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Object-Based  Classification اهلديف  التصنيف  أسلوب  الدراسة  هذه  تستخدم  البحث.  ملخص 
 ،WorldView-3 الصناعي  للقمر  العايل  املكاين  الوضوح  ذات  الفضائية  الصور  من  املباين  استخالص  يف 
للبيئات احلرضية، ومقارنة ذلك بطرق التصنيف التقليدية املعتمدة عىل اخللية Pixel مثل: التصنيف املراقب 
وغري املراقب. ولتطبيق هذا األسلوب اختريت جزيرة تاروت رشق اململكة العربية السعودية؛ لتنوع حميطها 
من مياه ونبات وسبخات، وتنوع ختطيطها بني األحياء القديمة واحلديثة. فقد اسُتخلصت املباين باستخدام 
مصنفي اجلار األقرب Nearest Neighbor وقواعد القرار Decision Rules يف أسلـــوب التصنيف اهلديف 
املقارنات اإلحصائية  التصنيف تم إجراء عدد من  نتائج  Object-Based. ولتقييم صحة   Classification

ومتوسطات-ك   ،IsoData آيزوداتا  مصنفات  شملت  اخللية،  عىل  املبنية  التقليدية  التصنيفات  مع  للنتائج 
 Classifierواالحتامالت العظمى ،Unsupervised Classification يف التصنيف غري املراقب K-means

 ،Minimum  Distance  to  Means  Classifier للمتوسطات  الدنيا  Maximum، واملسافة   Likelihood

واألنابيب املتوازية Parallelepiped Classifier يف التصنيف املراقب Supervised Classification. وقد 
الصحة  اختبار  باستخدام  جودهتا  تقييم  وجرى  السابقة،  الطرق  مجيع  باستخدام  موضوعية  خرائط  ُأنتجت 
أساليب  أن  إىل  الدراسة  وتوصلت   .Kappa  Coefficient كابا  ومعامل   ،Overall  Accuracy الشاملة 
يف  عالية  صحة  حققت  الدراسة  هذه  يف  املستخدمة   Object-Based  Classification اهلديف  التصنيف 
Pixel. وتويص  استخالص املباين يف املناطق احلرضية، وتفوقت عىل األساليب التقليدية القائمة عىل اخللية 
ssification  الدراسة برضورة تطوير املزيد من النامذج املساعدة عىل حتسني التصنيف يف بيئة التصنيف اهلديف

.Object-Based Clas
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 مشكلة البحث. 	

يمثــل التطــور اهلائــل الــذي طــرأ عــىل وســائل 
ــة،  ــبعينيات امليالدي ــذ الس ــد من ــن بع ــعار ع االستش
ــري  ــعًا لتوف ــال واس ــت املج ــة فتح ــة نوعي ــة تقني نقل
الكثــري مــن البيانــات الرقميــة التــي ســاعدت يف 
حــلِّ الكثــري مــن املشــكالت املتعلقــة بدراســات 
ــر  ــا. ويوف ــدن وغريه ــوِّ امل ــرضي ونم ــط احل التخطي
ــورًا ذات  ــة ص ــامر الصناعي ــن األق ــد م ــل اجلدي اجلي
وضــوح مــكاين عــاٍل جــدًا يصــل إىل أقــل مــن 0.3 
مــر، والتــي تســاعد يف إنتــاج خرائــط تفصيليــة 
ــرأ  ــي تط ــريات الت ــة التغ ــة ومتابع ــق احلرضي للمناط
 .)De Paul, 2007, p. 2267( عليهــا بشــكل مســتمر
كــام ســاعد التطــور املتســارع الــذي طــرأ عــىل أجهــزة 
ــات  ــة بيان ــة بمعاجل ــج اخلاص ــب اآليل والربام احلاس
ــهيل  ــد Image processing يف تس ــن بع ــعار ع االستش
التعامــل مــع كثــرة مصــادر البيانــات الرقميــة وزيــادة 
 Spectral حجمهــا الناتــج مــن دقــة الوضــوح الطيفــي
 Classification Spatial. ويعــد التصنيــف  واملــكاين 
ــل  ــي تعم ــة الت ــة الرقمي ــرق املعاجل ــم ط ــدى أه إح
 Continuous Data املتصلــة  البيانــات  عــىل حتويــل 
 Discrete Data للنطاقــات املتعــددة إىل بيانات منفصلــة
 Thematic Map ــة ــة موضوعي ــكل خريط ــل يف ش تتمث
ــا  ــج بوصفه ــة Pixel تعال ــكل خلي Mather, 1999(. ف

وحــدة مســتقلة هلــا قيمــة رقميــة واحــدة يف النطاقــات 
ــي تتكــون منهــا الصــورة. بعــد  ــة املتعــددة الت الطيفي
ذلــك جتمــع اخلاليــا معــًا ويتــم تصنيفهــا اىل أصنــاف 
 Campbell,( ــة ــا الرقمي ــب قيمه ــددة حس Classes حم

  .)2002

مراكــز  بوصفهــا  احلرضيــة  املناطــق  تعــد   
للتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة هدفًا مهــاًم يف تطبيق 
تكنولوجيــا االستشــعار عــن ُبعــد. وتعتــرب املبــاين مــن 
أكثــر املعــامل البــارزة عــىل صــور األقــامر الصناعيــة يف 
ــًا  ــتخالصها حتدي ــه اس ــي يواج ــة الت ــق احلرضي املناط
ــرار.  ــاع الق ــني وصن ــور واملخطط ــي الص ــريًا ملحل كب
تــم  ولذلــك   .)Shrivastava & Rai, 2015, p. 01(

ــاين  ــتخالص املب ــرق الس ــن الط ــد م ــق العدي تطبي
ــال، إال أن  ــذا املج ــاًم يف ه ــًا مه ــت تقدم ــي حّقق والت
حتديــد املبــاين كوحــدة مســتقلة ال يــزال يمثــل مهمــة 
 Bachofer( ــات ــن التحدي ــد م ــه العدي ــة ويواج صعب
 & Hochschild, 2015; Khurana & Wadhwa, 2015;

 Manno-Kovács & Ok, 2015; Sumer & Turker,

 2008; Vakalopoulou, Karantzalos, Komodakis, &

 Paragios, 2015; Yan, Tan, Su, & Zhao, 2017; Zhao,

 Zhou, & Kuang, 2013( )Blaschke, 2010; Kulkarni,

ــة  ــل طبق ــة يف تداخ ــكلة الرئيس ــن املش 2012(. وتكم

املبــاين مــع فئــات األهــداف األخــرى؛ مثــل: الطــرق، 
املفتوحــة  النبــايت، واألرايض  والظــالل، والغطــاء 
)Shrivastava & Rai, 2015, p. 01(. وحلــل املشــكالت 

ــة  ــاليب خمتلف ــد قدمــت أس ــذا التعقي ــي يســببها ه الت
ــامر  ــور األق ــف ص ــة Pixel لتصني ــىل اخللي ــد ع تعتم
 Angeles et al., 2009; Baud, Sridharan,( الصناعيــة 
& Pfeffer, 2008; Shekhar, 2012; Šliužas, 2004; Sli-

uzas, Kerle, & Kuffer, 2008(. إال أن هــذه األســاليب 

ــري  ــوح غ ــة الوض ــور عالي ــىل الص ــت ع ــي طبق الت
قــادرة يف معظــم احلــاالت عــىل متثيــل تبايــن املناطــق 
ــة  ــة عــن طريــق اســتخدام املعلومــات الطيفي احلرضي
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املعتمــدة عــىل اخلليــة Pixel فقــط؛ نظــرًا لالختالفــات 
املعقــدة يف اخلصائــص الطبيعيــة والشــكلية هلــذه 

 .)Shekhar, 2012, p. 519( املناطــق

ــلوب  ــور يف أس ــه القص ــىل أوج ــب ع وللتغل
 ،Pixel اخلليــة  عــىل  القائــم  التقليــدي  التصنيــف 
ــة؛  ــق احلرضي ــق للمناط ــف الدقي ــهيل التصني ولتس
Object-Based Classi-  اســتخدم التصنيــف اهلــديف
ــن  ــعار ع ــات االستش ــف بيان fication (OBC( لتصني

 Blaschke, 2010, p. 01;( ُبْعــد واســتخالص الظواهــر
 Kavzoglu, Erdemir, & Tonbul, 2016, p. 01; Liu &

ــف  ــذا التصني ــمح ه ــث يس Xia, 2010, p. 187(. حي

ــة ومعلومــات أخــرى؛  باســتخدام املعلومــات الطيفي
اجلــوار،  وعالقــات  واحلجــم،  الشــكل،  مثــل: 
والنســيج وغريهــا، عــن طريــق حتليــل أهــداف 
 Oleire-Oltmanns,( الصــور التــي تنتــج عــن التجزئــة
Coenradie, & Kleinschmit, 2011, p. 1713; Gaman-

ya, De Maeyer, & De Dapper, 2009, p. 572(. وقــد 

ــن  ــالل العقدي ــلوب خ ــذا األس ــتخدام ه ــرش اس انت
Blaschke, 2010; Lang, 2008; Musta-(  املاضيــني
fa, 2014; Opitz & Blundell, 2008( وذلــك بفضــل 

زيــادة الوضــوح املــكاين للصــور الفضائيــة، والتقــدم 
ــات تفســري  ــات ونظري ــر والربجمي يف أجهــزة الكمبيوت
 Gao, 2008, p. 421; Mustafa, 2014, p.( الصــور 
ــإن هــذه الدراســة تســتعرض قــدرات  ــه ف 23(. وعلي

Object-Based Classifica-  أســلوب التصنيف اهلــديف
tion (OBC( باعتبــاره طريقــة متقدمــة وأكثــر منطقيــة 

الســتخراج املبــاين بدقــة أفضــل مــن خــالل التطبيــق 
عــىل مرئيــة ذات وضــوح مــكاين عــاٍل بمقــدار )31) 

ــام 2016م. ــاروت لع ــرة ت ــىل جزي ــنتيمرًا ع س

مشكلة الدراسة. 	

تعتــرب التكلفــة والوقــت واجلهــد املســتغرق يف 
ــة باألســاليب  ــاين يف املناطــق احلرضي اســتخالص املب
التقليديــة املعتمــدة عــىل املســح امليــداين، أو التحليــل 
البــري للصــور اجلويــة والصــور الفضائيــة، أو 
إلنتــاج  اخلليــة  عــىل  املعتمــدة  التقنــي  التحليــل 
وحتديــث اخلرائــط املوضوعيــة؛ مــن أبــرز التحديــات 
التــي تواجــه الكارتوجرافيــني، خاصــة يف الــدول 
الكبــرية مــن حيــث املســاحة أو الــدول التــي تتطــور 
ــذه  ــدى ه ــعودية إح ــة الس ــة العربي ــة، واململك برسع
الــدول. وقــد ســاهم يف تفاقــم هــذه املشــكلة يف 
ــذي أدى  ــدن ال ــع للم ــو الرسي ــارض النم ــت احل الوق
إىل زيــادة الطلــب عــىل اخلرائــط املوضوعيــة للمناطــق 
وإدارة  احلــرضي  االمتــداد  ملتابعــة  احلرضيــة، 
الكــوارث الطبيعيــة والعقــارات وعمليــات التخطيــط 

ــا. ــرار وغريه ــع الق وصن

وُيعــدُّ أســلوب التصنيــف اهلــديف )OBC( مــن 
ــر  ــتخالص الظواه ــف واس ــاليب تصني ــدث أس أح
مــن الصــور الفضائيــة عاليــة الوضــوح املــكاين؛ 
ــري  ــارات التفس ــع مه ــري م ــابه كب ــن تش ــه م ــا يملك مل
البرشيــة يف حتليــل أهــداف الصــور وخصائصهــا؛ 
مثــل: الشــكل، واحلجــم، واالســتجابة الطيفيــة. 
ــابقة  ــات الس ــتعراض الدراس ــالل اس ــن خ ــه م إال أن
ــت  ــت أو بحث ــة تطرق ــىل دراس ــوف ع ــنى الوق مل يتس
ــة  ــور الفضائي ــن الص ــاين م ــتخالص املب ــال اس يف جم
 (OBC( عاليــة الوضــوح باســتخدام التصنيــف اهلــديف
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العربيــة  اململكــة  البيئــات احلرضيــة يف  مــن  ألي 
ــن  ــا ع ــاين فيه ــامت املب ــف س ــي ختتل ــعودية. والت الس
البيئــات األخــرى مــن حيــث الشــكل واحلجــم 
ــامت  ــا س ــف فيه ــام ختتل ــة؛ ك ــات الطيفي واالنعكاس
املناطــق املفتوحــة املحيطــة باملبــاين والتــي تؤثــر عــىل 
صحــة التصنيــف بســبب التداخــل الــذي حيــدث بــني 
ــة.  ــق املفتوح ــاين واملناط ــة للمب ــات الطيفي االنعكاس
ــم  ــة بتقيي ــذه الدراس ــوم ه ــق تق ــذا املنطل ــن ه وم
Ob- ــديف ــف اهل ــلوب التصني ــي ألس ــي وإحصائ  مرئ
يمكــن  إذا  مــا  ملعرفــة   ،ject-Based Classification

اســتخدام هــذه األســلوب للحصــول عــىل تصنيــف 
واســتخراج أدق للمبــاين يف املناطــق احلرضيــة مقارنــة 
ــة  ــىل اخللي ــدة ع ــة املعتم ــة التقليدي ــاليب التقني باألس
Pixel باســتخدام املرئيــات الفضائيــة جلزيــرة تــاروت 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة رشق اململك الواقع

أهداف الدراسة. 	

ــداف  ــق األه ــة إىل حتقي ــذه الدراس ــدف ه هت
ــة: التالي

بعــد  	 عــن  االستشــعار  تقنيــات  توظيــف 
ــور  ــن ص ــاين م ــتخالص املب )Remote Sensing( الس
ــى  ــكاين بأق ــوح امل ــة الوض ــة عالي ــامر الصناعي األق
دقــة ممكنــة، مــن خــالل اســتخدام أســلوب التصنيف 

.OBC اهلــديف

ــتخالص  	 ــة الس ــراءات الالزم ــح اإلج توضي
ــة  ــراز نوعي ــديف، وإب ــف اهل ــتخدام التصني ــاين باس املب
ــق  ــد تطبي ــتخدمني عن ــه املس ــي توج ــات الت التحدي
عاليــة  الفضائيــة  الصــور  عــىل  األســلوب  هــذا 

ــكاين. ــوح امل الوض

	  OBC تقييــم صحــة أســلوب التصنيــف اهلــديف
ــة  ــة عالي ــور الفضائي ــن الص ــاين م ــتخالص املب يف اس
ــي  ــدي املبن ــلوب التقلي ــه باألس ــوح، ومقارنت الوض

.Pixel ــة ــىل اخللي ع

خلفية أدبية. 	

ــق  ــام يتعل ــات في ــن الدراس ــد م ــري العدي ُأج
ــة  ــامر الصناعي ــور األق ــن ص ــاين م ــتخالص املب باس
عاليــة الوضــوح باالســتفادة مــن حتليــل الصــور 
األهــداف  حيــث  مــن  تنوعــت  وقــد  اهلــديف، 
 Shi, دراســة  ذلــك  ومــن  واملنهجيــة،  والتطبيــق 
اســتخدمت  التــي   ،)2018(  Wan, Gao, & Wang

Object-Based Classifi- ــديف ــف اهل ــلوب التصني  أس
ــة  ــق جتريبي ــن مناط ــر م ــتخالص الظواه cation الس

يف مدينــة ووهــان بوســط الصــني، باســتخدام الصــور 
World- ــة الوضــوح للقمــر الصناعــي ــة عالي  الفضائي
ــراتيجية  ــُتخِدمت اس ــد اس View-2 وQuickBird. وق

ــق  ــيم مناط ــىل لتقس ــفل إىل أع ــن أس ــة م ــج املنطق دم
)الشــكل   48 مقيــاس  اختِــري  حيــث  الدراســة، 
ومقيــاس   ،)0.6  Compact الرّكــز   ،0.1  Shape

 (0.6 Compact 0.2، الرّكــز Shape 80 )الشــكل
Quick-و  WorldView-2 الصناعــي القمــر   لصــور 
 Support ــة Bird عــىل التــوايل، واســُتخِدمت خوارزمي

ــامد  ــور باالعت ــف الص Vector Machine (SVM لتصني

Genetic Al- ــت أداة ح ــب، واقُرِ ــات التدري ــىل عين  ع
gorithms & Tabu Search (GATS الختيــار ســامت 

التصنيــف، حيــث ُطّبقــت عــىل 249 ســمة الختيــار 
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الســامت األفضــل للتصنيــف. وقــد أظهــرت النتائــج 
أن الصحــة الشــاملة Overall Accuracy للتصنيــف 
ــت  ــي WorldView-2 وQuickBird بلغ ــر الصناع للقم
ــا  ــة كاب ــت قيم ــوايل، وبلغ ــىل الت 89.50% و78% ع
0.86 و0.72 عــىل التــوايل. كــام توصلــت الدراســة 
ــن  ــد م ــن أن تزي ــة يمك ــة GATS املقرح إىل أن طريق
ــدد  ــد ع ــن حتدي ــه ال يمك ــف، إال أن ــة التصني صح
.)Shi, Wan, Gao, & Wang, 2018( الســامت املثــىل آليــًا

Chaokui, Jun, Jianhui, Qin- ةكذلــك دراســ
glan, & Qian )2018( التــي هتــدف إىل اســتخدام 

 Object-Based Classification اهلــديف  التصنيــف 
الســتخالص املبــاين الســكنية مــن الصــور الفضائيــة 
عاليــة الوضــوح للقمــر الصناعــي QuickBird ملدينــة 
ــُتخِدم  ــث اس ــد. حي ــت، تايالن ــة فوكي ــو، مقاطع خات
باســتخدام  الصــور  لتقســيم   eCognition برنامــج 
طريقــة التجزئــة متعــددة املقيــاس، وقــد اختِــري 
مقيــاس 16، وُوِزن الشــكل Shape بـــ 0.3، والرّكــز 
Compact بـــ 0.5. كــام اســُتخِدم أســلوب اجلــار 

العضويــة  ووظائــف   Nearest Neighbor األقــرب 
Membership Function لتصنيــف منطقــة الدراســة 

إىل مخــس فئــات أرضيــة، هــي: املبــاين الســكنية، 
واملســاحات اخلــرضاء، والطــرق، واملناطــق الرفيهية، 
واملناطــق املكشــوفة. وقــد ُقوِرنــت نتائــج التصنيــف 
 Pixel مــع طريقــة التصنيــف املبنيــة عــىل اخلليــة
ــن  ــف ع ــة التصني ــم لصح ــِري تقيي ــة، وُأج التقليدي
طريــق حســاب قيمــة االســتقرار يف التصنيــف الــذي 
بلــغ 0.2882، وتظهــر النتائــج أن طريقــة التصنيــف 
ــر  ــة أكث ــديف Object-Based Classification املقرح اهل

اكتــامالً ودقيقــة وفّعالــة يف تصنيــف األريض. كــام 
توصلــت الدراســة إىل أن طريقــة تصنيــف اجلــار 
األقــرب Nearest Neighbor أكثــر مالءمــة مــن طريقــة 
 Membership Function )Chaokui, وظائــف العضويــة

.)Jun, Jianhui, Qinglan, & Qian, 2018

 Attarzadeh & Momeni دراســة  كذلــك 
ــن  ــاين م ــتخالص املب ــدف إىل اس ــي هت )2018( الت
ــكاين  ــوح امل ــة الوض ــة عالي ــامر الصناعي ــور األق ص
Ob- اهلــديف التصنيــف  أســلوب  عــىل   باالعتــامد 
الطريقــة  وُطّبقــت   .ject-Based Classification

ــة  ــة حرضي ــورة QuickBird ملنطق ــىل ص ــة ع املقرح
اســُتخِدمت  حيــث  بإيــران.  أصفهــان  مدينــة  يف 
Multi-reso- ــوح ــددة الوض ــة متع ــة التجزئ  خوارزمي
الصــورة.  أهــداف  إلنشــاء   lution Segmentation

واْختــريت القيمــة 40 ملحــدد املقيــاس، وُوِزن اللــون 
وقــد   ،0.3 بـــ   Shape والشــكل   ،0.7 بـــ   Color

 Compact ــز ــن الرّك ــكل م ــة 0.5 ل دت القيم ــدِّ ُح
قواعــد  باســتخدام  وُصنّفــت   .Smooth والنعومــة 
الفئــات  قّســمت  Decision Rules؛ حيــث  القــرار 
ــل،  ــة والظ ــق املفتوح ــات واملناط ــرق والنبات إىل الط
وُقّســمت فئــة املبــاين إىل عــدة فئــات، وقــد اختِــريت 
ســامت اجلــوار والســياق والشــكل؛ باإلضافــة إىل 
ــة للتصنيــف. وقــد حققــت الطريقــة  الســامت الطيفي
املتبعــة صحــة شــاملة Overall Accuracy بلغــت %85 
عــىل صــورة QuickBird، ولتقييــم مــدى قابليــة نقــل 
ــن  ــزء م ــىل ج ــد ع ــة القواع ــت جمموع ــة ُطّبق املنهجي
ــة  ــت نتيج ــزد، وكان ــة ي ــورة WorldView-1 ملدين ص
      %61.15  Overall Accuracy الشــاملة  الصحــة 
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 .)Attarzadeh & Momeni, 2018(

 Sun, Liu, Cao, Shi, & Wang ــة ــك دراس كذل
التصنيــف  أســلوب  اســتخدمت  التــي   )2017(
اهلــديف Object-Based Classification الســتخالص 
الظواهــر مــن صــور عاليــة الوضــوح املــكاين للقمــر 
مــن  معينــة  ملنطقــة   .GF )GaoFen( -1 الصناعــي 
قاعــدة تشينشــان النوويــة التــي تقــع يف مقاطعــة 
Pan-sharpen-  تشــجيانغ، الصــني. وأنتِجــْت صــورة
 Hue,( عاليــة الوضــوح باســتخدام طريقــة حتويــل ing

Intensity, Saturation(، حيــث اســُتخِدمت طريقــة 

 Rates ــُتخِدمت أداة ــاس، واس ــددة املقي ــة متع التجزئ
ــل.  ــاس األمث ــدد املقي ــد حم of Change (ROC لتحدي

ــة  ــّددت قيم ــاين، وُح ــاس 36 للمب ــري مقي ــد اختِ وق
الشــكل Shape بـــ 0.2 والرّكــز Compact بـــ 0.6. 
ــر.  ــة الظواه ــة لبقي ــس خمتلف ــريت مقايي ــني اختِ يف ح
ــتخدام  ــتويات باس ــدد املس ــف متع ــِري التصني وُأْج
 Rule Based شــجرة القــرار املســتندة إىل القواعــد 
Decision Tree (RBDT، ومصنــف اجلــار األقــرب 

إىل  الفئــات  قّســمت  حيــث   ،Nearest Neighbor

ــرق،  ــاه، وط ــة، ومي ــاٍن صناعي ــاٍن ســكنية، ومب مب
ــتخالص  ــهيل اس ــات. ولتس ــة، وغاب وأراٍض زراعي
املبــاين اســُتخِدمت طبقــة الطــرق وامليــاه املســتخرجة 
ــات  ــة كطبق ــة الدراس ــة ملنطق ــة موضوعي ــن خريط م
ــف  ــج التصني ــت نتائ ــف. وُقوِرن ــاعدة يف التصني مس
Maximum Likeli-  بمصنــف االحتــامالت العظمــى
 Support Vector Machine ومصنــف hood Classifier

Pixel، وتظهــر نتيجــة  SVM) املبنــي عــىل اخلليــة 

Object-Based Classifica- ــديف ــف اهل ــم التصني  تقيي

tion أن الصحــة الشــاملة Overall Accuracy بلغــت 

 ،0.85 Kappa Coefficient 89.67% ومعامــل كابــا
ــدة  ــات املعتم ــن املصنف ــري م ــىل بكث ــبة أع ــي نس وه
 Pixel Sun, Liu, Cao, Shi, & Wang,( عــىل اخلليــة  

.)2017

تناولــت  التــي  العربيــة  الدراســات  ومــن 
والغامــدي،  )املجــي  دراســة  اهلــديف  التصنيــف 
2017م( التــي هتــدف إىل تصنيــف واســتخالص 
األرايض الفضــاء يف مدينــة الريــاض، مــن خــالل 
صــور األقــامر الصناعيــة عاليــة الوضــوح باســتخدام 
 ،)Objective Classification( اهلــديف التصنيــف  أداة 
حيــث اتبــع الباحثــان منهجيــة تضمنــت معاجلــة 
ــف  ــات وتصني ــل البيان ــم حتلي ــا، ث ــات وهتيئته البيان
ــل،  ــبع مراح ــتخالص األرايض الفضــاء عــىل س واس
ــح  ــة توض ــط موضوعي ــك خرائ ــن ذل ــج م ــد نت وق
ــام  ــة. ك ــة الدراس ــاء يف منطق ــع األرايض الفض توزي
األرايض  واســتخالص  تصنيــف  صحــة  بلغــت 
الفضــاء 84%، وتــويص الدراســة بأمهيــة تطبيــق هــذا 
ــة  ــة البرشي ــر اجلغرافي ــف للظواه ــن التصني ــوع م الن
مقارنــة باألنــواع األخــرى مــن التصنيــف التــي هــي 

ــة. ــة الطبيعي ــر البيئ ــة لظواه ــر مالءم أكث

واملالحــظ عــىل الدراســات الســابقة أهنــا 
ــتخراج  ــديف الس ــف اهل ــلوب التصني ــتخدمت أس اس
دراســة  عــدا  الفضائيــة،  الصــور  مــن  املبــاين 
اســتخدمت  التــي  والغامــدي، 2017م(  )املجــي 
ــاء.  ــتخالص األرايض الفض ــديف الس ــف اهل التصني
ــا  ــة وتباينه ــة املتبع ــالف املنهجي ــظ اخت ــه يالح إال أن
ــق  ــالف مناط ــن إىل اخت ــع التباي ــري، ويرج ــكل كب بش
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ــك  ــا، وكذل ــاين فيه ــط املب ــاحتها ونم ــة ومس الدراس
اختــالف نــوع ووضــوح الصــور الفضائيــة والربامــج 
املســتخدمة يف هــذه الدراســات. وقــد متيزت الدراســة 
احلاليــة عــن الدراســات الســابقة باســتخدام منهجيــة 
ــة NNDiffuse لدمــج  خمتلفــة حيــث ُطّبقــت خوارزمي
ــكل  ــاين بش ــواف املب ــد ح ــا يف حتدي ــور؛ لتميزه الص
أدق، كــام تتميــز بتفاصيــل أكثــر وأقــل تشويشــًا 
ــايل  ــوح الع ــرى ذات الوض ــور األخ ــن الص ــًا م طيفي
ــت  ــام طبق ــرى، ك ــج األخ ــات الدم ــن تقني ــة ع الناجت
يف هــذه الدراســة أداة اختيــار حمــدد املقيــاس األمثــل 
Optimum Scale Parameter Selector (OSPS الختبــار 

ــتخدمة يف  ــورة املس ــة الص ــة لتجزئ ــس املالئم املقايي
ــد  ــرح لقواع ــوذج مق ــاء نم ــم إنش ــام ت ــة، ك الدراس
القــرار Decision Rules الســتخالص املبــاين عــن 
ــد  ــة القواع ــة ملجموع ــري خمتلف ــر معاي ــق تطوي طري

ــداف  ــية أله ــة واهلندس ــص الطيفي ــني اخلصائ ــن ب م
الصــورة، وحيتــوي عــىل حمــددات تتناســب مــع 
ــا  ــن تطبيقه ــة ويمك ــة الدراس ــاين يف منطق ــة املب طبيع

ــاهبة. ــات مش ــىل بيئ ع

منطقة الدراسة. 	

ــة  ــة العربي ــاروت رشق اململك ــرة ت ــع جزي تق
النطــاق  ضمــن   ،)1( رقــم  الشــكل  الســعودية، 
 (°50  ›01  »10.26( طــول  خطــي  بــني  املمتــد 
ــريت عــرض  ــًا، ودائ و)75.26« 05‹ 50°( درج رشق
26°( درجــة   ›36 26°( و)9.72«   ›32  »10.11(
ــز  ــًا. وتتمي ــم2 تقريب ــاحتها 32ك ــغ مس ــامالً. وتبل ش
ــني  ــة ب ــات الطيفي ــوع يف االنعكاس ــرة بتن ــذه اجلزي ه
الربــة اجلــرداء والشــواطئ الرمليــة وامليــاه والنباتــات 
الســاحلية ألشــجار القــرم واملــزارع. كــام تتميــز 

الشكل رقم )	(. جزيرة تاروت رشق اململكة العربية السعودية )منطقة الدراسة(.
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ــذ  ــص تأخ ــرة بخصائ ــذه اجلزي ــاين يف ه ــطح املب أس
ــة  ــاين القديم ــني املب ــع ب ــة جتم ــًا خمتلف ــكاالً وأنامط أش
املراصــة لألحيــاء القديمــة؛ وأســطح املبــاين املعزولــة 

ــة.  ــاء احلديث ــوار يف األحي ــة باألس واملحاط

منهج الدراسة وأسلوهبا. 	

ــي  ــج التحلي ــىل املنه ــة ع ــذه الدراس ــد ه تعتم
التجريبيــة  الطــرق  باســتخدام  وذلــك  الكمــي، 
ــًا عــن طريــق  الكميــة لوصــف الظواهــر وصفــًا كمي
ــريات  ــة بمتغ ــابات اخلاص ــات واحلس ــراء القياس إج

الدراســة، باســتخدام برجميــات االستشــعار عــن ُبْعد، 
ومــن ثــم جدولــة النتائــج مــن أجــل االســتعانة هبــا 
إلجــراء التحليــالت. وترتكــز هــذه الدراســة بشــكل 
رئيــس عــىل توظيــف تقنيــات االستشــعار عــن ُبْعــد 
الســتخالص املبــاين يف املناطــق احلرضيــة باســتخدام 
ــد  ــي. وبع ــكاين والطيف ــوح امل ــة الوض ــور عالي الص
القيــام بالدراســات األوليــة قّســم العمــل إىل مراحــل، 
يتضمــن كل منهــا جمموعــة مــن املهــام لتحقيــق 

ــم )2(. ــكل رق ــي. الش ــام ي ــة ك ــداف الدراس أه

بانكروماتيك.- فضائية صورة
األطياف- متعددة فضائية صورة

دمج
الصورة

بعد عن االستشعار بيانات

الصور معاجلة

الصحة تقييم

التصنيف بني اخلليةاملقارنة عىل املبني والتصنيف اهلديف

التصنيفاهلديف

القرار قواعد التدريب عينات حتديد

األقرب تصنيفاجلار

املقياس متعددة التجزئة

التدريب عينات حتديد

العظمى- االحتامالت مصنف
للمتوسطات- الدنيا املسافة مصنف
املتوازية- األنابيب مصنف

آيزوداتا
ك-متوسطات

املراقب التصنيفغري املراقب التصنيف

اخللية عىل املبني التصنيف

الشكل رقم )	(. املنهجية املتبعة يف الدراسة
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البيانات املستخدمة يف الدراسة. 	

اعتمــدت الدراســة عــىل صــورة فضائيــة للقمر 
الصناعــي WorldView-3 متعــددة األطيــاف بوضــوح 
ــة  ــن مدين ــخ Apr 2016 م ــر، وتاري ــكاين 1.24 م م
ــة إىل  ــة. باإلضاف ــوم والتقني ــز للعل ــد العزي ــك عب املل
 WorldView-3 الصناعــي  للقمــر  فضائيــة  صــورة 
بانكروماتيــك، بوضــوح مــكاين 0.31 مــر، وتاريــخ 
ــوم  ــز للعل ــد العزي ــك عب ــة املل ــن مدين Apr 2016 م

ــدر.  ــن املص ــيًا م ــة هندس ــة، مصحح والتقني

الربامج واألدوات املستخدمة يف هذه الدراسة. 	

ــل  ــج eCognition للتحلي ــتخدام برنام ــم اس ت
أســلوب  باســتخدام  الفضائيــة،  للصــور  اهلــديف 
اجلــار األقــرب Nearest Neighbor، وأســلوب قواعــد 

ــج  ــتخدام برنام ــم اس ــام ت ــرار Decision Rules. ك الق
ــة  ــىل اخللي ــي ع ــف املبن ــراء التصني ENVI 5.1 إلج

غــري املراقــب Unsupervised Classification واملراقــب 
 .Supervised Classification

مراحل الدراسة. 	

تــم حتديــد منطقــة الدراســة عــىل الصــور 
واقُتطِعــت املنطقــة املطلوبــة بحيــث تظهــر مجيــع 
ــزارع  ــواطئ وم ــاه وش ــن مي ــة م ــص املختلف اخلصائ
العمليــات  لتســهيل  وذلــك  ســكنية؛  ومناطــق 
ــد  ــم )3(. وق ــكل رق ــف. الش ــاء التصني ــابية أثن احلس
ُأِضْيفــت أجــزاء مــن امليــاه املحيطــة باجلزيــرة لتقييــم 
ــل  ــديف OBC يف الفص ــف اهل ــلوب التصني ــة أس صح

ــف. ــاء التصني ــاه أثن ــالل واملي ــني الظ ب

الشكل رقم )	(. حتديد وقص منطقة الدراسة.
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		 .:Image Enhancement حتسني املرئية

يشــري حتســني الصــورة إىل عمليــات الكمبيوتــر 
الطيفيــة  الرؤيــة  التــي هتــدف حتديــدًا إىل زيــادة 
ــب  ــة للتالع ــامم؛ نتيج ــل االهت ــة حم ــامل األرضي للمع
ــة.  ــورة األصلي ــة Pixel يف الص ــدات اخللي ــم وح بقي
وقــد يكــون حتســني الصــورة بمنزلــة خطــوة متهيديــة 
ــب  ــات التدري ــار عين ــل: اختي ــق؛ مث ــل الالح للتحلي
Supervised Clas- ــإرشاف ــع ل ــف اخلاض  يف التصني
ــا )عــىل  ــون غايــة يف حــد ذاهت sification، أو أن يك

ــني  ــن حتس ــري(. ويمك ــري الب ــال، للتفس ــبيل املث س
ــن  ــد م ــطة العدي ــا بواس ــورة أو مظهره ــودة الص ج
ــل  ــدُّ حتلي ــة )Gao, 2008, p. 08(. وُيع ــات املعاجل تقني
 Principal Components Analysis ــية ــات الرئيس املركب
PCA) ودمــج الصــور )Image merging Fusion(؛ مــن 

أكثــر الطــرق شــيوعًا واســتخدامًا يف املعاجلــة الرقميــة 
ــدي، 1430(. ــة )اجلعي ــامر الصناعي ــور األق لص

		 .:Image Fusion دمج الصور

 Image Fusion ــة ــور الفضائي ــج الص ــد دم يع
ــن  ــيوعًا م ــة ش ــة الرقمي ــرق املعاجل ــر ط ــدى أكث إح
أجــل حتســني وتوضيــح الكثــري مــن املعلومــات 
أو  املــكاين  الوضــوح  قليلــة  الصــورة  الــواردة يف 
الطيفــي. وُيعــدُّ يف طليعــة اخلطــوات املهمــة لتجهيــز 
الصــور الرقميــة للتفســري والتحليــل؛ ألنــه جيمــع بــني 
بيانــات صورتــني خمتلفتــني يف صــورة واحــدة حتتــوي 
ــة  ــة واملكاني ــص الطيفي ــىل اخلصائ ــا - ع ــدٍّ م - إىل ح
لــكال الصورتــني )اجلعيــدي، 1430(. ففــي الصــورة 
ــل  ــًا( بأفض ــظ )تقريب ــج حُيتف ــطة الدم ــة بواس املنتج
اخلصائــص لــكال الصورتــني؛ حيــث حُيتفــظ بالبصمة 
ــص  ــاف واخلصائ ــددة األطي ــورة متع ــة للص الطيفي
ــر  ــك تظه ــة. ولذل ــورة البانكروماتكي ــة للص املكاني
الصــورة املحســنة طيفيــًا ومكانيــًا أكثــر تفصيــاًل مــن 
الصورتــني قبــل الدمــج. ويف هــذه الدراســة ُطّبقــت 
لتميزهــا  الصــور  لدمــج   NNDiffuse خوارزميــة 

الشكل رقم )	(. دمج صورة بانكروماتيك Panchromatic عالية الوضوح مع صورة متعددة األطياف Multispectral منخفضة 
.NNDiffuse  الوضوح باستخدام خوارزمية
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ــز  ــام تتمي ــكل أدق، ك ــاين بش ــواف املب ــد ح يف حتدي
ــور  ــن الص ــًا م ــًا طيفي ــل تشويش ــر وأق ــل أكث بتفاصي
األخــرى ذات الوضــوح العــايل الناجتــة عــن تقنيــات 

ــم )4(. ــكل رق ــرى. الش ــج األخ الدم

 التصنيف:. 		

ــم  ــدى أه ــف Classification إح ــد التصني يع
ــل  ــىل حتوي ــل ع ــي تعم ــة الت ــة الرقمي ــرق املعاجل ط
للنطاقــات   Continuous Data املتصلــة  البيانــات 
ــل  ــة Discrete Data تتمث ــات منفصل ــددة إىل بيان املتع
 Thematic Map Mather, يف شــكل خريطــة موضوعيــة
ــدة  ــا وح ــج بوصفه ــة Pixel تعال ــكل خلي 1999( . ف

مســتقلة هلــا قيمــة رقميــة واحــدة يف النطاقــات 
ــي تتكــون منهــا الصــورة. بعــد  ــة املتعــددة الت الطيفي
ذلــك جتمــع اخلاليــا معــًا ويتــم تصنيفهــا إىل أصنــاف 
 Campbell,( ــة ــا الرقمي ــب قيمه ــددة حس Classes حم

ــري  ــف غ ــة التصني ــذه الدراس ــتخدم يف ه 2002(. واس

املراقــب Unsupervised Classification، والتصنيــف 
يف  للمســاعدة   Supervised Classification املراقــب 

 .OBC ــديف ــف اهل ــم التصني تقيي

أوالً: التصنيف غري املراقب:

املراقــب  غــري  التصنيــف  عــادة  يســبق 
التصنيفــات األخــرى؛ ألنــه يتــم بشــكل آيل دون 
ــا.  ــراد تصنيفه ــق امل ــار املناط ــي يف اختي ــل الفن تدخ
ومــن ثــم تــم تطبيــق أســلوب التصنيــف غــري 
املراقــب الســتخالص املبــاين مــن الصــورة الفضائيــة 
باســتخدام خوارزميــة آيزوداتــا IsoData، وخوارزميــة 

 ENVI ــج ــرة يف برنام ــطات-ك K-means املتوف متوس
ــة  ــبب نتيج ــات، وبس ــت فئ دت س ــدِّ ــد ُح 5.3، وق
ــف  ــن تصني ــا م ــني متكن ــح أن املصنف ــف اتض التصني
املبــاين والطــرق واألرايض الفضــاء بوصفهــا أصنافــًا 
ــاف  ــة أصن ــاين إىل ثالث ــا املب ــام صنف ــتقلة؛ إال أهن مس
بنــاء عــىل االنعــكاس الطيفــي هلــا، كــام دجمــا كاًل مــن 
ــاه والنباتــات يف صنــف واحــد؛ لذلــك  الظــالل واملي

ــات.  ــع فئ ــات إىل أرب ــدد الفئ ــِض ع ُخّف

ثانيًا: التصنيف املراقب:

يــي التصنيــف غــري املراقــب عــادة التصنيــف 
ــار  ــي يف اختي ــل الفن ــرب تدخ ــم ع ــذي يت ــب ال املراق
املناطــق املــراد تصنيفهــا. ويف هــذه الدراســة تــم 
اختيــار ســت فئــات تصنيــف تتمثــل يف املبــاين، 
واملناطــق املفتوحــة، والطــرق، والظــالل، والنباتــات، 
وامليــاه. ولتطبيــق التصنيــف املراقــب ال بــد مــن 
دت  ــدِّ ــث ُح ــة، حي ــكل فئ ــب ل ــات تدري ــار عين اختي
ــكل  ــب ل ــة تدري ــع 60 عين ــب بواق ــة تدري 360 عين
ــة  ــل منطق ــىل كام ــوائي ع ــكل عش ــة بش ــة موزع فئ
الدراســة باســتخدام طريقــة البــذور  )Seeds( املتوفــرة 
ــن  ــاين تتباي ــطح املب ــام أن أس ــج ERDAS، وب يف برنام
ــر  ــا يؤث ــو م ــوين وه ــكاس الل ــاٍل يف االنع ــكل ع بش
ــب؛  ــات التدري ــكاس لعين ــة االنع ــط قيم ــىل متوس ع
فقــد اختـِـريت جمموعــة متنوعــة مــن املبــاين املوجــودة 
يف منطقــة الدراســة؛ مثــل: املبــاين ذات األســقف 
العــايل،  الســطوع  ذات  واألســقف  املظلمــة، 
وأســقف القرميــد، واألســقف املعدنيــة وغريهــا. 
ــؤرش  ــتخدام م ــب باس ــات التدري ــت عين ــد ُفِحص وق
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 ،Transformed Divergence (TD( املحــول  التباعــد 
لتقييــم درجــة الفصــل الطيفــي بــني فئــات التدريــب 

ــم )5(. ــكل رق ــارة. الش املخت

وتشــري قيــم التباعــد املحــول )TD( الــواردة يف 
ــة  ــاين مقارن ــي للمب ــل الطيف ــاله إىل الفص ــكل أع الش
مــع مخــس فئــات تصنيــف، وهــذه القيــم تــدل ضمنيًا 
عــىل صحــة عينــات التدريــب. وقــد قّدمــت عينــات 
التدريــب التــي اختِــريت قيــم فصــل عاليــة بــني فئــة 
ــن  ــل م ــات والظ ــاه والنبات ــة، واملي ــن جه ــاين م املب
جهــة أخــرى، حيــث تراوحــت مــا بــني 1.96 - 2، 
إال أن الفاصــل بــني عينــات تدريــب املبــاين والطــرق 
ــني 1.82 - 1.99. يف  ــا ب ــراوح م ــث ت ــل، حي أق
ــاين واملناطــق  حــني تراوحــت قيمــة الفصــل بــني املب
املفتوحــة بــني 1.65 - 1.98، ومــع ذلــك ُتعــدُّ 
ــب  ــات التدري ــري إىل أن عين ــدة، وتش ــم جي ــذه القي ه

منفصلــة إىل حــدٍّ مــا.

طريــق  عــن  املراقــب  التصنيــف  ُأْجــِري 
إدخــال الصــورة األصليــة، وملــف التوقيــع مــن 
ــد  ــدة. وق ــورة جدي ــدار ص ــب، وإص ــات التدري عين
ــات  ــتخدام خوارزمي ــب باس ــف املراق ــِري التصني ُأْج
وهــي:   ،Envi 5.3 برنامــج  يف  املتوفــرة  التصنيــف 
 Maximum Likelihood مصنف االحتــامالت العظمــى
ــطات  ــا للمتوس ــافة الدني ــف املس Classifier، ومصن

Minimum Distance to Means Classifier، ومصنــف 

 .Parallelepiped Classifier املتوازيــة  األنابيــب 
ــم )6(. ــكل رق الش

:OBC ثالثًا: التصنيف اهلديف

إلجــراء التصنيــف اهلــديف OBC ينبغــي تنفيــذ 
بتجزئــة  تبــدأ  متتاليــة،  رئيســة  عمليــات  ثــالث 
الصــورة، يليهــا تصنيــف الصــورة ثــم التحقــق 
ــامج  ــُتخِدم برنـــ ــد اس ــف. وق ــة التصني ــن صح م
ــب  ــديف OBC حس ــف اهل ــراء التصني eCognition إلج

اخلطــوات التاليــة: 

Multi-reso� التجزئــة باســتخدام أســلوب .	
:lution Segmentation

ــد  ــي حتدي ــورة ينبغ ــة الص ــدء بتجزئ ــل الب قب
عنــارص مهمــة تتمثــل يف أســلوب التجزئــة، ومقيــاس 
التجزئــة، وأوزان طبقــات الصــورة، وتكويــن معيــار 
 ،Shape/Color التجانــس )الــوزن للشــكل/اللون 
 .)Compact/Smooth لالندماج/النعومــة  والــوزن 
حيــث ُجّزئــت الصــورة باســتخدام أســلوب التجزئــة 
 ،Multi-resolution Segmentation ــوح ــددة الوض متع
وألن جــودة األهــداف التــي ينتجهــا هــذا األســلوب 
ــار املقيــاس املناســب فقــد  ُطّبقــت  تعتمــد عــىل اختي
أداة اختيــــــار حمــــــدد املقيـــــاس األمـــــــــــثل 
.)Optimum Scale Parameter Selector (OSPS عــىل 

ــم )7(.  ــكل رق ــة. الش ــة الدراس منطق

وبنــاء عــىل نتائــج تطبيــق أداة OSPS تــم جتزئــة 
ــق  ــن تطبي ــة م ــس الناجت ــتخدام املقايي ــورة باس الص

الشكل رقم )	(. تقييم درجة الفصل الطيفي بني فئات 
التدريب املختارة.
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الشكل رقم )	(. التصنيف باستخدام ]	[ خوارزمية آيزوداتا IsoData، ]	[ متوسطات-ك K-means، ]	[ االحتامالت العظمى 
Paral- األنابيب املتوازية ]	[ ،Minimum Distance to Means املسافة الدنيا للمتوسطات ]	[ ،Maximum Likelihood

  .lelepiped
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ــورة.  ــة الص ــاس 22 لتجزئ ــري املقي ــث اختِ األداة؛ حي
 Shape للشــكل  االفراضيــة  املحــددات  وُطّبقــت 
 ،0.1  Shape Compact كالتــايل )الشــكل  والرّكــز 
ــات  ــع الطبق ــت مجي ــز Compact 0.5(، وُوِزن الرّك
بالقيمــة 1 حســب اإلعــدادات االفراضيــة للربنامج.

اجلــار  أســلوب  باســتخدام  التصنيــف   .	
:Nearest Neighbor األقــرب 

ــه  يعتمــد هــذا األســلوب عــىل اهلــدف بوصف
ــة  ــة Pixel املنفصل ــن اخللي ــدالً م ــف ب ــدة تصني وح
املســتخدمة يف النهــج القائــم عــىل اخلليــة Pixel. حيث 
ــات معطــاة  ــاء عــىل عين يصنــف أهــداف الصــورة بن
للفئــات املعنيــة. وحُتْســب املســافة لــكل هــدف 
صــورة إىل أقــرب هــدف عينــة، ثــم ُيعــنّي اهلــدف إىل 
De-( ــة ــل أقــرب هــدف عين ــًا لتمثي ــة مناســبة وفق  فئ
اختِــريت   .)veloper, 2008; Kavzoglu et al., 2016

ــاه  ــة املي ــدا فئ ــا ع ــة، م ــكل فئ ــب ل ــة تدري 125 عين

ــراوح عــدد عينــات التدريــب مــا بــني 76 إىل  فقــد ت
ــاه  ــاحة املي ــر مس ــة لصغ ــب؛ نتيج ــة تدري 125 عين
يف منطقــة الدراســة، ونتيجــة الختــالف أحجــام 
ــذا  ــق ه ــد ُطّب ــيم. وق ــاس التقس ــًا ملقي ــداف تبع األه
Member- ــة ــف العضوي ــتخدام وظائ ــلوب باس  األس
ــرب  ــار األق ــف اجل ــرة يف مصن ship Functions املتوف

Nearest Neighbor، الشــكل رقــم )8(، املتمثلــة يف 

املتوســط Mean، والســطوع Brightness، واالنحــراف 
املعيــاري Standard Deviation، واالختــالف األقــى 
ــت  .)Maximum Difference (Max. diff؛ حيــث ُصنّف
منطقــة الدراســة إىل ســت فئــات أرضيــة، هــي 
ــرق،  ــة، والط ــق املفتوح ــالل، واملناط ــاين، والظ )املب
والنباتــات، وامليــاه(. واســتخرجت معلومــات املبــاين 

ــاف.  ــة املط يف هناي

قواعــد  أســلوب  باســتخدام  التصنيــف   .	
:Decision Rules القــرار 

 Decision Rules تفــرض طريقة قواعــد القــرار

.OSPS (. مقاييس التقسيم املثىل ملنطقة الدراسة املحددة بواسطة أداة	الشكل رقم )
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ــتند  ــد تس ــاء قواع ــامت بإنش ــف الس ــن تعري ــه يمك أن
ــة،  ــال: املكاني ــبيل املث ــدف )عــىل س ــص اهل إىل خصائ
ــتنادًا إىل  ــامت اس ــّدد الس ــيجية(. حُت ــة، والنس والطيفي
املعرفــة البرشيــة حــول أنــواع الســامت املختلفــة. عــىل 
ــطح  ــص أس ــص خصائ ــن تلخي ــال: يمك ــبيل املث س
املبــاين كالتــايل: )1( أسطــــح املبــاين لدهيــــا قيــــــم 
 Normalized Difference Vegetative Index (NDVI(
ــطح  ــكال أس ــون أش ــة، و)2( تك ــة أو معدوم ضئيل
املبــاين قريبــة مــن مســتطيل، و)3( تكــون قيمــة 
ــد  ــني. وق ــاق مع ــن نط ــاين ضم ــطح املب ــطوع أس س
ــطح  ــني أس ــز ب ــة للتميي ــد كافي ــذه القواع ــون ه تك
ــاين والفئــات األخــرى حســب منطقــة الدراســة.  املب
ــًا مقرحــًا  ويوضــح الشــكل رقــم )9( خمططــًا هيكلي
الســتخالص املبــاين عــن طريــق تطويــر معايــري 

خمتلفــة ملجموعــة القواعــد مــن بــني اخلصائــص 
ــه  ــاء علي ــورة. وبن ــداف الص ــية أله ــة واهلندس الطيفي
ــرار  ــد القـــــ ــي لقواع ــط تسلس ــراح خمط ــم اق تــ
ــع  ــب م ــددات تتناس ــىل حم ــوي ع Decision Rules حيت

ــتخدمة يف  ــة املس ــورة الفضائي ــة والص ــة الدراس منطق
الدراســة، وقــد ُطّبقــت هــذه القواعــد عــىل مقيــاس 

ــم )10(. ــكل رق 22. الش

مــؤرش  ُطّبــق  أفضــل  تصنيــف  ولتحقيــق 
 ،Built-up Area Index (BAI( املبنيــة  املنطقــة 
الســتخالص الظــالل مــع حتديــد العتبــة األكــرب مــن 
ــية  ــة التالــ ــتنادًا إىل املعادلــ ــاوي 0.101، اس أو تس
   Chankon, Iabchoon, & Wongsai, 2015; Shahi,(
:)Shafri, Taherzadeh, Mansor, & Muniandy, 2015

BAI = Blue-NIR/Blue+NIR

Nearest Neighbor باستخدام أسلوب اجلار األقرب OBC (. نتيجة التصنيف اهلديف	الشكل رقم )
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.Decision Rules (. املخطط اهليكيل الستخالص املباين باستخدام قواعد القرار	الشكل رقم )

الشكل رقم )		(. املخطط التسلسيل لقواعد القرار Decision Rules املستخدمة يف استخالص املباين.
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كــام ُصنّــف الظــالل الــذي حيقــق العتبــة 
األكــرب مــن أو تســاوي 0.35 للنســبة اخلــرضاء 
Ratio Green  بوصفهــا مياهــًا، وقــد تبــني أن االعتــامد 

ــة،  ــج إجيابي ــق نتائ ــالل حيق ــوار بالظ ــة اجل ــىل عالق ع
لذلــك ُحــّدد الظــالل املجــاور للميــاه عــىل أنــه 
ــؤرش               ــتخدام م ــات باس ــُتخرجت النبات ــام اس ــاه. ك مي
ــراء         ــات اخلضـــــــ ــي للنبات ــرق الطبيعـــــ الفــــ
 Normalized Difference Vegetative Index (NDVI(
مــع عتبــة أكــرب مــن أو تســاوي 0.013، اســتنادًا إىل 

:)Draft, 2015, p. 66( املعادلــة التاليــــة
NDVI = NIR-Red/NIR+Red

  Saturation Index وقــــد ُطّبــق مــؤرش التشبع
SaI مــع عتبــة أكــرب مــن أو تســاوي -0.01 لتصنيف 

القرميــد  الســطح  ذات  واملبــاين  املعتمــة،  املبــاين 

ــة؛  ــن 70 خلي ــد ع ــافة ال تزي ــالل بمس ــاورة للظ املج
 Tamimi, Ebadi, & Kiani,( اســتنادًا إىل املعادلــة التاليــة

:)2017, p. 274

Sal = Red-Blue/Red+Blue

دت املبــاين املجــاورة للظــالل  بعــد ذلــك ُحــدِّ
الســطوع  ذات  خليــة   70 عــن  تزيــد  ال  بمســافة 
ــع  ــطوع Brightness م ــؤرش الس ــتخدام م ــع باس املرتف
عتبة 80 فأكثــــــر؛ استنادًا إلـــى املعادلــــة التاليــــة 

:)Tamimi et al., 2017, p. 274(

BI = Red2+Green2+Blue2/30.5

ولتحســني نتائــج التصنيــف ُصنّفــت األهداف 
ــاين بوصفهــا  غــري املصنفــة التــي تقــع داخــل املب

ــم )11(. ــكل رق ــاين. الش مب

World-  عىل خلفية املرئية الفضائية للقمر الصناعي ،Decision Rules نتيجة التصنيف باستخدام قواعد القرار .)		 (الشكل رقم 

View-3
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التحليل واملناقشة. 		

	.		  التحليل البرصي لنتائج التصنيف:

تبــني مــن الفحــص البــري لنتائــج التصنيف 
أن اســتخالص الســطوح الصلبــة باالعتــامد عــىل 
ــاقة،  ــة ش ــدُّ مهم ــط - ُيع ــة - فق ــات الطيفي التوقيع
ــود  ــرًا لوج ــف نظ ــاء يف التصني ــؤدي إىل أخط ــد ي وق
تداخــل كبــري بــني التوقيعــات الطيفيــة. ويرجــع ذلك 
إىل أن مــواد الســقف املختلفــة يف املبــاين تــراوح مــن 
األســقف املغطــاة بالبــالط، إىل القرميــد، إىل الصبــات 
اخلرســانية، إىل األســقف املعدنيــة، مــع تركيبــات 
ــة  ــات الطيفي ــإن املعلوم ــذا ف ــة. ول ــوان املختلف األل
ــد  ــقة، وق ــري متناس ــات غ ــي معلوم ــاين ه ــن املب ع
تؤثــر عــىل صحــة التصنيــف. كــام الحظــت الدراســة 
أن الوضــوح املــكاين األعــىل يولــد اختالفــات طيفيــة 
أعــىل عــن طريــق زيــادة التبايــن الطيفــي داخــل الفئة. 
ــطح  ــن أس ــزاء م ــح أن أج ــال: يتض ــبيل املث ــىل س ع
املبــاين لدهيــا انعــكاس طيفــي خمتلــف عــن األجــزاء 
ــف  ــاء تصني ــبب أخط ــد يس ــا ق ــو م ــرى؛ وه األخ
طيفــي بحتــة تتمثــل يف تصنيــف أجــزاء مــن أســطح 
املبــاين بوصفهــا صنفــًا خمتلفــًا عــن اجلــزء اآلخــر مــن 
ســطح املنــزل.  كــام توجــد صعوبــة أخــرى يف تصنيف 
ــة أن  ــن حقيق ــأيت م ــة ت ــق احلرضي ــور يف املناط الص
ــق  ــة يف املناط ــاءات األرضي ــواع الغط ــن أن ــد م العدي
ــا  ــفلتية هل ــرق اإلس ــًا، فالط ــاهبة طيفي ــة متش احلرضي
ــع  ــة، م ــقف الداكن ــدًا لألس ــابه ج ــي مش ــع طيف توقي
ــام؛  ــزة بينه ــاص متمي ــص امتص ــود خصائ ــدم وج ع
كــام تتشــابه األســقف الداكنــة مــع الظــالل، ويمكــن 

ــل  ــي داخ ــن الطيف ــن التباي ــة م ــة العالي ــذه الدرج هل
ــات أن  ــني الفئ ــي ب ــابه الطيف ــدة والتش ــة الواح الفئ
تســبب صحــة تصنيــف منخفضــة يف صــور املناطــق 
ــق  ــتخدام طرائ ــد اس ــوح عن ــة الوض ــة عالي احلرضي

ــة.  ــي البحت ــف الطيف التصني

وجــدت الدراســة - أيضــًا - أن العوامــل 
ــىل  ــم ع ــف القائ ــة التصني ــىل دق ــلبًا ع ــر س ــي تؤث الت
ــني  ــط ب ــي اخلل ــة ه ــق احلرضي ــة Pixel يف املناط اخللي
ــق  ــع املناط ــع م ــطوع املرتف ــاين ذات الس ــطح املب أس
ــاين ذات  ــطح املب ــني أس ــط ب ــك اخلل ــة؛ وكذل املفتوح
ــالل.  ــدة والظ ــرق املعب ــع الط ــض م ــطوع املنخف الس
ــة  ــاين الطيني ــدًا مــع أســطح املب ــزداد املشــكلة تعقي وت
التــي متلــك خصائــص طيفيــة مماثلــة للربــة العاريــة.

	.		  تقييم الصحة واملقارنات اإلحصائية:

ــن  ــد م ــف الب ــة التصني ــم لصح ــراء تقيي إلج
اختيــار عينــات مرجعيــة ومقارنتهــا مــع الفئــات 
االســراتيجيات  مــن  العديــد  ويوجــد  املصنفــة، 
ــات  ــراتيجية العين ــات؛ كاس ــار العين ــتخدم الختي تس
العينــات  واســراتيجية  البســيطة،  العشــوائية 
ــتندة  ــات املس ــراتيجية العين ــة، واس ــة املكاني املنتظم
 Xiaohua Zhu, et al., 2014, p.( إىل املعرفــة الســابقة
10(. وقــد اختِــريت العينــات اســتنادًا إىل املعرفــة 

ــة  ــة الدراس ــة منطق ــتخدام مرئي ــطة اس ــابقة بواس الس
نفســها بوصفهــا صــورة مرجعيــة؛ ملــا تتميــز بــه مــن 
وضــوح مــكاين مرتفــع يكفــي للتحقــق مــن صحــة 
ــًا،  ــار يدوي ــريت عينــات االختب التصنيــف. وقــد اختِ
ــع  ــت يف مجي ــة ُوّزع ــا فردي ــن خالي ــارة ع ــت عب وكان
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ــكل  ــا بش ــة لوضعه ــة يف حماول ــة الدراس ــاء منطق أنح
عشــوائي. ولكــرب منطقــة الدراســة اختِــري عــدد 
6880 عينــة اختبــار عــىل هيئــة نقــاط، حيــث اختِــري 
عــدد 1999 عينــة اختبــار للمبــاين، كــام اختِــري عــدد 
4881 عينــة اختبــار لغــري املبــاين. الشــكل رقــم 

 .)12(

لتقييــم صحــة التصنيــف تــم إنشــاء مصفوفــة 
ــم  ــة لتقيي ــرب أداة قوي ــي تعت ــأ Error Matrix الت اخلط
صحــة التصنيــف )Congalton & Green, 2008(. وقــد 
 Raster ــة ــورة خلوي ــار إىل ص ــات االختب ــت عين ُحّول
ــم  ــاويًا حلج ــة Pixel مس ــم اخللي ــون حج ــث يك بحي

ــف  ــادة تصني ــل إع ــام ُعِم ــف. ك ــور التصني ــة ص خلي
ــف إىل  ــل التصني ــة لتحوي ــورة املصنف Reclassify للص

ــة  ــت مقارن ــاٍن. وُعِمل ــري مب ــاٍن، وغ ــط: مب ــني فق فئت
بــني عينــات االختبــار وملفــات التصنيــف باســتخدام 
األمــر Combine املتوفــر يف برنامــج ArcGIS. كام ُعِمل 
قلــب ملحــور اجلــدول عــن طريــق األمــر Pivot املتوفر 
ــل  ــم حتوي ــف. وت ــة التصني ــج ArcGIS ملقارن يف برنام
الســتخراج  إكســل  برنامــج  إىل  الناتــج  اجلــدول 
ــا  ــل كاب ــاملة Overall Accuracy، ومعام ــة الش الصح
User’s Accu- وصحــة املســتخدم ،Kappa Coefficient

racy، وصحــة املنتــج Producer’s Accuracy . اجلــدول 

ــم )1(. رق

الشكل رقم )		(. توزيع نقاط اختبار صحة التصنيف عىل منطقة الدراسة.



عبد اهلل بن حممد املثيبي؛  فرحان بن حسني اجلعيدي:  تقييم أسلوب التصنيف اهلديف)OBC( الستخراج املباين من املرئيات الفضائية.20

التصنيــف  مصنفــات  أن  النتائــج  توضــح 
اهلــديف OBC والتصنيــف املبنــي عــىل اخلليــة؛ حققــت 
ــا  ــاملة، إذا م ــة الش ــث الصح ــن حي ــدة م ــج جي نتائ
 Parallelepiped ــة ــب املتوازي ــف األنابي ــتثنينا مصن اس
 %82.52 بــني  مــا  تراوحــت  حيــث  Classifier؛ 

ــات  ــم )13(، إال أن مصنف ــكل رق و91.41%، الش
التصنيــف اهلــديف قدمــت نتائــج أكثــر صحــة، مقارنــة 
ــن  ــة، ويمك ــىل اخللي ــة ع ــف املبني ــاليب التصني بأس

ــرار. ــاذ الق ــا يف اخت ــامد عليه االعت

 وقــد جــاءت مصنفــات التصنيــف اهلــديف 
OBC يف املرتبــة األوىل حيــث بلغــت الصحــة الشــاملة 

للتصنيــف اهلــديف OBC باســتخدام وظيفــة العضويــة 
Decision Rules 89.52%، وبلغــت قيمــة معامــل 

ــف  ــة التصني ــت صح ــد ارتفع ــا 75.87%، وق كاب
الشــاملة للتصنيــف اهلــديف OBC باســتخدام مصنــف 
اجلــار األقــرب لتصــل إىل 91.41%، وبلغــت قيمــة 

ــا %78.82. ــل كاب معام

وقــد جــاءت مصنفــات التصنيــف املراقــب يف 
املرتبــة الثانيــة مــن حيــث صحــة التصنيــف، مــا عــدا 
ــة  ــت الصح ــث بلغ ــة، حي ــب املتوازي ــف األنابي مصن
ــى %88.60،  ــامالت العظم ــف االحت ــاملة ملصن الش
وقيمــة معامــل كابــا 73.82%، وانخفضــت الصحــة 
الشــاملة يف مصنــف املســافة الدنيــا للمتوســطات 
ــا  ــل كاب ــة معام ــت قيم ــل إىل 84.75%، وبلغ لتص
يف  الشــاملة  الصحــة  انخفضــت  كــام   ،%63.24
مصنــف األنابيــب املتوازيــة لتصــل إىل %68.73، 
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وبلغــت قيمــة معامــل كابــا 21.98%، وجــاءت 
ــة  ــة الثالث مصنفــات التصنيــف غــري املراقــب يف املرتب
واألخــرية مــن حيــث صحــة التصنيــف، حيــث بلغت 
ــة  ــتخدام خوارزمي ــف باس ــاملة للتصني ــة الش الصح
ــة  ــت قيم ــطات-ك K-means 82.52%، وبلغ متوس
ــاملة  ــة الش ــت الصح ــا 54.44%، وبلغ ــل كاب معام
وقيمــة   ،%82.65   IsoData آيزوداتــا  خلوارزميــة 

ــم )14(.  ــكل رق ــا 54.72%. الش ــل كاب معام

ــد  ــتخدم User’s Accuracy فق ــة املس ــا صح أم
وقــد  و%87.51،   %45.80 بــني  مــا  تراوحــت 
Nearest Neighbor  حقــق مصنــف اجلــار األقــرب
أفضــل صحــة مســتخدم بنســبة 87.51%، يليــه 
مصنــف قواعــد القــرار Decision Rules الــذي حقــق 
ــات  ــت مصنف ــع حقق ــري املتوق ــىل غ 77.05%. وع
التصنيــف غــري املراقــب صحــة مســتخدم أفضــل مــن 
مصنفــات التصنيــف املراقــب؛ حيــث بلغــت صحــة 
ومصنــف   IsoData آيزوداتــا  ملصنــف  املســتخدم 
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و%76.09   %76.54  K-means متوســطات-ك  
مصنفــات  حققــت  املقابــل  يف  التــوايل.  عــىل 
االحتــامالت العظمــى واملســافة الدنيــا للمتوســطات 
ــة  ــب صح ــف املراق ــة يف التصني ــب املتوازي واألنابي
ــت 75.53% و73.26% و%45.80  ــتخدم بلغ مس
عــىل التــوايل. وممــا ســبق نســتنتج أن مجيــع مصنفــات 
التصنيــف اهلــديف تفوقــت عــىل مصنفــات التصنيــف 
املبنــي عــىل اخلليــة )املراقــب، غــري املراقــب( يف صحة 

ــم )15(.   ــكل رق ــتخدم. الش املس

ــد  ــج Producer’s Accuracy فق ــة املنت ــا صح أم
تراوحــت مــا بــني 41.47% و91.04%، حيــث 
 Decision Rules القــرار  قواعــد  مصنــف  حقــق 
ــه مصنــف  ــج بنســبة 91.04%، يلي أعــىل صحــة منت
االحتــامالت العظمــى الــذي حقــق 89.89% متفوقًا 
ــت  ــث بلغ ــرب حي ــار األق ــف اجل ــىل مصن ــك ع بذل
ــل  ــف 82.23%. يف املقاب ــذا املصن ــج هل ــة املنت صح
حقــق مصنــف األنابيــب املتــوازي أقــل صحــة منتــج 
متوســطات-ك  مصنــف  يليــه   ،%41.47 بنســبة 
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ــبة  ــا IsoData بنس ــف آيزوداتــ ــم مصن K-means، ث

58.12%، يليــه مصنــف املســافة الدنيا للمتوســطات 
ــم )16(. ــكل رق ــبة 74.83%. الش بنس

وقــد تبــني مــن العــرض الســابق أن التصنيــف 
اهلــديف OBC فعــال للغايــة يف تصنيــف الصــور متعددة 
عــىل  ويتفــوق  احلرضيــة،  البيئــات  يف  األطيــاف 
التصنيــف املراقــب وغــري املراقــب يف التعــرف إىل 
ــه ينبغــي اإلشــارة  ــة، إال أن املبــاين يف املناطــق احلرضي
ــي،  ــديف OBC النموذج ــف اهل ــل التصني إىل أن مراح
أكثــر مــن مراحــل التصنيــف املراقــب وغــري املراقب، 
حيــث يبــدأ التصنيــف اهلــديف OBC بالتجزئــة، يتبعهــا 
ــًا إجــراء التحقــق مــن  ــم يتبعــه اختياري التصنيــف، ث
ــدة  ــة جي ــىل صح ــول ع ــف. وللحص ــة التصني صح
يف التصنيــف اهلــديف ينبغــي حتديــد قيــم مناســبة 
ملحــددات املقيــاس Scale، والشــكل Shape، والرّكــز 
Compact. والتــي تعتــرب عمليــة معقــدة للغايــة؛ نظــرًا 

ــة. ــاس التجزئ ــددات مقي ــة ملح ــية العالي للحساس

كلتــا  بــني  املقارنــة  نتائــج  أفــادت  وقــد 
ــاليب  ــوق أس ــن تف ــم م ــىل الرغ ــه ع ــني أن الطريقت
مصنــف  أن  لوحــظ  أنــه  إال  اهلــديف؛  التصنيــف 
ــق  ــب حق ــف املراق ــى يف التصني ــامالت العظم االحت
صحــة شــاملة قريبــة جــدًا ألســلوب قواعــد القــرار 
قواعــد  أســلوب  أن  ومــع  اهلــديف،  التصنيــف  يف 
ــل  ــب، إال أن العم ــات تدري ــاج إىل عين ــرار ال حيت الق
عــىل تطويــر حمــددات هــذا األســلوب يســتغرق وقتــًا 
ــه  ــة. وعلي ــري مرضي ــج غ ــون النتائ ــد تك ــاًل، وق طوي
ــامالت  ــف االحت ــذ مصن ــة تنفي ــهولة ورسع ــإن س ف
العظمــى يف التصنيــف املراقــب قــد جتعــل املســتخدم 

مــن  بــدالً  األســلوب  هــذا  إىل  اللجــوء  يفضــل 
ــدًا.  ــر تعقي ــديف األكث ــف اهل ــلوب التصني أس

اخلامتة. 		

قدمــت هــذه الدراســة نظــرة عامــة عــىل 
املفاهيــم  رشح  مــع  اهلــديف  التصنيــف  أســلوب 
األساســية هلــذا األســلوب ومقارنتــه بالتصنيــف 
املعتمــد عــىل اخلليــة )التصنيــف املراقــب والتصنيــف 
مقــرح  نمــوذج  ُقــّدم  وقــد  املراقــب(.  غــري 
الســتخالص املبــاين يف املناطــق احلرضيــة بطريقة شــبه 
 Decision آلية باســــــتخدام أســلوب قواعد الــــقرار
Rules يف التصنيــف اهلــديف OBC. ونتيجــة ملتابعــة 

نتائــج الدراســة تبــني أن أهــداف الدراســة املذكــورة 
ــأن  ــة ب ــفت الدراس ــام كش ــاءة، ك ــت بكف ــابقًا ُحّقق س
التصنيــف اهلــديف OBC أثبــت قدرتــه بوصفــه إطــارًا 
ــاين  ــًا لكســب املعرفــة حــول املب ــاالً وكفئ ــًا فّع منهجي
يف املناطــق احلرضيــة. وقــد أوصــت الدراســة بتطبيــق 
ــاين يف  ــتخالص املب ــديف الس ــف اهل ــلوب التصني أس
املناطــق احلرضيــة باســتخدام صــور عاليــة الوضــوح 
ــًا  ــاالً ودقيق ــلوبًا فع ــه أس ــي، بوصف ــكاين والطيف امل

ــرار. ــي الق ــني وصانع ــم املخطط لدع

املصادر واملراجع. 		

املصادر العربية

ــية  ــاليب األساس ــني. »األس ــان حس ــدي، فرح اجلعي
ــة  يف املعاجلــة الرقميــة لصــور األقــامر الصناعي
ــوث  ــز بح ــج- Erdas.« مرك ــتخدام برنام باس

كليــة اآلداب، العــدد )137(، )2009م(.
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م  والتخطيــط،  العــامرة  جملــة  الريــاض.« 

)2017م(.  ،)2(29

Arabic References

Al�Juaidi, Farhan Hussein. “The Essential Meth-
ods for Digital Processing of Satellite Im-
ages Using a Program - Erdas.” College of 
Arts research center, no. 137, )2009(.

Majalli, Faisal S. Al�, and Ali M. Al� Ghamdi. 
“Object Classification of High Resolution 
Satellite Images for Extraction of Vacant 
Lands: An Applied Study on Riyadh City.” 
Journal of Architecture and Planning )JAP( - 
King Saud University 29, no. 2, )2017(.

English References

Angeles, Gustavo, Peter Lance, Janine 
Barden�O’Fallon, Nazrul Islam, AQM 
Mahbub, and Nurul Islam Nazem. “The 
2005 Census and Mapping of Slums in Ban-
gladesh: Design, Select Results and Ap-
plication.” International Journal of Health 
Geographics 8, no. 1, )2009(.

Attarzadeh, Reza, and Mehdi Momeni. “Ob-
ject-Based Rule Sets and Its Transferability 
for Building Extraction from High Resolu-
tion Satellite Imagery.” Journal of the In-
dian Society of Remote Sensing 46, no. 2, 
)2018(.

Bachofer, Felix, and Volker Hochschild. “A 
Svm-Based Approach to Extract Building 
Footprints from Pléiades Satellite Imagery.” 
In GeoTechRwanda 2015. Kigali, 2015.

Baud, ISA, Namperumal Sridharan, and Karin 
Pfeffer. “Mapping Urban Poverty for Local 
Governance in an Indian Mega-City: The 
Case of Delhi.” Urban Studies 45, no. 7, 
)2008(.

Blaschke, Thomas. “Object Based Image Analy-
sis for Remote Sensing.” ISPRS journal of 
photogrammetry and remote sensing 65, no. 
1, )2010(.

Campbell, James B. Introduction to Remote Sens-
ing. Third edition ed.: Taylor  & Francis, 
2002.

Chankon, Kanoksuk, Sanwit Iabchoon, and 
Sangdao Wongsai. “Urban Land Use Map-
ping Based on Object-Based Image Analysis 
Using Worldview-3 Satellite Imagery.” In 
36th Asian Conference on Remote Sensing 
2015. Metro Manila Philippines, 2015.

Chaokui, Li, Fang Jun, Chen Jianhui, Zhou 
Qinglan, and Zhou Qian. “Multiple-Scale 
Object-Oriented Building Extraction Meth-
od from High Resolution Image.” African 
Journal of Engineering Research 6, no. 1, 
)2018(.

Congalton, Russell G, and Kass Green. Assess-
ing the Accuracy of Remotely Sensed Data: 
Principles and Practices. CRC press, 2008.

De Paul, Obade Vincent. “Remote Sensing: New 
Applications for Urban Areas.” Proceedings 
of the IEEE 12, no. 95, )2007(.

Developer, Definiens. “Developer User Guide, 
Version 7.” München: Definiens AG, )2008(.

Draft. Land Cover Mapping Using Satellite Data. 
ICIMOD, 2015.

Gamanya, Ruvimbo, Philippe De Maeyer, and 
Morgan De Dapper. “Object-Oriented 
Change Detection for the City of Harare, 
Zimbabwe.” Expert Systems with Applica-
tions 36, no. 1, )2009(.

Gao, Jay. Digital Analysis of Remotely Sensed 
Imagery. McGraw-Hill Professional, 2008.



25 جملة العامرة والتخطيط، م 33 )1(،  الرياض )2021م / 1442هـ (

Kavzoglu, T, M Yildiz Erdemir, and H Tonbul. 
“A Region-Based Multi-Scale Approach for 
Object-Based Image Analysis.” Internation-
al Archives of the Photogrammetry, Remote 
Sensing & Spatial Information Sciences 41, 
)2016(.

Khurana, M, and V Wadhwa. “Automatic Build-
ing Detection Using Modified Grab Cut Al-
gorithm from High Resolution Satellite Im-
age.” Int J Adv Res Comput Commun Eng 4, 
no. 8, )2015(.

Kulkarni, Amit. “An Object-Based Image Anal-
ysis Approach for Detecting Urban Imper-
vious Surfaces.” Louisiana State University, 
2012.

Lang, S. “Object-Based Image Analysis for Re-
mote Sensing Applications: Modeling Re-
ality–Dealing with Complexity.” In Ob-
ject-Based Image Analysis: Springer, 2008.

Liu, Desheng, and Fan Xia. “Assessing Ob-
ject-Based Classification: Advantages and 
Limitations.” Remote Sensing Letters 1, no. 
4, )2010(.

Manno�Kovács, Andrea, and Ali Ozgun Ok. 
“Building Detection from Monocular Vhr 
Images by Integrated Urban Area Knowl-
edge.” IEEE Geoscience and Remote Sens-
ing Letters 12, no. 10, )2015(.

Mather, Paul M. “Land Cover Classification 
Revisited.” Advances in remote sensing and 
GIS analysis, )1999(.

Mustafa, Mustafa Mahmoud El�Abbas. “Assess-
ing, Monitoring and Mapping Forest Re-
sources in the Blue Nile Region of Sudan 
Using an Object-Based Image Analysis Ap-
proach.” Institute of Photogrammetry and 
Remote Sensing, 2014.

Oleire�Oltmanns, Sebastian, Bodo Coenradie, 
and Birgit Kleinschmit. “An Object-Based 
Classification Approach for Mapping Mi-
grant Housing in the Mega-Urban Area of 
the Pearl River Delta )China(.” Remote 

Sensing 3, no. 8, )2011(.
Opitz, D, and S Blundell. “Object Recognition 

and Image Segmentation: The Feature An-
alyst® Approach.” In Object-Based Image 
Analysis: Springer, 2008.

Shahi, Kaveh, Helmi ZM Shafri, Ebrahim Ta�
herzadeh, Shattri Mansor, and Ratna�
samy Muniandy. “A Novel Spectral Index 
to Automatically Extract Road Networks 
from Worldview-2 Satellite Imagery.” The 
Egyptian Journal of Remote Sensing and 
Space Science 18, no. 1, )2015(.

Shekhar, Sulochana. “Detecting Slums from 
Quick Bird Data in Pune Using an Object 
Oriented Approach.” International Archives 
of the Photogrammetry, Remote Sensing 
and Spatial Information Sciences 39, no. 8, 
)2012(.

Shi, Lei, Youchuan Wan, Xianjun Gao, and 
Mingwei Wang. “Feature Selection for Ob-
ject-Based Classification of High-Resolu-
tion Remote Sensing Images Based on the 
Combination of a Genetic Algorithm and 
Tabu Search.” Computational intelligence 
and neuroscience 2018, )2018(.

Shrivastava, Neeti, and Praveen Kumar Rai. “An 
Object Based Building Extraction Method 
and Classification Using High Resolution 
Remote Sensing Data.” Paper presented at 
the Forum Geografic, 2015.

Šliužas, Ričardas Vytautas. Managing Informal 
Settlements: A Study Using Geo-Informa-
tion in Dar Es Salaam, Tanzania. 2004.

Sliuzas, RV, N Kerle, and M Kuffer. “Object-Ori-
ented Mapping of Urban Poverty and Depri-
vation.” Proceedings of the 4th EARSeL 
workshop on remote sensing for developing 
countries in conjunction with GISDECO 8 : 
June 4-7, 2008, Istanbul, Turkey / European 
Association of Remote Sensing Laborato-
ries )EARSeL(, 2008. 12 p. Istanbul, Tur-
key: EARSeL, )2008(. 



عبد اهلل بن حممد املثيبي؛  فرحان بن حسني اجلعيدي:  تقييم أسلوب التصنيف اهلديف)OBC( الستخراج املباين من املرئيات الفضائية.26

Sumer, E, and M Turker. “Building Detection 
from High-Resolution Satellite Imagery 
Using Adaptive Fuzzy-Genetic Approach.” 
Proceedings of GEOBIA 2008, )2008(.

Sun, Zhong�ping, Suhong Liu, Fei Cao, Yu�
anli Shi, and Chang�zuo Wang. “Fine 
Classification of Construction Land Using 
High-Resolution Remote Sensing Images: 
A Case Study in Planning Restricted Zone 
of Nuclear Power Plant.” Arabian Journal of 
Geosciences 10, no. 22, )2017(.

Tamimi, E, H Ebadi, and A Kiani. “Hybrid Op-
timization of Object-Based Classification in 
High-Resolution Images Using Continous 
Ant Colony Algorithm with Emphasis on 
Building Detection.” International Archives 
of the Photogrammetry, Remote Sensing & 
Spatial Information Sciences 42, )2017(.

Vakalopoulou, Maria, Konstantinos 
Karantzalos, Nikos Komodakis, and 
Nikos Paragios. “Building Detection in 
Very High Resolution Multispectral Data 
with Deep Learning Features.” Paper pre-
sented at the Geoscience and Remote Sens-
ing Symposium )IGARSS(, 2015 IEEE In-
ternational, 2015.

Xiaohua Zhu, Lingling Ma, Yongguang Zhao, 
and Academy of Opto�Electronics (Chi�
na). “A Sampling Strategy Based on Cgm 
for Lai Measurements over Non-Uniform 
Surface.” Paper presented at the Remote 
Sensing for Agriculture, Ecosystems, and 
Hydrology XVI, 2014.

Yan, Yiming, Zhichao Tan, Nan Su, and Chun�
hui Zhao. “Building Extraction Based on an 
Optimized Stacked Sparse Autoencoder of 
Structure and Training Samples Using Lidar 
Dsm and Optical Images.” Sensors 17, no. 
9, )2017(.

Zhao, Lingjun, Xiaoguang Zhou, and Gangyao 
Kuang. “Building Detection from Urban 
Sar Image Using Building Characteristics 
and Contextual Information.” EURASIP 
Journal on Advances in Signal Processing 
2013, no. 1, )2013(.



27 جملة العامرة والتخطيط، م 33 )1(،  الرياض )2021م / 1442هـ (

Evaluation of the Object�Based Classification (OBC) Method for 
Extracting Buildings from Satellite Images

Abdullah Muhammad Almuthibi             Farhan Hussein Al�Juaidi
Ministry of Education                                        King Saud University

Saudi Arabia

aalmuthibi@gmail.com                                  farhan@ksu.edu.sa

Received 2/9/2019; accepted for publication 30/12/2019

Abstract. This study uses the Object-Based Classification OBC method to extract buildings from World-
View-3 satellite imagery with high spatial resolution for urban environments. The results are compared to 
traditional classification Pixel-based methods such as Supervised Classification and Unsupervised Clas-
sification. To apply this method, Tarout Island was chosen because of the diversity of its surroundings in 
terms of water, vegetation and marshes, and the diversity of its urban planning ranging between ancient and 
modern neighborhoods. Buildings were extracted using Nearest Neighbor and Decision Rules in the OBC 
method. To test the accuracy, an accuracy assessment was applied. Also, a number of statistical comparisons 
of results were made with traditional classification Pixel-based methods that included IsoData classifiers, 
K-means in the Unsupervised Classification, Maximum Likelihood Classifier, Minimum Distance to Means 
Classifier, and Parallelepiped Classifier in Supervised Classification. Thematic maps were produced using 
all the previous methods, and their quality was assessed using the Overall Accuracy test, and Kappa Coef-
ficient. The study concluded that the OBC methods achieved high accuracy in extracting buildings in urban 
areas compared to the traditional Pixel-based methods. The study recommends that more models could be 
developed to help improve classification in the OBC environment.

Key words: Object-Based Classification; Remote-Sensing; Satellite images; Buildings Extraction; Tarout 
Island. 

doi: 10.33948/JAP-KSU-33-1-1


