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  چكيده
داري و فضاي سبز شهري عالوه بر صرف بودجه و در اختيارگيري منابع مالي،  جنگل ريزي موفق و كارا در امر رنامهلزوم ب

ريزي از لحاظ نوع نيازمندي و تواناييهاي بالقوه آن در زمينه پوشش گياهي  منطقه مورد برنامه توانشناخت وضعيت موجود و 
كسب اطالع از وضعيت سطح پوشش سبز  برايماهواره ايكونوس و عكسهاي هوايي در اين مطالعه از توانايي تصاوير . باشد مي

از منطقه  4و قسمتي از ناحيه  3 اي واقع در شمال غرب شهر تهران، ناحيه در منطقه شهري و محاسبه سرانه فضاي سبز در منطقه
اي پس از انجام پيش پردازشهاي الزم تحت  به اين منظور تصاوير ماهواره. هكتار، استفاده شده است 538شهرداري به مساحت  2

در . قرار گرفت ،باشد بندي با استفاده از خوارزميك حداكثر احتمال مي صورت خودكار كه شامل طبقه بهعمليات تفسير رقومي 
ت عنوان واقعي بهطبقه بندي برآورد صحت  برايسپس  ،ابتدا رقومي و تصحيح هندسي شده ياد  شدهعين حال عكسهاي هوايي 

 متر مربع، 100هايي با مساحت  خوشهنقطه، متمركز در  4371به اين منظور شبكه نقطه چيني با . زميني مورد استفاده قرار گرفت
در نهايت تعلق و عدم تعلق آنها به طبقه فضاي سبز  .مورد تفسير قرار گرفتند نقاط ياد شده و سهاي هوايي پياده شدهبر روي عك
متر در نظر گرفته شده  5×  5خوشه و فاصله نقاط شبكه نقطه چين در هر  متر 100×  100از هم  ها خوشهفاصله . بررسي شد

اي مقايسه شده و جدول خطا رسم گرديد كه با توجه به  بندي خودكار تصوير ماهواره  نتايج حاصل با نتايج حاصل از طبقه. است
حوزه مطابق با مرزبندي مركز آمار كشور تقسيم شده و  45منطقه به . محاسبه شده است %97صحت كلي در مطالعه حاضر  ،آن

سپس تعيين مساحت و تهيه نقشه . ها با در دست داشتن اطالعات جمعيتي محاسبه گرديد سرانه فضاي سبز در كليه حوزه
 14وجود سرانه  نتايج حاصل بيانگر. قابل افزايش به سطح فضاي سبز منطقه انجام شد عنوان حداكثر توان بهالي پراكنش مناطق خ

متر  9/28و  9/3از سطح كل منطقه را شامل مي شود و دامنه پراكنش آن بين  %20متر مربع بر نفر در كل منطقه است كه حدود 
گذاري نقشه مناطق خالي و نقشه سرانه فضاي سبز مناطق خالي  هم در نهايت با روي. باشد مي ها متغير مربع بر نفر در سطح حوزه

 .بندي شدند افتن به پوشش سبز اولويتاختصاص ي براي
  

  .چين، عكسهاي هوايي نقطه ، شبكه IKONOSسرانه فضاي سبز،  تصاوير : واژهاي كليدي
 

  مقدمه
امروزه ديگر با توجه به نقش به اثبات رسيده پوشش 
گياهي كافي در جلوگيري از عوارض حاصل از تكنولوژي 

د در همانند آلودگيهاي صوتي حاصل از ترد ،و صنعت

 شهرهاي بزرگ، آلودگيهاي ناشي از صنايع و تغييرات 
  اقليمي، كسب اطالعات از پوشش سبز 

دست آمده، بخش غير  بهشهرها و ساماندهي اطالعات 
زيستي و توسعه قابل اجتناب در روند مديريت محيط 

  .شود ميشهري محسوب 
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در گذشته اطالعات مربوط به پوشش زمين و كاربري 
ده از پايشهاي ميداني و تفسير عكسهاي اراضي با استفا

سازي با استفاده از  امروزه نقشه. آمدند دست مي بههوايي 
ل رقابت با كه قاب ،زياداي با قدرت تفكيك  تصوير ماهواره

  اجازه حل مشكالت  باشد، عكسهاي هوايي مي
  دهند ريزي مناطق شهري را مي موجود در برنامه

.(Khoram et al., 2003)   
ريزي فضاي سبز شهري از  هي و برنامهساماند

حساب  بهريزي كالن شهرها  ضرورتهاي حتمي برنامه
روز سازي و سهولت دسترسي به  بهآيد و تدوين،  مي

 GISكمك  بهبندي نتايج حاصل از آنها  اطالعات و جمع
تواند گام بلندي در توسعه كالبدي اجتماعي شهرها  مي
  ).1381سسار،(حساب آيد  به

اي از  نجام مطالعه حاضر دسترسي به شيوههدف از ا
باشد كه با توجه به  مطالعه در زمينه فضاي سبز شهري مي

منظور افزايش سرانه فضاي سبز، توزيع مناسب  بهآن بتوان 
آن و همچنين اختصاص آن به نوع كاربري مورد نياز 

و  زيادگيري نمود در حقيقت با توجه به هزينه  تصميم
انجام مطالعات بر روي فضاي  ايبرصرف زمان طوالني 

روزسازي اطالعات و اعمال  بهسبز شهري و همچنين 
هاي  نتايج حاصل از تغييرات سريع اين مناطق در خروجي

 فنونگيري، لزوم انجام مطالعه با  سيستمهاي تصميم
  .بر كسي پوشيده نيست  GISسنجش از دور و 

سطح استاندارد فضاي سبز را با  )1374(مجنونيان 
 5/7وجه به تفاوتهاي اقليمي و شرايط اكولوژيك بين ت
استاندارد ) 1371( گوئل .متر مربع اعالم كرده است 50تا

متر  15تا  10فضاي سبز را با توجه به اقليم ايران حداقل 
 20كرده و اين استاندارد را در معيار ديگري  يادمربع 

  .درصد از سطح شهر معرفي نموده است
زارت كشور زندگي سالم را در ريزي و گروه برنامه

داند كه سهم سرانه هر فرد از فضاي  پذير مي جايي امكان
  .متر مربع كمتر نباشد 50تا  30سبز در منطقه مسكوني از 

استفاده از شبكه نقطه چين بر روي ) 1380(پناهي 
عنوان روش مناسبي براي برآورد  بهعكسهاي هوايي را 

ري شهري معرفي دا درصد تاج پوشش درختان در جنگل
  . نمايد مي

 NDVIاي در پايتخت ويتنام از شاخص  طي مطالعه
)Normalized Difference Vegetation Index( انتقال  و

گذاري با نقشه  هم و روي GISتصوير توليد شده به محيط 
پراكنش فضاي سبز در «پايه براي تهيه سه نقشه موضوعي 

مناطق مناسب «و  »پراكنش سرانه فضاي سبز«، »سطح شهر
ريزي شهري استفاده  در برنامه »براي توسعه فضاي سبز

  .(Thi Hoa Binh & Minh, 2002)شده است 
اي در ايالت مونتگومري استفاده از تصاوير  طي مطالعه

بندي براي تهيه نقشه پوشش  ماهواره ايكونوس در طبقه
و  (Impervious surface) نفوذ غير قابل سطوح درختي،

صحت  در روش نظارت شده، ر اراضي شهريمنابع آب د
را  83%و در روش نظارت نشده صحت كلي  86%كلي 

 .(Goetz et al., 2003) نشان داده است
وير ه آبخيز هوميني كريك با استفاده از تصاضدر حو

هاي مناطق با پوشش  طبقه اي با نقشه ماهواره ايكونوس
 باز، فضاي )بزرگراهها و ساختمانها، خيابانها(شهري 

، )آميخته برگ و برگ، پهن سوزني(، جنگل )زمين گلف(
صحت در آن كه  شدهاراضي كشاورزي و منابع آب تهيه 

 63%كنترل زميني نقطه  500بندي با استفاده از  طبقه كلي
  .)Khoram et al., 2003( گزارش شده است

  
  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه
شهر تهران، منطقه مورد مطالعه واقع در شمال غرب 

شهرداري تهران  2از منطقه  4ه و قسمتي از ناحي 3 ناحيه
هكتار بوده و با  538مساحت منطقه . )1شكل ( باشد مي

. دومارتن داراي اقليم نيمه خشك است رابطهاستفاده از 
جديدتري بافت )  كوي نصر(منطقه در قسمت شمال 
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تر  داراي بافت قديمي) شهر آرا(داشته و جنوب منطقه 
  .باشد يم

  
  هاي مورد استفاده داده

سال  пدر اين مطالعه از تصاوير ماهواره ايكونوس 
متر،  4باند با قدرت تفكيك  4كه حاصل از ادغام  1384

متر  1و يك باند با اندازه تفكيك ) سنجنده چند طيفي(
  . شده است استفاده  ،مي باشد)  سنجنده پانكروماتيك(

و  1:8000مقياس  قطعه عكس هوايي در 2همچنين از 
كه منطقه مورد  1:10000مقياس  يك قطعه عكس در

 .است استفاده شده ،پوشانند ميمطالعه را 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )تصوير برگرفته از سايت مناطق شهرداري(منطقه مورد مطالعه   -1شكل

1:40،000 

1:134،000 
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هاي  رقومي ارتفاع كه با استفاده از نقشه مدل
انجام  براي ،تهيه شده 1:2000توپوگرافي در مقياس 

جايي مورد  هتصحيحات هندسي و تصحيح خطاي جاب
بررسي و ارزيابي  برايهمچنين . استفاده قرار گرفته است

اي و موزائيك  چشمي صحت هندسي تصوير ماهواره
هاي  ات از نقشهعكسهاي هوايي و استخراج برخي اطالع

 1:2000نقشه برداري كشور در مقياس توپوگرافي سازمان 
  .استفاده شده است

همان اطالعات جمعيتي منطقه در واحدهاي آماري 
 1375با توجه به آماربرداري سال  ها، و زير حوزه ها هحوز

  .از مركز آمار كشور دريافت شده است
  

  روش مطالعه
  اي استخراج اطالعات از تصوير ماهواره

اي دريافت شده ابتدا با توجه به سطح  تصوير ماهواره
از جمله اين . ورد پردازش اوليه قرار گرفتم ،توليد

توان به بهبود كنتراست، تهيه تصاوير رنگي  پردازشها مي
تصوير مورد نظر با . گيري طيفي اشاره كرد تركيبي و نسبت
دامنه با اين  بهبود كنتراست يافته و DNsتوجه به دامنه 

سپس . بسط داده شد 0 -255در محدودة  زيادفراواني 
  Photoshopافزار ايش بهتر در محيط نرممنظور نم به

تصوير رنگي كاذب با استفاده از سه باند سبز، قرمز و 
منظور استخراج بهتر  در ضمن به .مادون قرمز تهيه گرديد
گيري طيفي و شاخص تفاوت  اطالعات از فن نسبت

افزار  در محيط نرم) NDVI(پوشش گياهي نرمال شده 
Idrisi است كه  يادآوريبه الزم . استفاده شده است

NDVI  در تفكيك مناطق با پوشش گياهي ضعيف و
درويش (باشد  مي يخاكهاي لخت داراي كاربرد مؤثر

  ).1377، صفت
حداكثر  كدر مرحله بعد با استفاده از خوارزمي

در . بندي نظارت شده تصوير صورت گرفت احتمال، طبقه
 بقهطهاي تعليمي و اختصاص دادن آنها به دو  تعيين نمونه

 فضاي سبز و ساير مناطق از موزائيك عكسهاي هوايي

و تصوير  NDVI ةكنتراست يافت منطقه، تصوير بهبود
ي ها هبا استفاده از اين  نمون .رنگي كاذب استفاده گرديد
منظور طبقه بندي انتخاب  بهتعليمي مناسبترين باندها 

  .شدند
  
  تعيين صحت
عكس  چين و مقايسه نقاط شبكه بر روي شبكه نقطه

بندي تصوير  طبقهايي و نقشه موضوعي حاصل از هو
اي و در نهايت تهيه جدول خطا، روشي است كه  ماهواره
در . تعيين صحت مورد استفاده قرار گرفته است براي

جاي استفاده از قطعات نمونه از  بهبيشتر بررسيهاي كيفي 
شود كه در آن صورت به آن نمونه اطالق  نقطه استفاده مي

مختلف قرار گرفته و هاي  نقاط بر روي پديده. دگرد مي
زبيري، (باشند  ميشود كه به كدام طبقه متعلق  تفسير مي

اطالعات عكسها با فرمت رقومي  به اين منظور). 1384
 گرديده و PCI Geomatica 9/1افزار  محيط نرم وارد

در اين  .تصحيحات هندسي بر روي آنها صورت گرفت
رقومي ارتفاع  مدلدوربين، مرحله از مشخصات فايل 
جفت نقطه مشترك ميان  منطقه، نقاط كنترل زميني و

  .برداري استفاده شده است عكس و نقشه
و (Geometric correction) تصحيحات هندسي براي

هر عكس از  درعكسها، ) (Geocode مرجع نمودنزمين 
جفت نقطه مشترك ميان عكس  19نقطه كنترل زميني و  3

  .استفاده شد برداري ةو نقش
مقايسه نقشه حاصل از  برايمشكالت موجود 

عنوان  به(اي با عكس هوايي  بندي تصوير ماهواره طبقه
  : عبارت بودند از )واقعيت زميني

عدم تفكيك پوشش گياهي خودرو از خاك لخت  -1 
  بر روي عكسهاي هوايي

ترديد در نقاط مرزي چمن از مناطق با پوشش غير  -2
  سبز

در اثر وجود سايه ساختمانها  ها هن پديدپنهان شد -3
  در مناطق شهري 
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چين مورد نظر  شبكه نقطه ،براي غلبه بر موانع فوق
طراحي گرديده و بر روي  ها خوشهصورت متمركز در  به

 100 هر خوشهكه اندازه  طوري به ،عكسها قرار داده شد
. متر باشد 100× 100متر مربع و فاصله آنها از يكديگر 

×  5خوشه قاط شبكه نقطه چين پياده شده در هر فاصله ن
نقطه  40خوشه در واقع درون هر . متر در نظر گرفته شد 5

  .مورد تفسير قرار گرفت
پوشش گياهي خودرو در اطراف  ،در برخي از مناطق

ساختمانها و يا مابين درختان در پارك جنگلي وجود دارد 
 در. باشد مينتشخيص كه بر روي عكس هوايي قابل 

عنوان واقعيت  بهنتيجه در اين مناطق عكسهاي هوايي 
منظور تعيين صحت  به. قابل استفاده نيستزميني 

 NDVIبارزسازي شدة  بندي در اين مناطق از تصوير طبقه
 .ستاستفاده شده ا و مقايسة آن با نقشه موضوعي ياد شده

توان داراي  NDVIباشد كه شاخص  ميالزم به يادآوري 
و  استك مرز چمن تنك از خاك لخت در تفكي زيادي

اين بين اي و عكس هوايي تفاوت  بهتر از تصوير ماهواره
  .نمايد دو پديده را مشخص مي

  هاي جمعيتي تعيين فضاي سبز در هر يك از حوزه 
صورت فايل  بههاي جمعيتي مركز آمار كشور  حوزه

استفاده  منظور اسكن شده از اين مركز دريافت شده و به
افزار  وارد نرم فزارهاي سامانه اطالعات جغرافياييا در نرم
R2V صورت دستي بهي آماري ها هشده و محدوده حوز، 

جفت نقطه مشترك  6در عين حال با انتخاب . رقومي شد
هاي  ، پديدهي آماري و نقشه شهريها هحوزميان نقشة 

  .خطي رقومي شده، زمين مرجع گرديدند
 ،هر واحد جمعيتي منظور تعيين سرانه فضاي سبز در به

ي ها هابتدا الزم است مساحت فضاي سبز هر يك از حوز
به اين منظور . صورت جداگانه محاسبه شود بهجمعيتي 

 افزار  هاي جمعيتي پس از ورود به نرم نقشه محدوده حوزه

Idrisiبه فرمت رستر تبديل شد.  
، تك تك بندي طبقهدر مرحله بعد طي عمليات 

مناطق  بهگرفته و  1نه ارزش صورت جداگا به ها هحوز

حاصل كار  .داده شد خارج از حوزه مورد نظر ارزش صفر
اي با دو ارزش صفر و  ، نقشهبندي طبقه در هر مرحله از

ها و  يك است كه ارزش يك متعلق به يكي از حوزه
حاصل . باشد ها مي ارزش صفر متعلق به ساير حوزه

ده و نقشه دست آم بهاندازي هر يك از ماسكهاي  مه روي
اي از نقشه موضوعي بود كه پراكندگي  موضوعي، تكه

فضاي سبز و ساير مناطق شهري را در يك حوزه آماري 
، مساحت اين اطالعات با در دست داشتن. داد مينمايش 

 .باشد ميقابل محاسبه  ها هفضاي سبز در هر يك از حوز
، از 1384به سال  1375منظور تبديل جمعيت سال  به

tr)P(1nPرابطه  جمعيت در  Pnاستفاده شد كه  =+
  tضريب رشد و rدر سال پايه، جمعيت  Pام، n سال 

  ).1383، نام بي( باشد ميتعداد سالهاي مورد نظر 
با در دست داشتن جمعيت و مساحت فضاي سبز هر 
حوزه، سرانه فضاي سبز هر حوزه محاسبه شد و نقشه 

حدوده مورد مطالعه  تهيه پراكندگي سرانه فضاي سبز در م
  .گرديد
  

قابـل   تـوان  عنـوان حـداكثر   بهتعيين نقشه مناطق خالي 
  افزايش به فضاي سبز

 افزار نرممنظور تعيين نقشه مناطق خالي در محيط  به
Arcview اي و عكسهاي  با استفاده از تصوير ماهواره

تمامي مناطقي كه با تن خاك لخت  ، محدودههوايي
شده و از ساير مناطق  رقومي ، مشخص شده بودند

ه دهنده نحو دست آمده نشان بهاليه . تفكيك گرديدند
افزايش به سطح  توانحداكثر توزيع و مساحت مناطقي با 
گذاري نقشه  هم با روي. باشد فضاي سبز در منطقه مي

، سرانه فضاي سبز در محيطمناطق خالي و نقشه 
 بندي تاولويگونهاي موجود در نقشه مناطق خالي  پلي

مناطق  ،به اين معني كه در مناطقي با سرانه پايين .شدند
ي در اختصاص به فضاي سبز پيدا كرده زيادخالي اولويت 

سطح سرانه از اولويت داده شده به مناطق  افزايشو با 
  . شود منظور تخصيص به فضاي سبز كاسته مي بهخالي 
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  نتايج
 اي، ارهماهو تصوير بندي مطابق با نتايج حاصل از طبقه

مطالعه به پوشش  مورد مساحت منطقه هكتار از 7/109
تفكيك منطقه به دو طبقه فضاي سبز و . سبز تعلق دارد

  .داده شده است نشان 2 در شكل مناطقساير 
 منظور بهچين اوليه كه  برآورد صحت، شبكه نقطه براي

. عكسها قرار گرفتبر روي  بودپيش بررسي تهيه شده 
در سطح منطقه و  ها هخوشنشان دهندة پراكنش   3 شكل
   .باشد نشان دهنده پراكنش نقاط درون آن مي 4شكل 

نقطه قابل تفسير بود كه پس از  1776 ،مجموعدر 
، بندي ا نقشه موضوعي حاصل از طبقهتفسير و مقايسه ب

  .ندنقطه بر روي فضاي سبز قرار گرفت 470تعداد 
نطقه و درصد آن فضاي سبز م تبه اين ترتيب نسب

  :هاي زير محاسبه گرديد رابطهطبق 
 100

N
nP% ×=    

P%  ،درصد فضاي سبز در منطقهn  تعداد نقاط قرار
تعداد كل نقاط تفسير شده  Nگرفته بر روي فضاي سبز و 

  .باشد ميبراي تمام منطقه 
  :درصد فضاي سبز در منطقه

%P 26/51001776
470 =×=  

  
  :شرح زير محاسبه شده است هداري باشتباه آماربر

  

1776
0/265)0/265(1 −±=−±=

N
Pi)Pi(1

iSP  
                                                               

0/01±=iSP  
  :درصد اشتباه معيار

3/9%
0/265

1000/010472% ±=
×=iSP  

 رابطهاز  95٪به احتمال  آماربرداريو اشتباه 
tiSE P شود كه با توجه به تعداد  ميحاسبه م  =±×

  .باشد مي t= 96/1مقدار  ) 1774(نقاط 
0/021/960/010472 ±=×±=E  

 
  :   و درصد اشتباه آماربرداري برابر است با

 

7/7%0/265
1000/020525% ±=×±=E  

 
درصد  5/26فضاي سبز منطقه  95٪يعني به احتمال 
آن دهد و درصد اشتباه آماربرداري  ميكل منطقه را تشكيل 

نسبت به فضاي سبز است و اگر درصد اشتباه  7/7%±
نسبت به كل منطقه حساب شود مقدار آن  آماربرداري

عبارت ديگر درصد فضاي سبز در كل  به. است 01/2%±
و يا  %5/26±%01/2برابر است با  95٪منطقه به احتمال 

   .باشد ميدرصد  6/28و 9/24درصد فضاي سبز منطقه بين 
 95٪به احتمال  آماربردارياشتباه براي اينكه درصد 

تعداد نقاطي كه بايد شمارش شود از  ،باشد 5٪حداكثر 
  :زير محاسبه گرديد رابطهطريق 

426025)(0/010/265
0/265)(121/96

2)(0/01
)(1

=
××

−×=
×

−×
=

E%iP
iP2t

N  

 
N تعداد نقاط الزم براي تمام منطقه،iP  نسبت فضاي

از كه  95٪احتمال حدود اعتماد به  %Eسبز در منطقه، 
كه بستگي به تعداد نمونه  tشود و مقدار  ميمشخص  قبل

 و معموالً با توجه شود داشتهاي كه بايد شمارش  يا نقطه
  .  دهند در رابطه قرار مي 96/1تعداد نمونه مقدار آن را  به

نتايج حاصل از مقايسه واقعيت زميني و تصوير 
آورده شده ) 1جدول (بندي شده، در جدول خطا  طبقه
اعداد واقع بر روي  شود، نه كه مالحظه ميگو همان .است

بندي  قطر اصلي جدول نمايانگر پيكسلهاي درست طبقه
  .دنباش شده مي
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و درصد  97%با توجه به جدول، درصد صحت كلي 
  .محاسبه شد 95%صحت توليد كننده و كاربر 

برداري با توجه به شبكه  همچنين درصد اشتباه آمار
  .   ددست آم به  6/4% چين جديد نقطه

به  1375با توجه به ضريب تبديل جمعيت از سال 
 1384 مي باشد، جمعيت سال 06/1كه برابر  1384
  .ديگرد نفر در كل منطقه برآورد   88022معادل
متـر مربـع بـر     14 ،فضاي سبز منطقه مورد مطالعه كل سرانه

متر مربع  9نفر و بدون احتساب مساحت پارك جنگلي نصر 
  .باشد ميبر نفر 

نين نسبت مساحت فضاي سبز در منطقه به همچ
. است درصد محاسبه شده 4/20مساحت كل منطقه 

عبارتي، يك پنجم مساحت منطقه را فضاي سبز اشغال  به
  .نموده است

 
  بندي شده نتايج حاصل از مقايسه واقعيت زميني و تصوير طبقه -1جدول 

  بندي طبقهجمع در   سبزغير فضاي فضاي سبز طبقه بندي
  1289  58  1231  ي سبزفضا

  3082  3021  61  غير فضاي سبز
  4371 3079 1292  جمع در واقعيت زميني

  
هكتار از  3/305است  يادآوريدر عين حال قابل 

 فضاي سبز كمتر از سرانه  ،نفر  74157منطقه با جمعيت 
، 13865هكتار بقيه با جمعيت  7/232متر مربع و  15

پس از محاسبه سرانه . داردمتر مربع  15اي بيشتر از  سرانه
ها، نقشه پراكندگي آن در محدوده مورد مطالعه  در حوزه

. بندي گرديد گانه تقسيم دست آمد و به طبقات شش هب
تا  10 متر مربع، 10تا  5 متر مربع، 5سرانه كمتر از  سپس

متر مربع و  30تا  20متر مربع،  20تا  15متر مربع،  15

طبقات از يكديگر تفكيك متر مربع در اين  30بيش از 
  .شدند

گانه  نمايانگر چگونگي پراكنش طبقات شش 5شكل 
گونها و تفكيك  پس از رسم  پلي. باشد در سطح منطقه مي

 نقشه )غير قابل نفوذ( از ساير مناطق شهري ،مناطق خالي
 ).6شكل ( دست آمد قابل افزايش به فضاي سبز به توان

هكتار  5/49ل نقشه حاصل نمايانگر وجود سطحي معاد
ساخت و ساز قرار نگرفته  مورد است كه هنوزدر منطقه 

  .است
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گذاري نقشه مناطق خالي و نقشه سرانه  هم با روي

فضاي سبز، مالحظه گرديد كه مناطق با كمترين ميزان 
 آن در صورت اختصاص تمامي سطوح خالي حتي سرانه

كتار را به مساحت ه 2/0افزايش  توانبه فضاي سبز، تنها 
نمايانگر طبقات سرانه   2جدول . ندفضاي سبز خود دار

فضاي سبز و مساحت مناطق خالي در هر يك از آنها 
  .باشد مي

توان نتيجه گرفت كه در  مي  2با توجه به جدول 
مناطق خالي قرار  ،ريزي براي ايجاد فضاي سبز برنامه

سبت به ن بيشتريگرفته در طبقه اول تا سوم از اولويت 
در حقيقت مناطق قرار . باشند ميساير مناطق برخوردار 

توان  متر مربع را مي 15گرفته در سطوح با سرانه كمتر از 
تبديل به فضاي سبز دانست و داراي اولويت نخست براي 

خود اختصاص  ، اولويت دوم را بهساير مناطق خالي
  .  دهند مي

روي نقشه بيانگر نحوه پراكندگي اولويتها بر   7شكل 
  .باشد مي سبز سرانه فضاي

 
  بحث 

منطقه مورد مطالعه ابتدا از نظر ميزان اختصاص سطح 
با . ، مورد بررسي قرار گرفته استكل به سطح فضاي سبز

از تصاوير ماهواره مساحت كل پوشش سبز در  هاستفاد
نتايج حاصل از مقايسه با  باشد كه ميهكتار  7/109منطقه 

برآورد  97%را  بندي طبقه كليصحت  ،واقعيت زميني
 (Khoram et al., 2003)توسط اي كه  در مطالعه. كند مي

و در نظر  GPSكلي با استفاده از  انجام گرفته صحت
. شده استبرآورد  64%نقطه كنترل زميني  140گرفتن 

شده با نتيجه اين تحقيق ناشي از تعداد ياد اختالف نتيجه
قاط كنترل شده و يا ي موضوعي، تعداد نها هطبقات نقش

  .باشد زميني مي  نحوه تهيه واقعيت
تصوير ماهواره  (Goetz et al., 2003)در مطالعه 

غير قابل  سطوحايكونوس به سه طبقه پوشش درختي، 
صحت كلي در تهيه . آب تفكيك شده است نفوذ و منابع

درصد گزارش  %84 ،بندي نقشه موضوعي حاصل از طبقه
  .شده است
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  مساحت مناطق خالي در طبقات سرانه فضاي سبز -2جدول 

)نفر(جمعيت )هكتار(مساحت مناطق خالي )هكتار(مساحت فضاي سبز)هكتار(مساحتشماره طبقه
1 2/646/72/0 18464 
2 1/1909/325 46592 
3 518/111/1 9101 
4 6/442/112/0 6875 
5 7/485/142/3 5462 
6 4/1397/318/39 1528 

  
با وجود نزديكتر بودن نتيجه حاصل به نتيجه گرفته 

شايد بتوان اختالف نتايج مورد  ،شده در اين تحقيق
مقايسه را به تعداد طبقات و توان تفكيك متفاوت در 

  .كار رفته در اين مطالعات مرتبط دانست بهتصاوير 
حدود  بندي طبقههمچنين با توجه به نتايج حاصل از 

پوشيده شده  گياهان سبز ز انواع مختلفدرصد منطقه ا 20
شده از طرف گوئل است كه با توجه به معيار عنوان 

  .شود مناسب ارزيابي  مي) 1371(

با توجه به چگونگي تناسب توزيع فضاي سبز شهرها 
قابل  زيربا توجه به جمعيت، نتيجه تحقيق حاضر با نتايج 

  .باشد ميبحث 
براي كشورهاي  امكان تعيين استانداردي قابل قبول

توان در گستره يك  حتي نمي. وجود ندارد مختلف عمالً
كشور نيز گسترش يا حجم استانداردي از فضاي سبز را 

 ،وجوداين با . براي شهرهاي مختلف آن پيشنهاد كرد
 سوي آشنايي با برخي استانداردهاي ارائه شده از

تواند در سطح  كشورهاي مختلف در زمينه فضاي باز مي
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هنماي كلي از نظر نسبت آنها به يكديگر و مقايسه يك را
 ،مجنونيان( وضعيت موجود در كشورمان مفيد واقع شود با

1374 .(  
گوئل حداقل استاندارد فضاي سبز را با توجه به اقليم 

كرده است  يادمتر مربع بر نفر  15تا  10هر كشور 
همچنين مخدوم سطح استاندارد ). 1371 ،مجنونيان(

ا با توجه به تفاوتهاي اقليمي و شرايط فضاي سبز ر
داند  مي متر مربع متغير  50تا  5/7اكولوژيك بين 

در گزارش ). 1369به نقل از مخدوم،  1374، مجنونيان(
 50تا  30ريزي وزارت كشور نيز اين رقم از  گروه برنامه

  . متر مربع عنوان شده است
 ه درك شايد بتوان گفت ،با توجه به آمار و ارقام باال

منطقه با وجود تناسب نسبي ميان جمعيت و سطح تحت 
حداقل در مناطق با پراكنش نامناسب  ،پوشش فضاي سبز

ايجاد توازن  براي ، نياز به اقدامات مناسبفضاي سبز
  .شود احساس مي بيشتر

شايد دليل اين اختالف، عدم توزيع مناسب فضاي سبز 
 زيادوجود در برخي از قسمت هاي منطقه مورد مطالعه با 

بودن سرانه باشد و ممكن است بتوان داليل آن را روش 
  .انتخاب زمين براي اختصاص به كاربري فضاي سبز دانست

براي افزايش  كه گيري نمود توان نتيجه در واقع مي
بودن نسبت مساحت آن به  زيادمتناسب فضاي سبز عالوه بر 

ر داده سطح كل، بايد تراكم جمعيت منطقه را نيز مد نظر قرا
سرانه  عاملدر حقيقت هر دو . نمود وارد گيري تصميم در و

فضاي سبز بر حسب متر مربع بر نفر و نسبت سطح فضاي 
ريزي  بررسي وضعيت و برنامه براي ،سبز به سطح كل

  .كار گرفته شود است بهمنظور بهبود شرايط الزم  به
  

  مورد استفاده منابع
جمعيت شهرستانهاي استان بازسازي و برآورد  .1383نام،  بي -

، مركـز آمـار ايـران   . 1380محـدوده سـال    براساستهران 

سازمان مديريت و برنامه ريـزي كشـور، انتشـارات دفتـر     
 .صفحه 72انتشارات و اطالع رساني، 

ترين روش آماربرداري در  بررسي مناسب .1380، .پناهي، پ -
نامه كارشناسي ارشـد جنگلـداري،    پايان .جنگلهاي شهري

نشكده منابع طبيعـي و علـوم دريـايي دانشـگاه تربيـت      دا
  .فحهص 110مدرس،

. جـزوه درس سـنجش از دور   .1377، .ا.درويـش صـفت، ع   - 
  .صفحه 164 دانشگاه تهران، دانشكده منابع طبيعي،

انتشـارات دانشـگاه    .آماربرداري در جنگل .1384، .زبيري، م -
  .صفحه 401تهران، 

تم اطالعــات جغرافيــايي و كــاربرد سيســ .1381، .سســار، ن -
مجلـه  . فضاي سبز شـهرها ريزي  مدلهاي رياضي در برنامه

بـرداري   ماهنامه علمي و فني سـازمان نقشـه   .برداري نقشه
  .9-7: 54 مارهكشور، ش

تهـران و   ارزيـابي مـديريت فضـاي سـبز     .1371، .ك ،گوئل -
مجموعـه   .جايگاه مناسب آن در مديريت شهري شناخت
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  .صفحه 251 ،چاپ اول تهران،
- Khoram, S., Gregory, J., Stalhng, D.F. and Cakhr, H., 

2003. High Resolution Mapping Land Cover 
Classification of the Homony Creek Watershed. 
Final Report. Available on: 
https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/1826/13
92/1/Thesis+report.pdf, 36 p. 

- Goetz, S.J., Wright, R.K., Smith, A.J. and Zinecker, 
E., 2003. The Woods Hole Research Center, 
Ikonos Imagery For Resource Management: tree 
cover, impervious surfaces and riparian buffer 
analyses in the mid-Atlantic region. Remote 
Sensing of Environment, 88: 195-208. Available 
on: http://www.sciencedirect.com.pdf 

- Thi Hoa Binh,T., and Minh, Y.T., 2002. Application 
of Remote Sensing Technology and GIS for 
Planning and Managing Urban Greenspaces of 
Hanoi. Department of Remote Sensing Technology 
& GIS, Institute Of Technology of Vietnam. 
Available on: http://www.igf.uniosnabrueck. 
de/mitarbeiter/schiewe/papers/01.pdf, 2 p.   



303 Iranian Journal of Forest and Poplar Research Vol. 16  No. 2,  2008 

Green space estimation using IKONOS imageries 
 

S. Teimouri1*, J. Feghhi2 and M. Sharifi3  
 

1*-Coressponding author, M.Sc., Faculty of Natural Resources, University of Tehran. E-mail: sarateimouri81_7@yahoo.com   
2-Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran. 
3- Member of High Council Forest, Range and Watershed Organization (FRWO).    
 

Abstract   
 
     The necessity of successful and practical planning in urban forestry and green space of city, in addition 
to costs and financial sources, is knowing the present situation and potential of considered area from its 
kind of requirement and ability in growing plants. In this study, IKONOS images and aerial photos were 
used to get information about the situation of city green space and calculate average of green space per 
person in the North West of Tehran, third region and some part of second region of municipality, for 538 
hectare. Therefore, satellite images were interpreted by automatic digital analysis with maximum 
likelihood algorithm after necessary preprocessing. Meanwhile, the aerial photos after digitizing and 
geometric correction were used as ground-truth in classification.  For this purpose a dot grid with 4371 
points, located in 100 square meter cluster, overlaid on the aerial photos. Then it was determined that 
each dot belonged to which class. The distances of clusters from each other were 100× 100m and the 
distance of the dots in each cluster was 5×5m. The results were compared with the results of automatic 
classification of satellite images, and the error matrix was made. Overall accuracy of classification was 
97%. The area was divided in 45 zones according to the boundaries the statistic center of Iran and the 
average of green space was calculated regarding to the number of population and space of green area in 
each zone. Then the bare lands were detected and measured as a maximum increasable potential to green 
space. The results represented that the average of green space per person is 14 square meters in the study 
area that it's about 20% of whole of it, and the range of it, is between 3/9-28/9 square meters per person 
that varies in different zones. Finally, the bare lands were ranked in allocating to green area via 
overlaying the maps of empty places and average of green space. 
  
Key words: dot grid, aerial photographs, green space, Ikonos imageries.   

  


