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 چکیده

 در که استموقت  یا دائمی از اعم مصنوعی و طبیعی آبگیرهای یا زارلجن باتالق، مرداب، از پوشیده تاالب مناطقی

عنوان تاالب تاالب در کشور به 55. تعداد شودمی یافت جاری یا راکد صورت به شیرین یا شورلب شور، هایآن آب

اشته و در د قرار ارومیه دریاچه آبریز حوزه درتاالب  پنجاند که در این میان، شدهالمللی در کنوانسییون رامسیر تبت   بین

اند. دهمحیطی و اکولوژیکی شدیدی شهای اخیر به واسطه خشک شدن دریاچه دستخوش تغییرات فیزیکی، زیستسال

از جمله  ،اهتاالب محیطیزیسییت حقابه تعیین لزوم و معقول اسییتفاده محیطی،زیسییت ارزیابی ی،تاالب شییرایط شییناخت

پرداختن به موارد مذکور در گرو داشتن اطالعات  باشد. بدیهی استترین موارد ذکر شیده در کنوانسیون رامسر می مهم

، تداوم، حداکثر و حداقل عمن، نوع کاربری از خصییوصیییات سییطو، عمن، بیالن آبی   کافی، صییحیو و طوالنی مدت

ها ناکافی بوده و گذشت زمان گردآوری شیرایط حال و گذشیته تاالب  باشید. اطالعات موجود از  ها میوشیوری تاالب 

ن ترییکی از مناسییبای و فنون سیینجا از دور گیری از تصییاویر ماهوارهسییازد. لذا بهرهشییکل میشییواهد گذشییته  را م

خصیوصییات فیزیکی و مقایسیه روند تغییرات تاالبی در گذشته، ارزیابی و مدیریت فعلی     درازمدتها در برآورد روش

 بینی شرایط آینده است. ها و پیاآن

ده از شناسی تشخیص و تفکیک اراضی تاالبی با استفاروش درزمینهمطالعه حاضیر ابتدا به بررسی مناب  موجود  

. در نموده استمقایسییه  موجود در این زمینه را بررسیی و  هایفنای و های دادهو نیازمندی پرداختهای تصیاویر ماهواره 

بررسیی و تصییاویر مناسب جهت   5532تا  3990های ه سیال ای لندسیت در فاصیل  آرشییو تصیاویر ماهواره   نیز بخا دوم

سییینجی مطالعات فوق را در حوزه آبخیر ارومیه بررسیییی  امکان های اقماری دریاچه ارومیه مشیییخص وتفکیک تاالب

وان از تسطو اراضی تاالبی و دقت مورد نظر در مطالعه می دهد که بسته بهها نشیان می نتایج این بررسیی  .گردیده اسیت 

ترین وممرسو  لندسیت  تصیاویر  ایماهواره منب  پرکاربردترینهای گوناگونی اسیتفاده نمود.  ای و روشتصیاویر ماهواره 

داکثر در این بین روش ح کهباشییید می شیییدهنظارتبندی های طبقهشیییوه تفکیک مناطن تاالبی در مناب  مختلر روش 

همچنین بررسییی آرشیییو تصییاویر لندسییت در منطقه ارومیه نشییان داد که   احتمال از محبوبیت بیشییتری برخوردار اسییت.

کمترین تعداد  دارای های مورد مطالعه و ماه ژانویهدارای بیشیییترین تعداد تصیییویر در بین سیییال  اوتو  یجوالهای ماه

 باشند.فاقد تصویر می 3991و  3990، 3990های شایان ذکر است که سال باشد.تصویر در این دوره می

 ، براورد سطو تاالبای لندستارومیه، تصاویر ماهواره دریاچه آبریزحوزه  تاالب، :هاواژهکلید

 


