بهبقی. کار گرفته شد بندي بههاي تعلیمی براي انجام عمل طبقهنمونه

  .کار گرفته شدند هبندي ب براي ارزیابی صحت نتایج طبقه
حاصل از عمل  مصنوعی يهاباندبر باندهاي اصلی،  در این مطالعه عالوه: انتخاب باندهاي مناسب

از طریق .  قرار گرفتندیبررسبندي مورد طبقهند یفرآنیز براي شرکت در  باندها يریگ ادغام و نسبت
ترین باندهاي الزم براي عنوان مناسب ن مجموعه چهار باندي بهیترمعیارهاي تفکیک واگرایی مناسب

  .بندي انتخاب شدندطبقه
بندي تصاویر به  از الگوریتم حداکثر احتمال براي طبقهپژوهشدر این : ايصاویر ماهوارهبندي تطبقه

 بیشتردر ) 2002شتایی، (بندي طبقههاي  ترین الگوریتمرایج ترین وروش نظارت شده که یکی از دقیق
 باندي مناسب با استفاده از 4پس از انتخاب مجموعه . دی استفاده گردباشد میها  ه و مطالعها پژوهش

 .انجام شدتصاویر با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال  يبند ه طبق،هاي تعلیمیهاي طیفی نمونهنهنشا
عنوان  از هر طبقه به ینینقاط برداشت زم درصد 75 با استفاده ازبندي طبقه ارزیابی دقت حاصل از

  .دیگردکیل مقادیر خطا تشن ییتع و جدول خطا براي صورت گرفتاي نقشه واقعیت زمینی نمونه
  

  نتایج
 پیکسل مورد تصحیح هندسی قرار 2/0 میانگین خطاي ریشه مربعاتبا پانکروماتیک تصویر 

 نقطه کنترل 50با استفاده از و صورت تصویر به تصویر  ویر چند طیفی بهاتصحیح هندسی تص. گرفت
  .انجام شدپیکسل  1/0 نهایی  میانگین اشتباه مجموع مربعاتاستخراج شده از تصویر پانکروماتیک با

شاخص هاي که باندهاي اصلی سبز، قرمز و  مناسب نشان داد ين مجموعه باندیج انتخاب بهترینتا
 این نتایج همچنین مشخص کرد که .بودند يبند  طبقهين باندها برای جزء بهترVI و NDVI گیاهی

از هبود نتایج گردد و  نتوانست باعث بPCAادغام تصاویر پانکروماتیک با تصاویر چند طیفی به روش 
  .قرار نگرفتبندي  در جمع بهترین باندها براي طبقهاین رو 
 چمن با طبقه يها کسلی از پیبعض  کهنشان داد) 4 جدول(دست آمده   نقشه بهيس خطایماتر

ن یا. دیاین بییپا طبقهن ی ايبرا شده صحت کاربر سبب که باشند می  تشابهي دارایفیاز نظر ط برگ پهن
ک به یها نزد ن بوتهین چمن که باعث بازتاب ای در بيا  درختچهيها بوته حضور تکبه له أمس
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کننده و ضریب  صحت کلی نقشه، صحت کاربر، صحت تولید. باشد رتبط میم برگان شده است پهن
  . ارائه شده است4بندي الگوریتم حداکثر احتمال در جدول  حاصل از طبقهيکاپا

بندي شده با استفاده از نقشه واقعیت زمینی نشان داد که صحت قهنتایج ارزیابی صحت تصویر طب
ر یواتصبر روي با اعمال الگوریتم حداکثر احتمال است که  8/0 يو ضریب کاپادرصد  87کلی 

 پوششسطح  درصد که نشان داد )2شکل  (نقشه به دست آمده .دست آمد ن باندها بهیتر مناسب
پوشش سبز سطح را در )  درصد1(ن ی و کمتر) درصد23( نیشتری ببیترت  بهبرگ و چمن یسوزن
  .)5جدول ( اند منطقه مورد مطالعه به خود اختصاص دادهيشهر

 

  
  .شهريپوشش سبز  پیت نقشه پراکنش -2 شکل
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  .بندي تصاویر  جدول خطاي طبقه-4جدول 
    واقعیت زمینی

  دیفمجموع ر  غیرجنگل  برگ  سوزنی  برگ پهن  چمن
صحت کاربر 

  )درصد(
  8/77  18  0  0  4  14  چمن

  7/66  15  0  0  10  5  برگ پهن
  80  25  3  20  2  0  برگ سوزنی

  100  49  49  0  0  0  غیرجنگل
    107  52  20  16  19  مجموع ستون
      23/94  100  5/62  7/73  )درصد(صحت تولیدکننده 

طبقه
 

بندي
  

    8/0= ضریب کاپا%     87= صحت کلی  
  

  .دهنده منطقه مورد مطالعه کیلهاي تشمساحت طبقه -5 جدول
  )هکتار(جمع مساحت   )درصد(مساحت   )هکتار( مساحت  کاربري

  69/618  59  69/618  غیر جنگل
  23  18/241  سوزنی برگ

  17  00/185  برگپهن
  1  67/9  چمن

85/435  

  
  گیرينتیجهبحث و 

از . باشدی زمینی میکشري هوایی و نقشهابرد، عکسيشهرمنابع  يهاترین روش تهیه نقشه متداول
 IKONOS از تصاویر .باشندبر میها در سطوح وسیع بسیار پرهزینه و زمانکه این روش جایی آن
هدف از این . استفاده شد يشهرهاي سبز  پوششب ی پراکنش و ترکیه نقشه چگونگیتهمنظور  به

 و ، مصنوعیي اصلیبندي تصاویر باندهاهاي حاصل از طبقهنقشه دقت و ییکارا ارزیابی پژوهش
گستره و  پراکنش، ی از لحاظ چگونگي شهريهاپوشش سبزه نقشه یته در IKONOSادغام شده 

پوشش  یکی اکولوژيهانقشهشهري و ارائه روشی مناسب و سریع براي تهیه  در مناطق ياب گونهیترک
در وشش سبز پب یو ترک چگونگی پراکنش، دست آوردن سطح به. باشدمی  با دقتی بااليشهرسبز 

 و همکاران، عبدالهی (است ریزي و مدیریت شهريلی در برنامهمناطق شهري یکی از موضوعات اص
 و) 2007(، جانسون و وارد مشابه با نتایج پژوهش نتایج این. )2005و همکاران،  سیمپسون ؛2007
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ی در یاي کارایی باالرههاي پردازش تصاویر ماهوانشان داد که استفاده از تکنیک) 2005(آریال  و ماتیو
هاي  پوششعنوان ابزاري مناسب در مدیریت  توان از آن بهدارد و می يشهرهاي سبز  پوششجداسازي 

. هاي هوایی استفاده نمودهاي زمینی یا عکسشهري با صرف زمان و هزینه پایین نسبت به روشسبز 
از  ورند تاآ فراهم می را  با قدرت تفکیک طیفی و مکانی باال این امکانIKONOSهاي داده

 زارها  چمن و خصوصیهاي درختان، باغ درختان مجتمع، تک اي ازمجموعه که يشهرسبز هاي  پوشش
 يها  نقشهاندصورت کامالً نامنظم و ناهمگن در مناطق شهري پراکنش یافته  بهو تشکیل یافته

  ).2003 همکاران، و گوتزا ؛2008 و همکاران، چنگ( تهیه نمود کیاکولوژ
 وريآ فن با ه همرا Quickbird وIKONOSاي با قدرت تفکیک مکانی باال مانند تصاویر ماهواره

سطح، وضعیت و (شهري  سبزهاي  پوششدهد که اطالعات  این امکان را میسیستم اطالعات جغرافیایی
 نتایج این ).2007 و همکاران، ژانگ(نمود  با صرف زمان و هزینه پایین به روز  را)چگونگی پراکنش

نشان داد که ادغام  )2003(و همکاران  گوتزاو ) 2003( و همکاران نووس نتایج برخالف پژوهش
  نوعآوري اطالعات ازدقت جمع نتوانست PCAبه روش باندهاي چند طیفی و پانکروماتیک تصاویر 

ها  تغییر در ارزش علت افزایش باشند، بهمیهاي طیفی متفاوتی  تفاوترا که داراي  شهري سبزهاي  پوشش
 بعد از عمل در شناسایی نوع پوشش سبز شهريتوان تفکیک مکانی کارگیري زیاد  هو همچنین عدم ب

هاي ادغام  کارگیري دیگر روش ه البته ب. در مجموعه بهترین باندها قرار نگرفتند و در نتیجهردببباال ادغام 
  . مورد بررسی قرار گیرددبای نده می آیهاي پژوهشتواند نتیجه بهتري داشته باشد که در  می

امکان شناسایی  )VI (یاهیشاخص پوشش گو ) NDVI (شاخص تفاوت نرمال شده پوشش گیاهی
ج ین مشابه نتایهمچن ).1997 ،ساتوشی (دنکنمیها مهیا از دیگر کاربريرا سازي پوشش گیاهی و جدا

پوشش سبز هت برآورد میزان سطح پوشش توان جیاي مهاي ماهواره از داده)2004 (الکنر پوراسکی و
دست  ه سنجش از دور در ب واستفاده کرد شهريپوشش سبز بندي و مطالعه نحوه پراکنش  طبقه،شهري

جویی در  که باعث صرفه طوري به، شهري کاربرد زیادي داردپوشش سبز آوردن اطالعات پایه درباره 
پوشش سبز به روز از  و اطالعاتی جامع، ا استفاده از آنتوان ب شود و می  زمان و هزینه می،نیروي انسانی

پوشش سبز توان از میزان تغییرات کمی و کیفی  با استفاده از سنجش از دور می. دست آورد شهري به
  .هاي زمانی متفاوت پی برد و براي مدیریت بهتر این منابع از آن بهره جستشهري در دوره

گیري کلی رسید که با توجه به نتایج  به این نتیجهتوان  میشپژوهدر نهایت بر اساس نتایج این 
تصاویر چند طیفی  ،پژوهشمده در این آدست  هب) 8/0(و ضریب کاپا )  درصد87(صحت کلی 
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را دارا  يشهرپوشش سبز نوع  پراکنش یو چگونگهیه نقشه گستره  تتوانایی IKONOSماهواره 
عنوان یک اصل  بنابراین به .نماید  نیز این مطلب را تایید می)2002 و همکاران، هرولد( باشد و نتایج می

 ،مدت با توجه به دوره برداشت تکراري کوتاهتواند  سنجش از دور میهاي  داده توان گفت که کلی می
 آینده سطح وضعیتمنظور مدیریت  ییرات گذشته کاربري اراضی به را در مورد تغيدیمفاطالعات 

  .بران ارائه دهدبه کارشهري   سبزهاي پوشش
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Abstract1 
High-resolution imagery such as IKONOS satellite can produce useful 

information for many resource management applications. We investigated the 
capability of Pan and multi spectral IKONOS imagery of one region of Tehran 
dated from 2005 in urban vegetation management and mapping of green cover. 
After data quality of images for radiometric noises, the images were geometrically 
corrected by polynomial method using GCPS and DEM with less than 0.2 pixel 
RMSe. Fusion of multi spectral and panchromatic images was done using PCA 
method. Some suitable vegetation indices including NDVI, VI, GNDVI and 
TNDVI were generated by rationing transformations on the main bands. Based on 
the field checking of the study area, four classes of urban green cover types 
including non-forested area, broad-leaved forest, needle-leaved forest, and grass 
were considered. For each class, some points were sampled for training (20%) and 
accuracy assessment (80%) of classification using GPS and aerial photos. The best 
band selection was done using divergence index. The classification was done by 
maximum likelihood algorithm on the four best bands. The accuracy assessment of 
classification results was accomplished using 80 percent of rest sample points. The 
results of accuracy assessment showed that overall accuracy and kappa coefficient 
were 87% and 0.80, respectively. According to the results, the non-forested area, 
deciduous, coniferous vegetations and grasses covered 59%, 17%, 23% and 1% of 
the study area, respectively. Results of this research exposed that IKONOS 
imagery has capability for mapping the urban vegetation covers and can produce 
useful information for managing urban vegetation covers in different time periods. 
 
Keyworde: Urban Forest Type, IKONOS, Vegetation Index, Fusion, Classification, 
Tehran 
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