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Abstract
Indeed, protected areas, national parks and biosphere
reserves in general, are the natural heritage of each
country. Therefore, knowledge of their changes plays an
essential role in management of these areas. Remote
sensing is one of the most advanced and effective
technology for monitoring environmental changes and
resource management. The purpose of this research is to
detect the land use /cover changes in Bojagh National
Park in Guilan province during 2000-2017. For this
purpose, the images of ETM+ sensor from the landsat 7
were taken in the year 2000 and the images of OLI
sensor from the landsat 8 were taken in the year 2017.
After applying the necessary preprocessing on the
images, the training points were selected for each user
class in sufficient number and with appropriate
processing then, the land use / cover map was produced
using the supervised classification method with
maximum likelihood algorithm. Using the Overall
accuracy test and Kappa coefficients, accuracy of the
produced maps was determined. The results of the study
indicated that the areas of the sea, grassland and the
areas of the waterbody parts has decreased and the areas
of the agricultural, marshland, man-made, woody and
bare lands users show an increase during the study
period.
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چکیده
 پارکهای ملی و بهطور کلی،بدون تردید مناطق حفاظت شده
 میراثهای با ارزش طبیعی هر کشور،زیستگاههای زیست کره
 از اینرو اطالع از تغییرات آن ها نقش اساسی در.محسوب میشوند
 سنجش از دور از جمله.کیفیت مدیریت این مناطق دارد
تکنولوژی های برتر و کارآمد در مدیریت منابع و بررسی تغییرات
 هدف از انجام این تحقیق آشکارسازی.زیست محیطی است
پوشش اراضی پارک ملی بوجاق استان گیالن در/تغییرات کاربری
 بدین منظور تصاویر. میباشد2015  تا2000 طی سالهای
 و سنجنده2000  در سال5  ماهواره لندستETM+ سنجنده
 بعد از اعمال. اخد گردید2015  در سال3  ماهواره لندستOLI
 نقاط تعلیمی برای هر یک از،پیش پردازش های الزم روی تصاویر
طبقات کاربری به تعداد کافی و با پردازش مناسب انتخاب شد و با
بهرهگیری از روش طبقهبندی نظارت شده با الگوریتم حداکثر
 با استفاده از.پوشش اراضی منطقه تهیه شد/احتمال نقشه کاربری
آزمون صحت کلی و آماره کاپا صحت نقشههای تولیدی با قابلیت
 نتایج تحقیق نشان داد مساحت بخش.متوسط تعیین گردید
 پوشش علفی و پیکره آبی کاهش داشتهاند و مساحت،دریایی
 درختی و بدون، انسان ساخت، باتالقی،کاربریهای کشاورزی
.پوشش افزایش یافتهاند
 آشکارسازی، پارک ملی بوجاق، سنجش از دور:واژگان کلیدی
 ماهواره لندست، کاربری و پوشش اراضی،تغییرات
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