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 مجله پژوهش و توسعه جنگل

 (1949، )58-49، صفحه 1شماره  1جلد 
 

 

برآورد  منظوربه Google Earth یاطالعات یگاهدر پا Ikonos یرو استفاده از تصو ینیزم یآماربردار ینب یسهمقا

 (ی: شهرستان ساربررسی مورد)منطقه ی جنگل شهر یکم هایمشخصه

 

4و مرتضی شعبانی 3، جهانگیر فقهی2، منوچهر نمیرانیان1*سیده کوثر حمیدی

 .یراندانشگاه تهران، کرج، ا یعی،دانشکده منابع طبکارشناس ارشد جنگلداری،  -1

 یران.دانشگاه تهران، کرج، ا یعی،و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طب یاستاد گروه جنگلدار -2

 یران.دانشگاه تهران، کرج، ا یعی،و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طب یگروه جنگلدار یاردانش -3

 .یرانا ی،سار ی،دانشگاه سار یعی،و منابع طب یدانشگاه کشاورز یگروه جنگلدار یمرب -4

 14/24/44تاریخ پذیرش:    18/22/44تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

آیند و به دلیل فضای سبز ی شهرها به شمار میدهندههای شهکلهای شههری یکی از شها  جنگل

اندازهای زنده و سبز  ود، محیطی، به سبب ایجاد چشمیرات زیستتأث داشتن عالوه بر ود،  ۀقابل مالحظ

ی شهرها، مربوط به بخش وهواآبیر فضهای سهبز در تأثشههرها سههمی بسهزا دارند. بیشهترین  در زیبایی

یرات مفید آن بیشههتر  واهد بود. تحقی  تأثزار بیشههتر باشههد زار آن اسههت و هر چه وسههعت در تدر ت

های کمی برای برآورد بر ی مشههخصههه Ikonosمقایسههه بین آماربرداری زمینی و تصههویر  منظوربهحاضههر 

اسهت. در روش زمینی برای برآورد تاج پوشش  اجراشهدههای شههری، در بخشهی از شههر سهاری جنگل

ر  یابان جمهوری اسالمی شهر ساری استفاده شد. دبرداری به روش منظم تصادفی در تان از روش نمونه

 شههد.گیری هر در ت اندازه نهیبرابرسههچنین قطر تاج پوشههش هر در ت در دو جهت عمود بر هم و هم

 حاصهههل از دو روش نتایج که (= �̂� ،115df=34/1) داد نشهههان یجفت t ی آزموناز اجرا حاصهههل نتایج

 لیتحل و هیتجزحاصهههل از  نتایج ندارند.درصهههد  48در سهههطط اطمینان  داریتفاوت معنیگیری اندازه

 پوشههش تاج برآورد برایIkonos (49/2=2R ) ایتصههاویر ماهواره از اسههتفاده که داد نشههانرگرسههیونی 

باال و زمان کم تفسههیر تصههویر  دقتبهتوان نتیجه گرفت که با توجه می .اسههت مناسههب  یابانی در تان

تواند جایگزین مناسهههبی برای آماربرداری زمینی در برآورد تاج پوشهههش می Ikonosای، تصهههاویر ماهواره

 شهری مشابه باشد. در تان در دیگر شهرها با سا تار جنگل

*.Ikonosجنگل شهری، ساری، ، ایتصویر ماهوارهآماربرداری، تاج پوشش،  های کلیدی:واژه

                                                                                                                     

  :K.hamidi86@yahoo.comEmail                                    نویسنده مسئول: *                              
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 مقدمه

شهناسهی سازمان ملل جمعیت مطاب  اطالعات جمعیت

درصد در  84به  2228در سال  درصد 9/45شههرها از 

 Van Delm and)  واهد کردافزایش پیدا  2232سال 

Gulinck, 2011) بنابراین شهههرها در حال گسههترش ؛

در این راسهههتا بیش از همه مورد تهاجم و  آنچهبوده و 

های طبیعی و فضهههاهای گیرد، محیطتخریهب قرار می

سهبز درون شههری هسهتند که در بسیاری از شهرهای 

که در یدرصورتشههود. توجه نمی هاآنجهان چندان به 

شه به همیکنار پیشهرفت و صنعتی شدن ی  شهر، باید 

بوم طبیعی و نزدی  به طبیعی شهههری یسههتزحفاظت 

طرف دیگر  از (.Shahsavari, 2008) توجه شهههودنیز 

ی شهههرها به همراه گسههترش شهههرنشههینی و توسههعه

های صهههنعتی با افزایش جمعیهت و توسهههعهه فعالیت

ها آلودگی شدتبههای فسیلی رویه سو تمصرف بی

درجههه اول  کههه عواقههب آن در داده اسهههترا افزایش 

های تنفسهههی، تشهههدید امراض و بیماری صهههورتبه

های قلبی و ریوی، متوجه سههاکنان شهرها شده بیماری

عاملی در تشهههدید ترییرات  عنوانبهو در مرحلهه بعد، 

قش ایفای ن هاآنمحیطی حاصل از یستزیر تأثاقلیمی، 

بنههابراین وجود  (.Roshan et al., 2008نمههایههد )می

ها و فضهای سهبز کارآمد در این شهههر ضرورت محیط

یعی های طبیرگذاری محیطتأثبیشتری دارد، زیرا مقدار 

ی شهههرها در تعدیل و فضههاهای سههبز دا ل و حومه

آلودگی هوا انکارپذیر اسههت و فضههای سههبز شهههری 

بخشهی از سا تار ی  شهر اهداف و  عنوانبهتواند می

همیههت کههارکردهههای زیههادی را بههه نمههایش بگههذارد. ا

های شهری تا آن حد است که فضهاهای سبز در محیط

یافتگی جوامع های توسهههعهیکی از شههها   عنوانبه

 کهطوری(. بههTeymori et al., 2008مطرح اسهههت )

James ( 2009و همکههاران)  مههدیریههت و نظههارت بر

هایی از توسهههعه پایدار جنبه عنوانبهفضهههای سهههبز را 

 و توسهعه بیشتریشههری معرفی کرده که نیاز به در  

دارد، بنهابراین مهدیریهت سههها تارهای طبیعی موجود 

اهمیت  اصهی را در توسهعه مناط  شهری موجود در 

 Jalili and Khosraviتواند دارا باشد )حال و آینده می

ایجاد  هدف باهای شههههری (. مهدیریهت جنگل2008

ویژه وحش بهههای طبیعی برای انسهههان و حیاتمحیط

از طرف دیگر یه  منبع درآمد برای برای پرنهدگهان و 

یافته هاسهت که در بر ی از شهرهای توسعهشههرداری

(. مدیریت از هر منبعی Malmir, 2010شود )انجام می

شهههود کهه مدیریت بها آمهاربرداری از آن شهههرو  می

نیسهههت.  مسهههت ناهای شههههری نیز از این قاعده جنگل

آمهاربرداری باید  یههاسهههامهانههانتخهاب یها طراحی 

یههاز مههدیران برای موردنی اطالعههات کهننههدهاههمفهر

های آماربرداری باید گیری باشهههد. این روشتصهههمیم

ا و ب موقعبهی طراحی شود که این اطالعات را اگونهبه

 ,.Miller et alفراهم کند ) صهههرفهبهمقرونها هزینهه

ی، جنگل شهرترین راهکارهای مدیریت (. از مهم2015

از وضههعیت کمی و کیفی این موقع داشههتن اطالعات به

گیری تاج های شهری، اندازهها اسهت. در جنگلجنگل

دهنده ارزش بسیار مهمی است که نشان مؤلفهپوشهش 

در ت برای تولید سایه، کاهش آلودگی هوا، صوتی و 

(. این اطالعات Andarz, 2006جلوگیری از باد است )

 هیابی اسهههت اما بدسهههتقابلاز طری  آماربرداری زمینی 

های مختلف آماربرداری زمینی دارای دلیهل اینکه روش

گیر و دقهت متفهاوتی اسهههت و همچنین بسهههیار وقت

بر اسهههت، پژوهشهههگران اسهههتفاده از تصهههاویر هزینه

های شهههری پیشنهاد ای را برای مدیریت جنگلماهواره

کنند. به این دلیل که این تصههاویر اطالعات منظم و می

ی ، مکانی و زمانی متفاوتروز با قدرت تفکی  طیفیبهه

 آمههاربرداری در بهها ارتبههاط در کننههد.را عرضهههه می

 تاکنون متعددی هایبررسهههی جنگلهداری شههههری،

 3منطقه در  Golshani (2011). گرفته اسههت صههورت
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 Geo Eyeای تهران به بررسههی قابلیت تصههاویر ماهواره

های مختلف آماربرداری زمینی در برآورد سطط و روش

 . نتایجپردا ته اسهههتتهاج پوشهههش در تان  یابانی 

نشههان داد، مقادیر حاصههل از آماربرداری  t-testآزمون 

تفههاوت  Geo Eyeزمینی و تصهههویر  صهههد درصهههد

به بررسهههی  Boggs (2010). ندارندداری بهاهم معنی

 عنوانبه توزیع در تان، ینسهههبهت فراوانی و چگونگ

در سهههاوانا  عامل در عملکرد اکوسهههیسهههتم، ینترمهم

هههای پهردا ههت. وی بهرای ایههن منظور از مههاهواره

QuickBird  وIkonos پذیریی که دارای قدرت تفک 

ی تهیه مدل و در نهایتطیفی باالیی هستند استفاده کرد 

 یهای مشابه برای تعریف اندازهشهد که برای ایسهتگاه

و  Abdollahi .داشته باشدسهتفاده تاج در ت قابلیت ا

 محیطییسههتزبرای بررسههی اثرهای  (2005همکاران )

ترییر کهاربری اراضهههی روی پوشهههش گیهاهی مناط  

در سال  ETM+ی لندست های ماهوارهاز داده شههری،

 فییترییرات کمی و کند و اسههتفاده کرد 1351و  1384

بررسی را  ی موردسال منطقه 12پوشش گیاهی در طی 

مشههخ  شههد که اندازه پوشههش  دسههت آوردند و به

از انجام این  هدف .کرده استیدا گیاهی شههر کاهش پ

پژوهش مقایسههه صههحت برآورد تاج پوشههش جنگل 

در پایگاه  Ikonos ایشهههری از روی تصههاویر ماهواره

برداری تصادفی منظم نمونه با Google Earthاطالعاتی 

ی داری برادر عرصه و دستیابی به روش مناسب آماربر

 با تا برآورد سههطط تاج پوشههش جنگل شهههری اسههت

 برای قبولی مورد نتایج مطلوب، زمان و هزینه صههرف

 .آید به دستریزی برنامه

 هامواد و روش

شهرستان واقع در  بررسهی موردمنطقه این پژوهش در 

درجه و  83 جررافیایی طول اسهت. این شهر درسهاری 

شهههده واقع دقیقه  82 درجه و 38دقیقهه و عرض  84

متر از سههطط دریا  132و دارای متوسههط ارتفا   اسههت

اسهههت. در این پژوهش در تههان  یههابههان جمهوری 

یل پوشهش در تی مناسههب انتخاب شد. به دلاسهالمی 

 در که جمهوری اسههالمی  یابان سههمت در تان دو

 صورتبهدارند،  قرار ساری میدان ساعت شهر محدوده

 زگیری شههد. همچنین اتصههادفی منظم انتخاب و اندازه

 23در تاریخ  بررسههی موردای منطقه تصههاویر ماهواره

روش آماربرداری زمینی که  .، اسهتفاده شد1358 یرماهت

 ینا بهشد  کاربردهبهبرای برآورد مساحت تاج در تان 

صهههورت اسهههت کهه در ابتهدا پش از گردش میدانی، 

تصهههادفی منظم  صهههورتبهدر تهان دو طرف  یابان 

انتخهاب و قطر بزر  و کوچ  تاج پوشهههش در تان 

گیری شهدند. همچنین در این پژوهش همبستگی اندازه

این دو متریر )قطر بزر  و کوچهه  تههاج پوشهههش 

در تان( بررسههی شههد. برای محاسههبه مسههاحت تاج 

 استفاده شد. 1در تان از رابطه 

𝐶𝐴 (1رابطه ) =
D1 × D2

4
× 𝜋 

مساحت تاج در ت  = CAدر این رابطه، 

 قطر کوچ  تاج در ت )متر( و = D1(، مترمربع)

D2 = .)قطر بزر  تاج در ت )متر 

مربوط به پایگاه  Ikonosای در تصاویر ماهواره

ابتدا پردازش مقدماتی صورت  Google Earthاطالعاتی 

 ایگرفت که شامل عملیاتی بر روی تصویر ماهواره

ها از نظر نمایش بصری و تفسیر بهبود داده منظوربه

مطلوب و منطقی است که این عمل سبب  صورتبه

ارتقای کیفی تصویر برای در  بهتر از آن و استخراج 

 شوند. در این پژوهش، پشالگوها یا تفسیر تصاویر می

ارز باز تهیه این تصاویر اقدام به پردازش مقدماتی و 

 Radiometricتصحیحات رادیومتری  ) ی شاملساز

correction)اتمسفری و هندسی ، (Geometric 

correction)  شد. این تصاویر برای حذف  طاهای

http://www.nanshafagh.com/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.nanshafagh.com/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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( استفاده و Dark Subtractاتمسفری از کاهش تیرگی )

( زمین مرجع UTM, zone: 39Nنسبت به زون منطقه )

 (.1)شکل  شدند

 
 

 از منطقه مورد پژوهش Google Earth در پایگاه اطالعاتی Ikonosای تصویر ماهواره -1شکل 

Figure 1. Ikonos image in Google Earth database of the study area 
 

 نتایج

 برآورد سطح تاج پوشش درختان 

های توصیفی شامل تعداد نمونه، میانگین، انحراف آماره

شده در دو یآورجمعهای معیار و  طای معیار داده

-سطط تاج پوشش آماربرداری زمینی و تصاویر ماهواره

 ارائه شده است. 1ای در جدول 

 

 مشخصات آماری تاج پوشش در تان -1جدول 
Table 1. Statistical Information of trees canopy 

 تعداد نمونه
sample number 

 اشتباه معیار
Standard error 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 میانگین
Mean 

 تاج در تان
Tree canopy 

 نام  یابان
Street name 

60 5.68 44.04 94.69 
 زمینی
land جمهوری اسالمی 

Jomhori eslami 
60 5.46 42.35 94.04 

 تصویر
image 
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 اسالمینقشه تاج پوشش در تان در  یابان جمهوری  -2شکل 

Figure 2. Map of trees canopy on Jomhori Eslami streets 

ها و در این پژوهش قبل از انجام محاسبه

ط توس هاآنها، نرمال بودن پراکنش وتحلیل دادهیهتجز

بررسی شد. نتیجۀ  Kolmogorov-Smirnovآزمون 

ها دارای پراکنش نرمال آزمون نشان داد تمامی داده

از  آمدهدستبههای ی مساحتهستند. برای مقایسه

 Ikonos ایآماربرداری تصادفی زمینی و تصویر ماهواره

استفاده  درصد 48 در سطط اطمینان جفتی tاز آزمون 

های جفتی بین داده tشد. نتیجۀ اجرای آزمون 

ای در تان و تصویر گیری عرصهاز اندازه آمدهدستبه

 ( نشان داد که= 34/1=�̂� ،115df) Ikonos ایماهواره

گیری این مشخصه در دو داری بین اندازها تالف معنی

درصد وجود  48 در سطط اطمینان استفاده موردروش 

شده نیز بیانگر این واقعیت است یمترس. نمودار ندارد

از آنالیز رگرسیون نیز نشان داد  (. نتایج حاصل2)شکل 

 49با ضریب تبیین  Ikonosای که با تصاویر ماهواره

( سطط تاج پوشش RMSE=83/8و درصد  طا )رصد د

 Google Earthدر تان  یابانی را در پایگاه اطالعاتی 

 (.2با دقت باال برآورد کرد )جدول 

 

 یم شده در  یابان جمهوری اسالمیترس ضریب مدل -2جدول 
Table 2. Coefficient of the depicted model on Jomhori Eslami Street 

 مدل آماری
Statistic model 

 R ضریب

Coefficient R  

  2Rضریب
R2 coefficient 

 مدل
model 

 نام  یابان
Street name 

Y= -8.4659 +0.9498x 0.98 0.97 
  طی
linear 

 اسالمیجمهوری 
Jomhori Eslami 
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نتایج حاصل از جدول تجزیه  ،2در جدول 

دهد که واریانش و آزمون ضرایب این امر را نشان می

توان برای برآورد مساحت تاج از تصاویر موجود می

ابر نقاط حاصل  3. در شکل پوشش در تان استفاده کرد

 سطط تاج پوشش Yشده است که در آن محور یمترس

تصاویر سطط تاج پوشش روی  x و محور ینروی زم

 ای است.ماهواره

 گیری قطر بزرگ و قطر کوچک تاج پوشش درختاناندازه 

متوسط قطر بزر  و قطر کوچ  برآورد شده از طری   

د محاسبه ش بررسی مورد گیری زمینی در  یاباناندازه

ذکر شده است. 3جدول که در 

 

 گیری زمینی و تصاویر ماهواره در  یابان جمهوری اسالمی طی حاصل از مساحت اندازهرابطه  -3شکل 
Figure 3. The linear relationship between land canopy and satellite imagery on Jomhori Eslami Street 

 

 پژوهشمشخصات آماری قطر تاج پوشش در تان در  یابان مورد  -3جدول 
Table 3. Statistical characteristics of tree canopy diameter in the study street 

 تعداد نمونه
sample number 

 )%( اشتباه معیار
Standard 

deviation (%) 

 (m) یانگینم
Mean (m) 

 (m) قطر در تان
Tree diameter 

(m) 

 نام  یابان
Street name 

60 0.40 11.87 
 قطر بزر 

Large diameter جمهوری اسالمی 
Jomhori Eslami 

 قطر کوچ  9.40 0.35 60
small diameter 

 

در روش  گرفتهانجامنتایج حاصل از محاسبات 

دهد که میانگین حسابی قطر آماربرداری زمینی، نشان می

 48بزر  در تان و قطر کوچ  تاج در تان در سطط 

-ی اسالمی دارای تفاوت معنیجمهور یابان درصد در 

 (.4جدول داری هستند )

 

 

 

 

y = 0/9498x - 8/4659

r = 0/98
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 (tآزمون )مقایسه میانگین قطر در تان  -4جدول 
Table 4. Mean Comparison of tree diameter (t-test) 

در حد باال 

 %48 سطط
Upper 

level at 

95% level 

در حد پایین 

 %48 سطط
Lower 

level at 

95% level 

 اشتباه معیار

(m) 
Standard 

error (m) 

تفاوت 

 (m) میانگین
Mean 

difference 

(m) 

 سطط 

داری معنی

 دوطرفه
Two-way 

significant 

level 

 آزادیدرجه 
df 

 �̂� آماره

Statistic �̂� 

 نام  یابان
Street 

name 

3.54 1.39 0.54 2.47 0.00 118 4.56 

جمهوری 

 اسالمی
Jomhori 

Eslami 
 

 بحث

های شهری نقش مهمی در بهبود کیفیت امروزه جنگل

کنند. اهمیت فضاهای سبز زیست شهری، ایفا میمحیط

عنوان یکی از تا آن حد است که به در محیط شهری

 یافتگی جوامع مطرح استهای توسعهشا  

(Teymori et al., 2008 در گذشته اطالعات مربوط .)

به پوشش زمین و کاربری اراضی با استفاده از پایش 

آمد. امروزه می به دستمیدانی و تفسیر عکش هوایی 

 قدرتای با سازی با استفاده از تصویر ماهوارهنقشه

-تفکی  زیاد، اجازه حل مشکالت موجود در برنامه

 .,Khorram et alدهد )ریزی مناط  شهری را می

مدیران  ازدورسنجشهای یری دادهکارگبه(. 2003

سازد از سطط فضای سبز و روند شهری را قادر می

-های معین آگاه شوند. از اینتوسعه و ترییر آن در زمان

پایدار فضای سبز شهری،  رو اولین گام برای توسعه

گیری و ثبت اطالعات مربوط به در تان شهری اندازه

از این اطالعات،  آمدهدستبهتا بر اساس نتایج  است

بز سی فضای های الزم برای حفظ و توسعهریزیبرنامه

تواند ای میهای ماهواره، از طرف دیگر، دادهشود اعمال

ای و نیز برریزی فضای سبز را توسعه بخشد برنامه

های اقتصادی و حفاظتی در سطط ریزی فعالیتبرنامه

که همین نتیجه در تحقیقات  باشد مؤثرمنطقه مفید و 

Habibnejad Roshan (1970)  وModiri and Khajeh 

گیری قطر بزر  و آمد. در اندازه به دستنیز  (1996)

، نتایج بررسی مورد کوچ  در تان در دو سمت  یابان

داری بین قطر دهد که ا تالف معنینشان می (4جدول )

توان، که دلیل آن را می بزر  و کوچ  وجود دارد

هرس در تان در  یابان برای کاهش مزاحمت برای 

ها و تیرهای برق و تلفن در مسیر بیان کرد. سا تمان

همچنین تمایل در تان به سمت فضای باز  یابان نیز 

م به ذکر است که فاصله الز .تواند دلیل این امر باشدمی

بسیار کم  موردبررسیهای کاشت در تان در  یابان

است، بنابراین، امکان رشد تاج در تان در جهت عرض 

ترین روش  یابان بر اثر رقابت محدود است. متداول

گیری زمینی است. برای آماربرداری فضای سبز، اندازه

نه یها در سطوح وسیع بسیار پرهزکه این روشییازآنجا

از تصاویر  (Rafieian et al., 2006) بر استو زمان

Ikonos   به این منظور استفاده شد. هدف از این تحقی

، در برآورد Ikonosای ارزیابی دقت تصویر ماهواره

سطط تاج پوشش در تان فضای سبز شهری است. به 

دست آوردن سطط و چگونگی پراکنش فضای سبز در 

 ریزیموضوعات اصلی در برنامهمناط  شهری، یکی از 

(. نتایج Simpson et al., 2005و مدیریت شهری است )

ه با این های مشابسایر پژوهش این تحقی  مشابه با نتایج
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 ,Abdollahi et al., 2005; Jafari) تحقی  بوده است

2010; Golshani, 2011; Boggs, 2010)  و حاکی از

 پردازش تصاویر یهافناین مطلب است که استفاده از 

ای، کارایی باالیی در فضای سبز شهری دارد و ماهواره

ابزاری مناسب در مدیریت شهری  عنوانبهتوان از آن می

 با صرف زمان کمتر نسبت به روش زمینی استفاده کرد.

ی ای زمان کمترهای ماهوارهبا توجه به اینکه تفسیر داده

از تصویر  دهد، امکان استفادهرا به  ود ا تصاص می

Ikonos  در سطوح وسیع بدون مشکل از نظر زمانی

مدیران شهری  ازدورسنجشهای پذیر است. دادهامکان

سازد که از سطوح فضای سبز و روند توسعه را قادر می

های معین آگاه شوند و با توجه به و ترییر آن در زمان

ریزی بهینه برای مدیریت آن های موجود برنامهداده

یده و های پیچچنین عدم نیاز به دستگاهاشند. همداشته ب

یمت برای تفسیر این تصاویر، از دیگر امتیازات قگران

آید. باید توجه داشت که عملیات می حساببهها آن

ه بر بوده و نیاز ببر و هزینهزمینی در سطط وسیع زمان

نیروی انسانی زیادی دارد. با توجه به ترییرات سریع 

وز ردر محیط شهرها نیاز به اطالعاتی به کاربری اراضی

از اندازه سطط تاج پوشش در تان در شهر است تا از 

 بهآگاه شد.  مدت کوتاههای ترییرات آن در طول دوره

 عنوان ابزاریتوان بهای را میهمین دلیل تصاویر ماهواره
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Abstract 

Urban forests are an indicator for establishing cities and they have important aesthetic values due to 

environmental effects as well as providing green spaces. Trees have the most important effect on the 

weather of cities among green spaces and the larger the area of the forested land, the more positive 

outcomes would be obtained. The present study was done to compare ground survey method with Ikonos 

images in Google Earth Meta data for estimating various quantitative characteristics of urban forests in 

some parts of Sari, Iran. Using the ground survey method, we employed systematic random sampling 

design to estimate trees canopy cover on Jomhouri Eslami Street in Sari. The canopy of each tree was 

measured in two perpendicular directions and the diameter at breast height was also measured for each 

tree. The results of t-test showed that estimates resulting from the two methods were not significantly 

different (df = 118, t = 1.39). The results of regression analysis indicated that using Ikonos images (R2= 

0.97) was suitable for estimating canopy area on the street. Based on our results, it can be concluded 

that considering the high accuracy and quick interpretation of satellite images, Ikonos images can be 

reliable alternatives for ground survey method in measuring tree canopies in cities with similar forest 

structure. 

Keywords: Inventory, Tree canopy, Satellite images, Urban forest, Sari city, Ikonos. 
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