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 الملخص

 

قواعد البيانات لنظم  إعدادالميمة من مراحل  األولية لتعتبر عممية تقطيع المرئيات من المراح
 (Otsu thresholding)استخدم طريقة حد العتبة في ىذا البحث م . حيث ت(GIS)المعمومات الجغرافية 

تقمل و  وكفؤةسريعة ( نظرا لكونيا طريقة segmentation Image) الفضائية عممية تقطيع المرئيات إلنجاز
التي تحتوي عمى نوعين رئيسيين  المرئيات أحدمعالجة الدراسة لتطبيق  حيث تم واحد.التباين ضمن الصنف ال

لتحسين الفصل بين  بمرشح الترددات الواطئة أوالتم معالجة المرئية . والفصل بينيما األرضية األغطيةمن 
 .Otsu حد العتبةطريقة  استخدام انجاز عممية التقطيع بواسطة ثم الواحدة،الموجودة ضمن المرئية  األصناف

بعد انجاز  اليابسة. األراضيمتميزتين ىما منطقة مياه البحر ومنطقة حيث تم تقطيع المرئية الى منطقتين 
ليسيل التعامل معيا في  (Binary image)متميز عمى شكل مرئية ثنائية  تم خزن كل صنفعممية التقطيع 

  .عمميات المعالجة الرقمية الالحقة
 .ثنائيةالمرئية ال، حد العتبةطريقة  ،تقطيع المرئيات الفضائية  الكممات الدالة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  

Image segmentation is an important initial operation before building 

databases for GIS use. Otsu method is a fast and efficient thresholding approach 

because it is minimizing within class variance. In this study image segmentation 

has been done by using Otsu thresholding.  First, an image contains two main 

cover types processed by Low Pass filter to enhance separation between classes. 
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Then, use thresholding to segment image into distinct regions (classes), water and 

land cover. Finally, each distinct region will store in binary image to uses in later 

image processing. 

Keywords: Segmenting of remote sensing, thresholding approach, binary image. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المقدمة
تعتبر عممية تقطيع المرئيات من المراحل االولية الميمة من مراحل اعداد قواعد بيانات نظم 

جزء اساسي  تعد عممية تقطيع المرئياتان  (.Emre Hamit Kok, 2005)( GIS)افية المعمومات الجغر 
 .(Automatic image recognition system)الفضائية  تمييز المرئياتالي لنظام اي وميم لبناء 

الجسر الذي  ااني عمى( machine visionعممية تقطيع المرئيات في تطبيقات الرؤية االلية ) ينظر الىو 
( وعمميات low level image processing)المستوى الواطئ  بين عمميات معالجة المرئيات ذات ربطي

بينما ينظر الى عممية تقطيع (. high level image processing)العالي معالجة المرئيات ذات المستوى 
ايجاد وتقييم  التي تستخدم في عمميةاالداة المساعدة  االمرئيات في تطبيقات التحسس النائي عمى اني

بعد  ستخدمتالتي  ميمةالداة االباعتبارىا  (،landuse changesالتغيرات التي تحدث عمى سطح االرض )
 ومحيطيالتجزئة المرئية الى كيانات متميزة يمكن حساب مساحتيا وقطرىا  االصناف انجاز عممية تكوين

(Dey V. et al., 2010). 
بصورة عامة ( Image Segmentationالصور الفضائية ) يمكن تعريف عممية تقطيع المرئيات او

( بحيث Homogenous Regionsعمى انيا المعالجة التي تؤدي الى تجزئة المرئية الى مناطق متجانسة )
 ال يوجد منطقتين متجاورتين متجانستين وكما يمي:

 

        1.................................................................  

 

 
 

 بمعنى .(Dey V. et al., 2010)تمثل المناطق المتميزة في المرئية   ،تمثل المرئية حيث 
 .جميع المناطق المتميزة  يمكن تكوينيا من ناتج اتحاد  Fاخر يمكن القول ان المرئية االصمية 

المرئية التي ىي قيد  وكل طريقة تعتمد عمى طبيعةعممية تقطيع المرئيات  إلنجازوجد طرق كثيرة ت
الى الدقة المكانية والمساحة التي تغطييا  باإلضافةلممرئية.  طبيعة االصناف المكونةمثل عدد و  المعالجة
 تقسيم طرقبصورة عامة يمكن لمستيدف. التطبيق ا طبيعةعمى كما يعتمد نوع عممية التقطيع  المرئية.

  النوع المعتمد عمى الوحدة الصورية تقطيع المرئيات الى ثالثة انواع رئيسية: النوع االول يسمى
(Pixel-based methods)النوع المعتمد عمى اقتطاع منطقة بكامميا ، والنوع الثاني يسمى 
(Region-based methods,)  تخدام الحواف او الحدود في الصورةعمى اس يعتمد الثالث النوعو 
(Edge-based methods).  
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 ( يعتبر ابسط انواع طرق تقطيع المرئيات من ناحيةPixel-based methodsالنوع االول ) 
 رغم ذلك يوجد ليا استخدامات كثيرة وميمة في تطبيقات تحميل الصور الرقميةو  ،طريقة العمل

(digital image analysis،) توصف بانيا اكثر االنواع حساسية لمضوضاءية وىذه النوع 
(susceptible to noise .)نوعيتان الثانية والثالثةاما ال (Region or (continuity- based methods 

 عممية تقطيع المرئيات، حيث إلنجازتستخدمان مفيومين مختمفين  (Edge-based methodsو)
بينما تستخدم النوعية الثالثة مفيوم االختالف  Similarityتستخدم النوعية الثانية مفيوم التشابو 

Difference ،(John L. Semmlow, 2004). تم في الدراسة الحالية االعتماد عمى طريقة (Otsu )

  في انجاز عممية تقطيع المرئية المستخدمة (Pixel-based methods)والتي ىي من نوع 

 :اتلتقطيع المرئي Thresholdingطريقة حد العتبة  -1
 تقطيع المرئياتشيوعا في  وأكثرىا طرقال أىممن باستخدام الوحدات الصورية تعتبر طريقة حد العتبة 

الوحدات حسب ىذه الطريقة جميع (. Pixel-based methods)المسماة  التي تصنف ضمن الطرق
 أكبراو  صغرأ( Intensity values) إضاءةالتي تمتمك قيم شدة  (All Image Pixels) لممرئيةالصورية 

طريقة . (homogenous regionمنطقة متجانسة واحدة )تقع ضمن  أنيامن قيمة حد العتبة تصنف عمى 
حد العتبة تمتاز بالسرعة العالية في انجاز عممية تقطيع المرئيات وبالتالي من الممكن تحديد قيمة حد العتبة 

 بواسطة (Automaticallyتبة اليا )يمكن تحديد قيمة حد الع كما .(Interactiveبصورة تفاعمية )
 . (Nikhil R. Pal. et al., 1993). حد العتبة إيجادخوارزميات 

خطوات خوارزميات تقطيع المرئيات. حيث  وأصعبواىم  أولتعتبر عممية تحديد قيمة حد العتبة من 
يمثل المدرج و لعتبة. مساعدة لتحديد قيمة حد ا كأداة( Image Histogramيستخدم المدرج التكراري لممرئية )

يستخدم و لنقاط المرئية.  اإلضاءة( لقيم شدة distribution statistical) اإلحصائيالتكراري لممرئية التوزيع 
( Histogram peaksظير قمم المدرج )تلتقييم كفاءة خوارزمية تقطيع المرئية عندما  أيضاالمدرج التكراري 

 انفصاال عن بعضيا البعض.  أكثر بشكلمحتويات وتراكيب المرئية تظير التي 
 كان المدرج التكراري لممرئية يحتوي ( اذاBimodal)يعتبر المدرج التكراري ذو نمط ثنائي 

 المدرج التكراري ذو نمطويعتبر تحتوي عمى منطقتين متميزتين لمرئية ا أن أي( Peaksعمى قمتين )
  أن أي قمتين من أكثر حتوي عمىكان المدرج التكراري لممرئية ي إذا (Multi-modalمتعدد )

 األماكن أكثريتم البحث عن  لتحديد قيمة حد العتبة .تينمتميز  من منطقتين أكثرالمرئية تحتوي عمى 
 في المدرج التكراري لممرئية. (Peaksارتفاعا ) األماكن أكثر أو (Valleys) اضاانخف

 ان المدرج التكراري ثنائي النمطك إذاقيمة حد العتبة،  إليجاد عند استخدام المدرج التكراري
 ان التوزيع من نوع  ضترافاال مع (unimodal) أحادي( ذو نمط modeيمكن اعتبار كل )

(Gaussian distribution.) ( يتم حساب التوزيعdistribution estimate( لكل )mode ،) حيث تمثل
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 المرئية ليذه الطريقة ان توزيع بياناتيسية المشكمة الرئالعتبة.  لحد قيمة أفضلالتوزيعين نقطة التقاطع بين 
 (.Gaussian distributionليس دائما من نوع )

استخدام المدرج التكراري. وفق ىذا االسموب يتم ايجاد قيمة بقيمة حد العتبة  إليجاد يوجد اسموب اخر
التي تكون  من المناطق قة متميزةمنط ضمن كل( minimize varianceحد العتبة التي تقمل التباين )

كما سيتم توضيح تفاصيل عن ىذه الطريقة في الفقرة  الطريقة في ىذا البحثقد استخدمت ىذه و  المرئية
 .الالحقة

  :الختيار قيمة حد العتبة Otsuطريقة   -2
 (Automaticقيمة حد العتبة بصورة الية ) لتحديد والكفؤةمن الطرق السيمة  Otsuتعتبر طريقة 

كل منطقة متجانسة تمثل احد بحيث ان  ومتجانسة،متميزة طق اة المرئية الى منوبالتالي لتقطيع وتجزئ
 .(Otsu N., 1979) الموجودة في المرئية (Classes) االصناف

ليا تطبيقات واسعة في معالجة الصور الرقمية وخصوصا في مجال التحسس  (Otsuان طريقة )
من محاسن ىذه الطريقة السرعة وسيولة  (.Medical Image Processingالطبية ) وفي المجاالتالنائي 

اوليا ان  االعتبار،تحويميا الى برنامج ينفذ بواسطة الحاسوب. ان ىذه الطريقة تأخذ عدة عوامل بنظر 
المرئيات التي  مثل (Uniform Illuminationالطريقة تفترض ان المرئية ذات قيم اضاءة متجانسة )

المزروعة او مساحات واسعة من االراضي الصحراوية او تحتوي عمى مساحات واسعة من االراضي 
( مالئمة لمعمل مع المرئية المقترحة Otsuمساحات واسعة مغطاة بمياه البحر. وعميو فان خوارزمية )

تحتوي عمى مساحات واسعة ذات قيم اضاءة متجانسة. ثانيا تستخدم ىذه  ألنياالمستخدمة في البحث 
مرئية في عمميا وال تستخدم الطريقة اي معمومات حول العالقات المكانية الطريقة المعمومات الطيفية لم

(Spatial relationships) .لمكونات المرئية في عمميا 
ممرئية حيث يفترض ىذه الطريقة باالعتماد عمى شكل المدرج التكراري ليتم تحديد قيمة حد العتبة في 

ىذين فان اذا كانت المرئية مكونة من صنفين، في حالة  . أكثراو  المرئية مكونة من صنفينتكون ان 
  ,(Foregroundوواجية الصورة ) (Backgroundيمثالن خمفية الصورة )سالصنفين بصورة عامة 
 ،(Landcover types)االغطية االرضية يمثل احد انواع سالنائي كل صنف  اما وفق مفاىيم التحسس

صحراوية مناطق المرئيات قد تتكون من  أحدطح االرض. مثال و اي ظاىرة من الظواىر الموجودة عمى سأ
 أصغرتحقق سىي القيمة التي ستكون قيمة لحد العتبة  أفضلفان  زراعية وجبمية.مناطق  اوومياه البحر 

 . (Otsu N, 1979) (minimizing within class varianceقيمة لمتباين ضمن كل صنف )
 وكما يمي :  تمثل المدرج التكراري لكل صنف من اصناف المرئية و  لتكن   
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  ……………………………………….…………….………..3        

   

(Otsu N, 1979) 

 

 ( لكل صىف في المرئيت كما يلي :Varianceويتم تعريف التبايه )
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 .تمثل التباين حيث 
 (Otsu N, 1979) تمثل المعدل 

 قيم النقاط معدل يتم حساب .تمثل قيمت شدة االضاءة لكل وقطت مه وقاط المرئيت 
 : (Otsu N, 1979) ف كما يميلكل صن 
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 Minimizing within) رياضيا يمكن تحويل مسألة ايجاد اقل تباين ضمن كل صنف

classvariance) االصناف مسألة تعظيم التباين بين  الى(aximizing between class variance)،        
( والتباين من Total varianceويمكن التعبير عن ىذه المسألة رياضيا عمى انيا الفرق بين التباين الكمي )

التي تعظم  ت واخيرا الحل يمثل قيم (Otsu N, 1979)( وكما يمي: within class varianceالصنف )

(Maximize)(Otsu N, 1979) . 

قام احد الباحثين بتطوير طريقة  لذا من الممكن ان تحتوي المرئية عمى اكثر من منطقتين متميزتين 
(Otsu) ( وتحويميا الىMulti-level Thresholding method)  لتجزئة نقاط المرئية المضيئة
(Pixels) من صنفين  الى اكثر(Gerhard X. Ritter et al., 2001).  اذا كان المدرج التكراري حيث انو

(، عند ذلك يمكن تقطيع المرئية باستخدام قيمتين لحد العتبة. ىاتين Peaksلممرئية يحتوي عمى ثالث قمم )
  (.non-overlapping regionsالقيمتين تقسم المرئية الى ثالث مناطق غير متقاطعة )

ان حيث ولدينا قيم حد العتبة  ن لدينا مرئية اذا كا
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 قراءة الصورة

 عمل فلتر للصورة

 لعتبتتحديد قيمت ا

تحويل االصىاف الى 

 مرئياث ثىائيت

خزن المرئياث 

 الىاتجت

وبالتالي يتم  حسب طبيعة المرئية المستخدمة وحسب نوعية التطبيق. حيث يتم تحديد قيم حد العتبة ب
 او المناطق. األصنافمن  تجزئة المرئية الى 

 :العملمنهج   -3
 األغطيةتحتوي عمى نوعين من  والتي األحمرالبحر  المرئية المستخدمة في ىذا البحث ممتقطة لمنطقة

المناطق التي تظير بالمون االسود تمثل المياه وبقية المناطق تمثل اليابسة.  (،2الشكل )كما في  الراضية
صف  256المرئية المستخدمة من (. تتكون IRSىذه المرئية ممتقطة بواسطة القمر الصناعي اليندي )

(Row) عمود 512و (Column( الدقة المكانية .)spatial resolution لكل نقطة من نقاط المرئية )
او  (Classسابقا فان طريقة حد العتبة تستخدم لتجزئة المرئية الى صنفين )اوضح كما  متر. 42تساوي 

الترددات  ألمرار معالجة المرئية بمرشح كاوسعمل تم في بداية الحيث . حسب مفاىيم التحسس النائي أكثر
( لتقطيع المرئية الى مناطق Otsuثم تم معالجة المرئية بخوارزمية ). األصناف لتحسين الفصل بين الواطئة

( Binary Imageتم خزن كل منطقة متميزة ناتجة من عممية التقطيع في مرئية ثنائية ) أخيرامتميزة. 
 (:1شكل ال) التالي وكما في المخطط منفصمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خطوات وىيكمية العمل.: 1شكل ال

 النتائج
الترددات الواطئة  إلمرارضمن خطوات البحث تم معالجة المرئية بواسطة مرشح كاوس  

(Gaussian low pass filter) لتحسين الفصل بين اصناف المرئيةو  متقميل من تأثير الضوضاءل 
 بمرشحتيا المدرج التكراري لممرئية قبل معالجان ( حيث 2شكل ال)الحظ  (,Otsuطريقة )باستخدام 
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 المدرج التكراري لممرئية بعد معالجتيا بمرشح كاوسو  (bi-modal) النمط كاوس يحتوي عمى توزيع ثنائي
د الترشيح التباين واالختالف بين قيم المدرج التكراري بعايضا لكن يحتوي عمى توزيع ثنائي النمط  (3شكل )ال

 وافضل. يمكن ان يكون ادق الفصل بين االصنافاصبح اكبر وبالتالي فان 
 

 
 

 المرئية االصمية

  

.المدرج التكراري لممرئية قبل عممية الترشيح  
 .الواطئة المعالجة بمرشح الترددات والمدرج التكراري ليا قبل ةيوضح المرئية المستخدم :2 شكلال
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.مرئية بعد معالجتيا بمرشح الترددات الواطئةال  
 

 

.المدرج التكراري لممرئية بعد عممية الترشيح  

 .الواطئة يوضح المرئية المستخدمة والمدرج التكراري ليا بعد المعالجة بمرشح الترددات :3شكل ال
 
 

المياه وصنف ىما صنف  صنفين،مرئيات تحتوي عمى  ى( الOtsuتم تقطيع المرئية باستخدام طريقة )
( يوضح ناتج 5شكل ال)تقطيع المرئية االصمية و عممية ( يوضح ناتج 4شكل ال)ان حيث . االراضي اليابسة

( 5شكل ال)كما ىو واضح من  الترددات الواطئة. إلمرارتقطيع المرئية االصمية بعد معالجتيا بمرشح كاوس 
حيث ان المون  الترددات الواطئة. إلمراركاوس دقة بعد استخدام مرشح  أكثران ناتج عممية تقطيع المرئية 

 االسود يمثل المياه والمون االبيض يمثل االراضي اليابسة.



 ...............أنواع مختمفة من االغطية االرضي تقطيع مرئيات التحسس النائي الى
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(. وتم خزن كل طبقة )صنف( Layers) طبقتين تم تجزئة المرئية الى صنفينى بعد تقطيع المرئية ال

الصنف والمون المون االبيض يمثل  .(Binary image) ابيض واسود في مرئية منفصمة ثنائية االلوان
( يمثل Layer 2والصنف الثاني ) المياه يمثل (Layer 1حيث الصنف االول ) .االسود ليس لو قيمة

 . (6شكل ال)انظر  اليابسة،راضي اال
 

 
Layer 1 

 

 
Layer 2 

 .(Layers) طبقتينتجزئة المرئية الى : 6شكل ال
 

 

ن يئة المرئية االصمية التي تغطي منطقة البحر االحمر الى منطقتشير نتائج البحث الى انو تم تجز ت
 ، انظر متميزتين او صنفين من االغطية االرضية ىما صنف مياه البحر وصنف االراضي اليابسة

تعتبر ىذه العممية حيث تمتمك عممية تجزئة المرئيات دورا ميما في مجال التحسس النائي.  .(6شكل )ال
 االراضي،تعقيدا تستخدم الستخالص معمومات ميمة من المرئية مثل قياس مساحة  رأكثاالساس لمعالجات 

   ناتج عممية تقطيع المرئية االصمية بعد : 5الشكل .االصمية ناتج عممية تقطيع المرئية :4الشكل
 .معالجتيا بمرشح الترددات الواطئة
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وىذه  الى تحديد نوع الغطاء االرضي لكل منطقة متميزة. باإلضافةقياس طول المحيط لمنطقة معينة 
م المعمومات المستخمصة تمعب دورا ميما في اعداد خرائط االغطية االرضية وفي اعداد قواعد البيانات لنظ

 المعمومات الجغرافية.

 االستنتاجات
 يمكن الخروج باالستنتاجات التالية من النتائج والمالحظات المذكورة اعاله:

 سرعةب( segmentation Image) لتقطيع المرئيات (Otsu Thresholdingتمتاز طريقة حد العتبة ) -1
 وكفاءة العمل. التنفيذ

متميزة يمكن اجراء او اصناف زئة المرئية الى مناطق االىمية الكبيرة لعممية تقطيع المرئيات في تج -2
  مثال قياس مساحة بحيرة بفصول والمحيط لكل منطقةمختمف القياسات عمييا مثل قياس المساحة 

 .المياه او اليابسة عمى حد سواء مدى تزايد إلظيارسنوات مختمفة  او
حسس النائي الى منطقتين متميزتين او استخدام منيج العمل المتبع في البحث لتقطيع مرئيات التكفاءة  -3

 .أكثر
 (Land useعممية تقطيع المرئيات ليا اىمية كبيرة في اعداد خرائط تصنيف استعماالت االراضي ) -4

 مرئيات التحسس النائي.باستخدام ( Land cover) االغطية االرضيةوفي اعداد خرائط تصنيف 
من مراحل اعداد قواعد البيانات لنظم الميمة من المراحل االولية تعتبر عممية تقطيع المرئيات  -5

  .(GISالمعمومات الجغرافية )
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