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Abstract 
 

The process of urban development is like a fuzzy process; Therefore, fuzzy 
segmentation and urban space monitoring using HR-PRS panchromatic images is one 
of the best tools in urban management and planning. In this study, panchromatic 
images of GeoEye-1 sensor related in the urban area of Qeshm has been used for 
analyzing the application of operation of the methods of fuzzy segmentation and 
clustering. Thus, for analyzing the operation of algorithms of FWS, MSA, IDF and CFM 
and using MATLAB software, 6 qualitative criteria has been described in three spatial 
categories, radiometric and spatial-radiometric. Using these methods and based on 
fuzzy characteristics, the input images have been fused and then, with application of 
fuzzy clustering method, and fusion output, which has a fuzzy nature, Thus, this article 
appears to study the segmentation of urban area. The result of the research confirms 
the efficiency of the suggested segmentation methods in terms of recognition of 
phenomena and man-made and spatial effects and exact exploitation of the 
information of satellite images. The method of FWS discloses the best performance in 
terms of segmentation of urban areas. Therefore, according to the research results, 
the use of clustering algorithms and fuzzy features is a suitable and optimal method 
for integrating HR-PRS satellite image information from urban area with the aim of 
segmentation. 
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)مطالعه HR-PR پنکروماتیک مناطق شهری با استفاده از تصاویر بندی  های فازی در ناحیهکارایی روش
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 چکیده

بندی فازی و پایش فضای شهری با استفاده از بنابراین ناحیه ؛استشهری مانند یک روند فازی  یروند توسعه

شود. از این رو در ریزی شهری محسوب می، یکی از بهترین ابزارها در مدیریت و برنامهHR-PRSتصاویر پنکروماتیک 

بندی در محدوده شهری قشم از بندی فازی جهت ناحیه های خوشه این نوشتار با هدف بررسی کارایی عملکرد روش

-جهت بررسی عملکرد الگوریتمباره است. در این استفاده شده GeoEye-1سنجنده  HR-PRاتیک تصاویر پنکروم

معیار کیفی مختلفی در سه دسته  MATLAB ،6افزار نرمبا استفاده از  CFMو  FWS  ،MSA  ،IDFهای 

های  بر اساس ویژگیو  اهبا استفاده از این روش است. در ادامهرادیومتریک تعریف شده-مکانی، رادیومتریکی و مکانی

به خروجی ادغام که ماهیتی فازی دارد،  بندی فازی و خوشهروش فازی به ادغام تصاویر ورودی پرداخته و با استفاده از 

بندی پیشنهادی را از  های ناحیه نتایج پژوهش کارایی روششهری مورد مطالعه اقدام گردید.  یبندی محدوه ناحیه

نمایند. در  یید میأت ای ماهواره ارض مکانی و انسانی و استخراج دقیق اطالعات از تصاویرها و عومنظر تشخیص پدیده

 جی، طبق نتانیاز خود نشان داده است. بنابرا مناطق شهری بندی بهترین عملکرد را در ناحیه FWSاین میان روش 

 ریاطالعات تصو قیتلف یبرا نهیروش مناسب و به کی یفاز یهایژگیو و یبندخوشه یهاتمیاستفاده از الگور قیتحق

 بندی است. با هدف ناحیه یشهر یمنطقه کیاز  HR-PRS یاماهواره

 
 

، سدنجنده  HR-PRS  پنکروماتیدک تصداویر  ، بنددی فدازی  سدنجش از دور، الگدوریتم خوشده   فدازی،  بنددی   ناحیهکلید واژه ها: 

GeoEye-1.قشم ، 
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 مقدمه و بیان مسأله 
های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، بیش از نیمی از مدنیت و مرکز فعالیت عنوان کانونشهرها به 

یر شرایط و عوامل طبیعی و انسانی از درون و برون قرار دارند أثاند و همواره تحت تجمعیت جهان را در خود جای داده

  (.742: 1911، فر، ملکی؛ فیروزی، روستایی، کاملی292: 1912نژاداصل،کرم و یعقوب)

-های بیفیزیکی شهرها و محدودیت منابع طبیعی، چالش یدر این میان امروزه رشد سریع جمعیت و توسعه

هدای غیررسدمی در پیرامدون و روستاها، ایجداد سدکونتگاه یمددیریت شدهری مانند تخلیه یشدماری در زمینده

هایی که به دنبال دارد، بی توجهی ین امر به دلیل به پیچیدگیانداز شهری را به وجود آورده که اتغییرات شکل چشم

گیالنده، فر، غفاریپور، نظماله؛ امان131: 1911طالشی، به آن بر مشکالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خواهد افزود )

پایدار و  یند توسعه(. از این رو برای دستیابی به یک رو227: 1914زاده وادقانی، کریمی و بالیست، ؛ حاجی47: 1911

های نوین مانند فناوری سنجش از دور به منظور بهبود ریزی و مدیریت کارآمد شهری ضرورت استفاده از فناوریبرنامه

شود های شهری به عنوان یک ضرورت مطرح میریدزی، طراحدی، مددیریت، اداره، نگهدداری و کاهش هزینهبرنامه

 (. 2727، 2؛ هو و ژانگ219: 2714، 1)بونافونی، بالدینلی و وردوچی

با تمرکز بر روی الگوهای مناظر و فضای ای یافته و های اخیر رشد قابل مالحظهطی دهه سنجش از دورفناوری 

ارزیابی نظارت و ای مهم جهت ای به عنوان یک منبع دادهپایش محیطی، به شکل گستردهشهری، نقشه برداری و 

های کوچک مقیاس در مناطق شهری و تجزیه و تحلیل آنها و نقشه یراضی، تهیهمنابع، پایش تغییرات کاربری ا

، 9مورد استفاده قرار گرفته است )مهاتا، داس و سرکار بسیاری از کاربردهای دیگر در مدیریت و برنامه ریزی شهری 

ای به ماهوارههای دادهن رو . از ای(2716، 3؛ ژی، ژانگ، لیو و وانگ2716، 7؛ گرینیاس، پاناگیوتاکیس و زیریاتس2727

پایدار و برنامه ریزی  یکاربردهای توسعه یعنوان یک ابزار مهم جهت تصمیم گیری توسط مدیران شهری در زمینه

فناوری پردازش تصویر پیشرفته، عملیدات  ای است. این جایگاه را به دلیل داده کاوی و شهری دارای جایگاه ویژه

پانکروماتیدک، تصویر برداری چند زمانه و در  یبندی تدصاویر بارزسدازی شددهطبقه و 6خودکدار استخراج عوارض

افزایش قدرت تفکیک مکانی و زمانی، بهره  های متعدد، قابلیت دریافت اطالعات در شرایط متفاوت اقلیمی،طیف

-در مقایسه با روش هاهزینهکاهش  صرفه جویی در وقت، افزایش دقت و سرعت،ها، برداری و دسترسی راحت به داده

؛ دو، 2711، 1؛ ژانگ، جیانگ، ژانگ و چنگ2716، 4)میائو، شی، سمت، لیسینی و گامبا بدست آورده است های سنتی

 (.2727، 1لیو، ژانگ و ژنگ

های زمانی و مکانی بر پایه تصاویر سنجش از دور با قدرت ریزی جامع و یکپارچه مناطق شهری، پردازشدر برنامه

ها و تحلیل شرایط طبیعی شهرها، تعیین (، یکی از کارهای اساسی و پایه در بررسیHR-PRSیک مکانی باال )تفک

سیستم فضای  یشهری در آینده، توزیع منابع و طرح ریزی جغرافیایی شهرها، ساماندهی توسعه یمسیرهای توسعه

نقش مهمی  که باشدریزی شهری میرآیند برنامههای مطالعات شهری و فها، پایش محیطی و دیگر جنبهسبز، شبکه راه

 های مختلف و همچنین فرآیندهای برنامهها و زمانرا در شناسایی و مطالعه نحوه تغییرات ساختارها و الگوها در سال

                                                             
1 Bonafoni, Baldinelli & Verducci 
2 Hu & Zhang 
3 Mahata, Das & Sarkar 
4 Grinias, Panagiotakis & Tziritas 
5 Xie, Zhang, Liu, & Wang 

های ارتباطی و فضای سبز بر روی تصاویر های مسکونی، خدماتی، صنعتی، تجاری، شبکههای شهری مانند بخشها و پدیدهتمامی عارضه 6

هر  یمخصوص خود قابل شناسایی هستند و اطالعات بسیار زیاد و باارزشی درباره موقعیت، بافت و اندازهای با استفاده از معیارهای ماهواره
 گردد.های شهری استخراج میکدام از پدیده

7 Miao, Shi, Samat, Lisini & Gamba 
8 Zhang, Jiang, Zhang & Cheng 
9 Du, Liu, Zhang & Zheng 
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های فازی بر منطق فازی تئوری مجموعهنمایند. در این رابطه محاسبات ایفاء می ریزی شهری برای حال و آینده

ای ریاضی برای ارزیابی، عنوان نظریهاست که بهابزارهای بسیار مفید و کارآمدی )چندارزشی( استوار بوده و یکی از 

شمار به مسائل پیچیده روز سازی ریاضی، ابهام و عدم دقت موجود در فرآیندهای شناختی انسانی وبینی و مدلپیش

منظور اقدام در شرایط ابهام ارائه گردیده است، با (. این تئوری که اساساً به299 :1912اصل، نژادرود )کرم و یعقوبمی

سازی پویایی یک سیستم را بدون نیاز به توصیفات که امکان شبیهآورد فراهم می علمی ابزارهایهای دقیق، حلراه

( و 221 :1914زاده وادقانی و همکاران، حاجیآورد )های کیفی و کمی پدید میریاضیاتی مفصل و با استفاده از داده

-بندی ریاضی بخشید و از الگوهای ریاضی بهگیری انسانی را صورتاستدالل و تصمیم یها نحوهوسیله آنتوان بهمی

(. در این میان روند 41 :1913)کرم و همکاران، های گوناگون علوم و تکنولوژی استفاده نمود دست آمده در زمینه

 باشد که دو بعد فضایی و زمانی را در بر دارد. شهری مانند یک روند فازی می یتوسعه

شهری یک فرآیند مداومی  یتوسعهدر بعد فضایی، بین مناطق شهری مرز مشخصی وجود ندارد و در بعد زمانی، 

(. بنابراین 227 :1914زاده وادقانی و همکاران، کند )حاجیاست که از یک منحنی لجستیک با روند کلی پیروی می

های سنجش از دور و تصاویر پنکروماتیک با توان بندی و پایش تغییرات فضای شهری با استفاده از تکنیکناحیه

ترین موارد و بهترین ابزارها جهت پدایش تغییدرات محیطدی و اسدتخراج (، یکی از مهمHR-PRSتفکیک مکانی باال )

شود. از این رو در این نوشتار با هدف بررسی کارایی شهری محسوب میریزی کاربری اراضی در مدیریت و برنامه

سنجنده  HR-PRبندی در محدوده شهری قشم از تصاویر پنکروماتیک بندی فازی جهت ناحیه های خوشه عملکرد روش

GeoEye-1 است.استفاده شده 

 

 پژوهشپیشینه 
هایی صورت گرفته از بندی فازی پژوهش خوشهای و بندی تصاویر ماهوارههای ناحیه در خصوص اعمال روش

2الگوریتم ژنتیک بهبود یافتهو  FCM( از ترکیب 2771) 1، چدی و نصریآواد ؛جمله
HDGA بندی تصاویر  جهت ناحیه

Landsat ETM+  وIKONOS-2 های مختلف از  استفاده کردند. آنها جهت اختصاص هر پیکسل به خوشهFCM  برایو 

معتبر زمینی حاکی  یاستفاده نمودند. نتایج مقایسه با داده HDGAها از  های بهینه و مراکز خوشه یافتن تعداد خوشه

 بندی استفاده شده داشت. از دقت ناحیه

9با استفاده از روش (2717) زاده و کسایی حسن 
SW-FCM را به منظور استفاده از روابط  7ایده اتصال عضویت

نتایج نشان داد که این روش مطرح نمودند.  Landsat-7بندی فازی تصاویر  ها جهت خوشه پیکسل 6و کلی 3مکانی محلی

 دقت ناحیه بندی باالیی دارد. قابلیت تشخیص نواحی کوچک تصویر و 

1و الگوریتم FCMعضویت  یاز رابطه درجه IRSای بندی تصاویر ماهواره ( جهت ناحیه2717) 4داس و سیل
IDE 

 شود.بندی می بندی نشان داد که استفاده از حالت کرنل باعث افزایش دقت ناحیه نمودند. نتایج ناحیه استفاده

                                                             
1 Awad, Chehdi, and Nasri 
2 Hybrid Dynamic GA 
3 Size Weigthed FCM 
4
 Membership-Connectedness 

5 Local 
6 Global 
7 Das and Sil 
8 Improved Differential Evolution 
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2با نام  FCM( از الگوریتم تعمیم یافته 2711) 1و کاندو میترا 
SCM بندی سریع حجم وسیع داده  برای خوشه

اعمال  SPOTو  IRS-1Aهای  های مختلف بر روی تصاویر ماهواره ورودی و همچنین مدل نمودن همپوشانی ناحیه

بندی به خوبی عمل  ها با انواع شکل، اندازه و چگالی و نیز دقت در ناحیه نمودند و نشان دادند که در شناسایی خوشه

 نماید.  می

بندی تصاویر چند  ای برای هر پیکسل به ناحیه بر روی اعداد دوره FCM( با اعمال 2717) 9هو و ژویو، هی، 

ای  های هر پیکسل مقادیر حداقل و حداکثر برای اعداد دوره پرداختند. آنها با استفاده از همسایگی SPOT-5طیفی 

 مربوط به آن را به دست آوردند و نتایج قابل قبولی حاصل نمودند. 

 بندی و جهت ناحیههای طیفی، بافتی و ساختاری  ویژگی از استفاده( با 2713مودی، صمدزادگان و رینارتز )مح

بردار ویژگی باید دارای بیش از یک بعد و اطالعات ورودی دارای تصاویر پنکروماتیک نشان دادند که  7شناسایی هدف

 عمق باشد تا نتایج خوبی حاصل نماید. 

جزیره  ؛(2713، 3تصاویر رادار )جائو و وانگ بندی فازی توان به خوشهاین زمینه می های دیگر دراز پژوهش

بندی فازی  خوشه(؛ 2713 ،)قمیسی و همکاران بندی فازی برای تصاویر فراطیفی (؛ خوشه2713، 6حرارتی شهری )پان

ها شناسی سنگمطالعه زمین جهت بندی فازی الگوریتم خوشه (؛2716زینلی و اصغری، های گرد و غبار ایران )طوفان

تخمین زیست توده باالی زمین شهری )ویلکس، دیزنی، (؛ 2714، 4پنگژی، گویلینگ، ژیشو،جون)فنگ، لیانگ

، 1)وان ژنگ و ما برای تصاویر چندطیفیفضایی  -بندی فازی خودکار طیفی (؛ خوشه2711؛ 1کالدرس و بورت ویکاری،

، 17ژو، چن، لی، ژانگ، یانگ، ژائو و وونتروپی تصاویر چند طیفی )آبندی فازی همراه با  الگوریتم خوشه و (2711

 اشاره نمود. (2711

 

 روش پژوهش
بندی فازی مناطق شهری بخش جنوبی قشم از تصاویر پنکروماتیک  بندی و خوشهدر این پژوهش جهت ناحیه

های  پردازش (. در این رابطه پس از پیش1)شکل  11گردید استفاده متر  3/7با قدرت تفکیک مکانی  GeoEyeسنجنده 

 CFMو  FWS  ،MSA  ،IDFهای با روش منطقه مطالعاتی HR-PRSتصاویر پانکروماتیک رادیومتریک و هندسی، 

 بندی فازی صورت گرفت.  ناحیه، MATLABافزار نرمدر  (شکل )

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Mitra and Kundu 
2 Shadowed C-Means 
3 Yu, He, Hu and Zhou 
4 Object Recognition 
5 Gao & Wang 
6 Pan 
7 Fang, Liang-shu, Jun-jie, Gui-ling & Xi-ping 
8 Wilkes, Disney, Vicari, Calders, & Burt 
9 Wan, Zhong & Ma 
10 Xu, Chen, Li, Zhang, Yang, Zhao, Wu 

متر در باندهای  63/1متر در باند پانکروماتیک و  71/7ای را با توان تفکیک مکانی  کیلومتر تصاویر ماهواره 611با ارتفاع GeoEye سنجنده  11

 (..1917کند )رجبی و مومنی، کیلومتر بر روی زمین دریافت می 2/13واری به عرض چندطیفی در ن
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 : محدوده مورد مطالعه1شکل 

 

 بندی فازی مورد بررسیهای ناحیه: روش1جدول 

 توضیحات مراجع بندی روش ناحیه ردیف

1 

Classical Fusion Method 

and FCM (CFM) 

)نعیمی، نیازمردی، نمین، 

همایونی، صمدزادگان و 

؛ ژنگ، کائو، لی و 2719
 (2711، 1بندیکتسن

های ادغام  بندی چندتصویری مبتنی بر روش یک روش ناحیه

 باشد. می FCMمعمول )در سطح پیکسل( و 

2 

Mean-Shift Algorithm 

(MSA) 

)مینگ، سی، کای، لی، 

؛ بایرام، 2712، 2کیائو و دو

دمیر، آکپینار، اوی، 
 (2711، 9اردموگتل و سکر

بندی انواع تصاویر، بخصوص  های بسیار مرسوم در ناحیه از روش

 باشد. تصاویر پنکروماتیک می

9 
Interval-valued Data 

Fuzzy c-means (IDF) 
؛ 2717،  یو، هی، هو و ژو)

 (2713، 7فوریا

های ارائه شده که به استخراج ویژگی فازی از  از جدیدترین روش

ه از مدل نمودن ویژگی فازی با تصویر ورودی پرداخته و با استفاد

 پردازد. می FCMبندی آن با استفاده از  ای به ناحیه اعداد دوره

7 
Fuzzy Watershed 

Segmentation (FWS) 

، 3کارلیر، دبیر و ولف)
(؛ یو، ژو، فنگ و 2773

 (2713، 6هی

بندی انواع تصاویر، بخصوص  های بسیار مرسوم در ناحیه از روش
 باشد. میتصاویر پنکروماتیک 

 

                                                             
1 Cao, Lv, Benediktsson 
2
 Ming, Ci, Cai, Li, Qiao and Du 

3 Bayram, Demir, Akpinar, Oy, Erdem, Vögtle, Seker 
4 Fourie 
5 Carleer, Debeir, & Wolff 
6 Yu, Xu, Feng & He 
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های فازی به ادغام تصاویر ورودی پرداخته و با استفاده از  ها و بر اساس ویژگی روشدر این راستا با استفاده از این 

در شهری مورد مطالعه اقدام گردید.  یبندی محدوه به ناحیهخروجی ادغام که ماهیتی فازی دارد،  بندی فازی و خوشه

 شهری و بندی تصاویر پنکروماتیک و خروجی آن به عنوان یک خروجی میانی جهت ناحیه 1این رابطه از فرآیند ادغام

است. با دقت باال استفاده شده ومفید  ،رسیدن به اطالعات پیچیدهو همچنین بهینه از حجم وسیع داده  یاستفاده

های پیشنهادی در این  از روش که با استفاده فازی بندی به منظور ناحیهشهر قشم  HR-PRSای  ادغام تصاویر ماهواره

باشد که در آن ماهیت اطالعات در طول ادغام اطالعات یک یا چند سنسور مشابه میپذیرد از نوع  پژوهش صورت می

 .(94: 1917پور، )مهدی زمان ثابت است

از و همچنین های رادیومتریکی و بافتی  جهت بهبود عملکرد از ویژگی، بندی پیشنهادی های ناحیه روشدر  

تخصیص درجه تعلق فازی به و  بندی فازی و انواع اعداد فازی با توابع عضویت مختلف نیز برای ورودی های خوشه روش

 . استاستفاده شده  ها جهت مدل نمودن عدم قطعیت مکانی پیکسل

که هر  شده هدر نظر گرفتفازی بندی  خوشه واعداد ورودی  جهتمدل عدم قطعیت  ،های مورد مطالعه در روش

 بندی خواهند بخشید.  یک ویژگی خاصی را به روش خوشه

هایی که درجه عضویت نیز ماهیتی فازی  برای حالت ،ارائه شده این پژوهش فازی بندی های خوشه الگوریتمدر 

های یا ویژگی DNدر این رابطه مقادیر باشد.  داشته باشد، متریک به کار گرفته شده مقدار فازی را دارا می

های کنتراست، آنتروپی، انرژی و همگنی به دست آمده از به همراه ویژگی GeoEyeرادیومتریکی تصاویر پنکروماتیک 

GLCMماتریس 
 های به دست آمده بر پایه انرژی بافت الوزو ویژگی 2

از تصاویر پنکروماتیک مورد مطالعه استخراج 9

ها  (. این ویژگی1117بندی پردازش گردید )الوز، نتایج بهتر ناحیهشده و جهت استفاده از اطالعات مکانی و رسیدن به 

شکل های پیشنهادی در ) بلوک دیاگرام روش دهند. ها را در دو بعد نمایش می ها و موج نقطه دار، تک ها، میانگین وزن لبه

 ( نمایش داده شده است. 

( صورت گرفته     تا      های مختلف چندین بار )از  بندی برای خوشه خوشههای در این پژوهش الگوریتم

مشخص و  XB( با استفاده از شاخص ̂ بندی، تعداد نواحی تصویر ) و در مرحله پردازش با ارزیابی خروجی خوشه

ترین تعلق را به آن دارد. در ادامه با اعمال یابد که بیشای اختصاص می گردد و هر پیکسل به خوشه بندی می خوشه

Defuzzification تصویر 7ای که به آن تعلق دارد مرکز خوشه یزنی به هر پیکسل بر اساس اندازهو برچسب ،

 باشد.  مشخص می آید که در آن مرز بین نواحی کامالًمیبندی شده به دست  ناحیه

بندی مورد مطالعه که دارای پارامترهای فازی هستند، بر روی تصاویر ورودی اعمال  های خوشه روش نهایت در

 شده و نتایج آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Fusion 
2 Gray-Level Co-Occurrence Matrix 

کند. او با استفاده از کانولوشن با  گیری می الوز یک روش استخراج انرژی بافت را پیشنهاد نمود که میزان تغییرات در یک پنجره ثابت را اندازه 3

 .دویژگی بافت حاصل نمو 1به محاسبه انرژی بافت پرداخت که در نتیجه به ازای هر پیکسل  3*3ماسک  1
های متعلق به خوشه با  دارند؛ به همین ترتیب تا اینکه پیکسل 1های متعلق به خوشه با کوچکترین اندازه مرکز، برچسب  یعنی پیکسل 7

 خواهند داشت. ̂ بزرگترین اندازه مرکز برچسب 
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 HR-PRSبندی مقاوم تصاویر  های پیشنهادی برای ناحیه : بلوک دیاگرام روش2شکل 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده
معیار کیفی  6در محدوده شهری مورد مطالعه،  CFMو  FWS  ،MSA  ،IDFهای جهت بررسی عملکرد الگوریتم

 (.9)شکل  استرادیومتریک تعریف شده-و مکانی 2، رادیومتریکی1مختلفی در سه دسته مکانی

باشد. در این مالک سنجش و ارزیابی می محدوده مطالعاتیهای اصلی : در این معیار، فرم و ساختار جاده1معیار 

 های جاده از محیط پیرامونش مد نظر است.  باشد، تشخیص و تمایز صحیح لبه معیار که از دسته ارزیابی مکانی می

باشد و از  های اصلی مالک سنجش و ارزیابی میفت درون مرز جاده: در این معیار، همگنی و یکنواختی با2معیار 

 نوع ارزیابی رادیومتریکی است.

باشد که باید به صورت بندی دقیق سقف منازل می : در این معیار مالک سنجش و ارزیابی ناحیه9معیار 

 است. رادیومتریکی-بندی گردند. در این معیار ارزیابی از نوع مکانی چندضلعی سفید ناحیه

                                                             
1 Spatial 
2 Radiometric 
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: در این معیار مالک سنجش و ارزیابی، تشخیص و تمایز صحیح پوشش گیاهی و درختان درون باغ 7معیار 

 باشد که از نوع ارزیابی رادیومتریکی است. می

های خشکی منطقه مالک سنجش است به بندی دقیق دریا و تمایز آن از قسمت : در این معیار ناحیه3معیار 

 باشد. سترش نیابد و از نوع ارزیابی رادیومتریکی میکه دریا به ساحل گطوری

 

 
ها با ساختار هندسی  ای(، ناحیه مربوط به دریا )رنگ آبی(، سقف خانهاده اصلی و جاده فرعی )با رنگ قهوه: ج9 شکل

 )رنگ سبز( در محدوده مطالعاتی که در معیارهای کیفی تعریف شده مد نظربا تک درختان )رنگ زرد(، فضای سبز 

 باشند. می

 

: در این معیار مالک سنجش و ارزیابی، مشخص نمودن خط ساحلی نرم )بدون تغییرات تند و اعوجاج( 6معیار 

 باشد.  باشد که از نوع ارزیابی مکانی میمی

شده  دادهنشان  7شکل  های پیشنهادی مورد بررسی درشهری مطالعه با روش یبندی فازی محدوده نتایج ناحیه

بندی از خود نشان  بهترین عملکرد را در ناحیه FWSشود روش  ( مشاهده می7گونه که در تصویر )شکل نهما است.

مرزهای  FWS بندی های تصاویر پنکروماتیک مورد بررسی با استفاده از ناحیهبندی پیکسلدر تقسیمداده است و 

ها با شکل، اندازه و  و شناسایی خوشههای انسانی و مکانی تشخیص پدیدهدر در نتیجه  شوند.تصویر به خوبی آشکار می

، 9، ژنگ و ماوان؛ 2712، 2، زنی و اسپوزیتو؛ سنسون2776، 1کارانزالوس و آرجیاالسچگالی مختلف دقت خوبی دارد )

 اوج تفاوت عملکرد این کند.(. این الگوریتم مرزهای اصلی را به خوبی تشخیص و مرزهای اضافی را حذف می2711

 ها به درستی انجام داده است.باشد که آشکارسازی ساحل را بهتر از سایر روشمی 6ها در معیار  روش با سایر روش

ها  در معیارهای مورد ارزیابی بسیار بهتر از میانگین عملکرد روش FWSکه میانگین عملکرد روش با وجود این

های  بندی دقیق چندضلعی و عدم ناحیه 9مربوط به معیار  ها است، اما عمده ایراد این روش در مقایسه با سایر روش

در مقابل روش به دلیل حساسیت باالی این روش نسبت به نویز باشد. تواند باشد؛ که می ( می9سقف منازل )در معیار 

CFM  تا حدودی در ایراد یاد شده برای روشFWS   عملکرد خوبی را از خود نشان داده است؛ هرچند در معیارهای

های و سقف گاهتشخیص بافت سکونت ینیز در زمینهIDF روش در این میان دیگر به خوبی این روش کار نکرده است. 

 ندی بباشند. به طور کلی این روش برای ناحیه بندی میهای ناحیه منازل دارای بهترین عملکرد نسبت به سایر روش

 

 
                                                             
1 Karantzalos   & Argialas 
2 Sansone, Zeni, & Esposito 
3 Wan, Zhong & Ma 
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صالح، میتیچ بندهد )کارایی و دقت خوبی نشان می HR-PRSای  تصاویر ماهوارهها از فازی و استخراج دقیق داده

 (.2712، 2مینگ، سی، کای، لی، کیائو و دو ؛2717، 1آودو بن

 

 
 های مورد مطالعه در منطقه مطالعاتی: بندی فازی روش : نتایج ناحیه7شکل 

 (CFM(، د )MSAج ) (،FWS(، ب )IDFالف )

 
 

 پیشنهادها گیری ونتیجه
بندی پیشنهادی  های ناحیه های فازی مورد بررسی، کارایی روش بندی و ویژگیهای خوشهنتایج الگوریتمبررسی 

ی شهری محدوده ای ماهواره ها و عوارض مکانی و انسانی و استخراج دقیق اطالعات از تصاویررا از منظر تشخیص پدیده

و معیارهای بندی  های ناحیه روشاین نتایج مبین این واقعیت است که با استفاده از نمایند.  یید میأتمورد مطالعه 

را با دقت باال جهت برنامه  شهر قشم توان الگوهای مناظر و فضاهای مناطق سکونتگاهیپیشنهادی در این پژوهش، می

                                                             
1 Ben Salah, Mitiche   & Ben Ayed 
2 Ming, Ci, Cai, Li, Qiao  & Du 
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چرا که با اجرای مدل فازی و بر پایه شواهد میدانی و مقایسه نتایج  ریزی و مدیریت شهری شناسایی و پایش نمود؛

 کند.های موجود مطابقت میحاصله با واقعیت

-HRای  های تصاویر ماهوارهجهت ادغام فازی داده کاربردی و بهینه عنوان روشتواند بهاین نتایج میاز این رو 

PRS یریزی و مدیریت اصولی و منطبق با معیارهای توسعهبرنامه بندی و الگویی جهت با هدف ناحیه از منطقه شهری 

را از تمامی جهات و در  الگوریتمتوان یک  هر چند در این رابطه نمی همراستا با محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد.

د دید کدام و کاربرد مورد نظر بای آشکارسازی هدفبلکه بسته به  ،ها به عنوان بهترین روش معرفی نمودهمه شاخص

-های مورد بررسی در پژوهشتوان با تلفیق الگوریتممی در این رابطهتواند بهترین عملکرد را داشته باشد.  الگوریتم می

با پارامترهای فازی به یک روش کارا و مناسب  GG-FCMبندی  های آتی و استفاده از اعداد فازی نرمال و روش خوشه

 در انواع مناطق جغرافیایی رسید. 

جهت استفاده در نرمال بهترین نوع اعداد  نوعای، اعداد فازی در ادغام اطالعات تصاویر ماهوارهتوان گفت می

تواند ما را به  باشند و استفاده از اعداد فازی در حالت کلی می می HR-PRSبندی منطقه با استفاده از تصاویر  ناحیه

بندی  های خوشه های مطلوب الگوریتماند. همچنین با توجه به ویژگیای برسبندی تصاویر ماهواره نتایج بهتری در ناحیه

-الگوریتمهای فازی نوع نرمال )گوسی( و  های دور افتاده، استفاده از ویژگی فازی از جمله مقاومت در برابر نویز و داده

بندی  ت ناحیهها جه از بهترین ویژگی Fuzzy C-Means (FCM)بندی  بندی فازی مبتنی بر روش خوشه خوشه های

 باشند.  میمناطق شهری 

های موجود برای هر عدد فازی که هر کدام ویژگی متفاوتی را به  با به کارگیری انواع اعداد فازی و متریک

با فازی سازی درجه عضویت و پارامترهای فاصله و هر دو با خواهند داد و نیز فضای شهری بندی  خروجی ناحیه

تر فازی داشته باشیم؛ چرا که با توجه به وجود ابهام  بندی مقاوم توان عملکرد بهینه و مطلوبی جهت خوشهیکدیگر، می

 بندی نیز فازی بوده و ابهام داشته باشند.  در اعداد ورودی، بهتر است سایر پارامترهای مؤثر در خوشه
 

 پیشنهادها و کارهای آینده

های پیشنهادی  بندی استفاده گردید، الگوریتم با توجه به این که در این پژوهش از تصاویر پنکروماتیک جهت ناحیه

توان بر روی تصاویر چند طیفی و ابر طیفی نیز اعمال نمود. همچنین جهت آشکارسازی مرز بین نواحی و نحوه  را می

 توان استفاده نمود. ها نیز می رجه عضویت پیکسلگذر از یک ناحیه به ناحیه دیگر از آنتروپی مقادیر د

 

 سپاسگزاری

از محل  167با شماره قرارداد  از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بخاطر حمایت مالی»

 این طرح تشکر و سپاسگزاری می کنم.اعتبارات ویژه پژوهشی دانشگاه 

 

 و مأخذ منابع
شهری با استفاده  ی(، ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه1911گیالنده، عطا، )فر، حسین، غفارینظمپور، انور، الهامان

پژوهشی -علی  ی(، فصلنامهموردی: شهر جدید بهارستان، اصفهان یمطالعه) GIS و منطق فازی در  ANP از روش

 .33-47(، صص 76)پیاپی 1 ی، شماره17 یهای انسانی، دورهریزی سکونتگاهمطالعات برنامه

ی شهری با منطق فازی  یابی توسعه (، مکان1914زاده وادقانی، بهاره، کریمی، سعید، بالیست، جهانبخش، )حاجی

 یی موردی: شهرستان کاشان، فصلنامه ای مطالعه گیری فرایند تحلیل شبکه وزنی و تکنیک تصمیم و ترکیب خطی

 .211-292، صص 173 یشماره، 24 یهدورپژوهشی اطالعات جغرافیایی، -علمی
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شهر تهران، گاهی در پیرامون کالن(. سیاست تمرکزگرایی و ناپایداری نظام سکونت1911طالشی، مصطفی. )

 .112-134، صص 21، پیاپی 2 یشماره، 1روستایی، سال  یاقتصاد فضا و توسعه یفصلنامه

های تبیین (. تحلیل مؤلفه1911واد و ملکی، سعید. )فر، محمدجفیروزی، محمدعلی؛ روستایی، شهریور؛ کاملی

ریزی های جغرافیایی برنامهپژوهش یحکمروایی شهری دانش بنیان )مطالعه ای در کالن شهر تبریز(، فصلنامه یکننده

 .711-741، صص   4  یشماره،  9  یهدور شهری، 

 

 

کالبدی  یفازی در ارزیابی تناسب زمین برای توسعه(، کاربرد منطق 1912نژاداصل، نازیال. )کرم، امیر و یعقوب

، صص 1912، بهار 96 یپژوهشی انجمن جغرافیایی ایران(، سال یازدهم، شماره -علمی یفصلنامهشهر، جغرافیا )

271-291. 
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