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چکیده
 به منظور. چیدمانی است که در آن ترکیبی از اکوسیستمهای محلی یا کاربریهای سرزمین در یک منطقه و در فرم مشابهی تکرار شدهاند،سیمای سرزمین
 این مطالعه به ارزشگذاری. اجتماعی و فرهنگی با هم در نظر گرفته شود،مدیریت صحیح سیمای سرزمین در برنامه های اقتصادی نیاز است اجزای فیزیکی
 به منظور بررسی مطلوبیت سیمای سرزمین از شاخصهای بصری قابل.اقتصادی سیمای سرزمین شهر همدان با کمک سنجههای سیمای سرزمین میپردازد
 برای. شامل شاخص تنوع و یکنواختی سیمای سرزمین و گسستگی و پیوستگی کاربریها و نیز مساحت کاربریها استفاده شد،درک برای عموم مردم
 متوسط تمایل به.ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین از روش ارزشگذاری مشروط و به منظور تعیین تمایل به پرداخت افراد از مدل الجیت استفاده شد
 میلیارد ریال92.211  ارزش کل سیمای سرزمین شهر همدان برابر با. ریال برآورد شده است49850 پرداخت ماهیانه هر خانوار برای حفظ سیمای سرزمین
 نتایج نشان میدهد که سیمای سرزمین شهر همدان دارای ارزش.میلیون ریال میباشد13 است و ارزش سالیانه هر هکتار از سیمای سرزمین شهر همدان
.اقتصادی قابل توجهی است که این ارزش لزوم حفظ آن را برای سیاستگذاران و برنامه ریزان توجیه مینماید
کلمات کلیدی
" "شاخصهای بصری، " " شهر همدان، " " بومشناسی سیمای سرزمین، " " ارزشگذاری اقتصادی
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Abstract
Landscape is an arrangement with a combination of local ecosystems or land uses which are repeated in a
similar form in the area. In order to a proper management of the landscape, physical and socio-cultural
components are needed to be considered in economic programs. This study deals with the economic
valuation of the landscape of Hamedan city with the help of landscape ecology metrics. To evaluate the
utility of the landscape the visual indicators that were perceived by people, such as diversity and evenness
of the landscape and disconnection and continuity and land use were considered. The contingent valuation
method and Logit model were applied for landscape economic valuation. The results show that people
prefer the landscape with high diversity. Also the landscape with multiple land uses with small area is
desirable for them. The average monthly per household willingness to pay for preserving the landscape is
49,850 Rials. The total value of Hamadan landscape is 92.211 billion and landscape value annually per
hectare of Hamadan is 13 million Rials. The results show that the landscape of Hamedan has significant
economic value that justifies the need to maintain its value for policy makers and planners.
Keywords
“economic valuation”, “landscape ecology”, “Hamedan city”, “visual indicator”
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ارزش پولی به محیط زیست ،علی رغم تمام کاستی هایش ،اهمیت
اقتصادی استفاده از محیط زیست را آشکار می سازد (سعودی شهابی و
اسماعیلی ساری .)1385 ،روش ارزشگذاری مشروط ( )CVMیک
روش ارزشگذاری غیربازاری و انعطافپذیر است که به طور گسترده در
تجزیه و تحلیل هزینه -منفعت و ارزیابی آثار محیطزیستی استفاده
میشود ( .)Tonin, 2019این روش ،تمایل به پرداخت افراد را در
قالب ابزارهای فرضی تعیین مینماید (عادلی و همکاران .)1396 ،این
بازار فرضی از طریق توزیع پرسشنامه در میان جامعه مورد نظر ایجاد می
شود و از این طریق تمایل به پرداخت افراد برای کاالی مورد بررسی
تعیینمی گردد و از همین رو ارزشگذاری مشروط را اغلب روش ترجیح
نیز مینامند ( .)Gordillo et al, 2019اساساً این روش تالش
میکند تا بداند چگونه پاسخگویان تحت سناریوهای فرضی مطمئن،
راضی به پرداخت هستند (ملکیان .)1391 ،ارزشگذاری اقتصادی
میتواند به سرمایهگذاران برای برنامهریزی سیمای سرزمین در مناطق
شهری کمک کند .در برنامهریزی سیمای سرزمین ،به منظور انجام
ارزیابی مؤثر ،نیاز است که در مدلهای اقتصادی ،مسائل فضایی و
محیطزیستی تمام اجزای سیمای سرزمین و همچنین جنبههای اجتماعی
و فرهنگی سیمای سرزمین وارد شود ( ;De Groot, 2006
Vandermeulen et al., 2011; Tagliafierro et al.,
 .)2013در ارزیابی کیفیت بصری هر نوع سیمای سرزمین معیارهای
مختلفی باید در نظر گرفته شوند .عناصر انسانساخت ،شکل زمین ،آب،
تیپ و تراکم گیاهی  ،حیاتوحش ،توپوگرافی ،نوع و جریان منابع آبی،
عناصر تاریخی و فرهنگی ،کاربری اراضی ،خطوط دسترسی ،شیب برخی
از معیارهای اکولوژیکی اقتصادی و اجتماعی هستند که در مطالعات
مختلف در سیمای سرزمین شهری مورد توجه بودند (احمدی میر قائد و
محمدزاده .)1396 ،نمونهای از مطالعات صورت گرفته در زمینه
ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین با استفاده از رویکردی مبتنی بر
ترجیحات اظهارشده توسط مردم ،مقاله  Tagliafierroو همکاران
سال  2016است .این مطالعه که تحقیقی بینرشتهای است از یک سری
شاخصهای بصری به عنوان شاهدی برای تعیین شاخصهای سیمای
سرزمین مؤثر در ارزش اقتصادی شبهجزیره Sorrentoجنوب ایتالیا از
نگاه مردم محلی استفاده نمود .در این مطالعه و مطالعه مشابه دیگری که
توسط  Tagliafierroو همکاران سال  2013صورت گرفت با طراحی
یک نظرسنجی ،ترجیحات اظهارشده برای ارزشگذاری سیمای سرزمین
ثبت شد و هزینههای پرداخت برای شاخصهای بصری سیمای سرزمین
تخمین زده شد Schüpbacha .و همکاران ( )2016نیز برای
ارزشگذاری زیبایی سیمای سرزمین و تنوع عناصر داخل آن را در
فصول و مقیاسهای مختلف در سوئیس با روشی مشابه انجام دادند.
ابتدا به منظور تعیین انواع سیمای سرزمین در منطقه ،نقشه کاربری را
برای سالهای  2001 ،1996و  2008تهیه نمودند و پالتهایی را به
طور تصادفی از آن جدا نمودند .در گام بعد از مناطق انتخابی
عکسبرداری در فصول مختلف سال صورت گرفت .در نهایت این

مقدمه
-1
سیمای سرزمین سیستمی پویا است که در سراسر دنیا در اثر فعالیتهای
انسانی و فرایندهای طبیعی به طور فزایندهای در حال تغییر است.
تغییراتی که انسان بر سیمای سرزمین وارد میکند منجر به تغییر در
تأمین خدمات و کاالهای محیطزیستی میشود که نیازمند مدیریت
صحیحی است که بر مبنای روابط بین نیازهای اجتماعی ،فعالیتهای
اقتصادی و محیطزیست میباشد شکل می گیرد Gökyer, 2013; ( .
Davidson,2013; Baral et al., 2014; Ayala et al.,
; .)2015در اصطالحات اقتصادی ،سیمای سرزمین یک کاالی عمومی
در دسترس برای کل جامعه و با میزان محدود است ( Assumma et
 .)al., 2016میزان درک ،ارزشگذاری و ارزیابی مردم از کیفیت
سیمای سرزمین و اینکه چگونه استفاده از یک سیمای سرزمین برای
اهداف تولیدی یا غیر تولیدی مانند تفریح و لذت را برنامهریزی و
مدیریت میکنند ،فاکتوری تأثیرگذار در ارزشگذاری اقتصادی سیمای
سرزمین است ( .)Schüpbacha et al., 2015در چند دهه اخیر،
ارتباط سیمای سرزمین با استفادهکنندگان ،هم ازلحاظ بیولوژیکی-
فیزیکی و هم ازلحاظ ادراکی رفتاری از اهمیت ویژهای برخوردار شده
است .در این میان موضوع سیمای سرزمین و رابطه آن با ادراک افراد از
اهمیت خاصی برخوردار است .بنابراین مشاهده سیمای سرزمین نقش
مهمی در درک شخص از محیط و تعیین رضایتمندی و عدم
رضایتمندی از آن دارد( .سعیدی و همکاران .)1396 ،با فرض اینکه در
نظر بگیریم ترجیحات بصری به ویژگیها و خصوصیات اشخاص بستگی
دارد ،اما مطالعات نشان میدهند ویژگیهای کلی متعددی در سیمای
سرزمین نیز وجود دارند که مربوط به زیبایی حسی سیمای سرزمین
میشوند و اثرات مثبت و منفی در ترجیحات هر بیننده میگذارند مثل
آب ،گیاهان ،فرهنگ ،شیب و همچنین عناصر انسانساخت و غیره
( .)López-Martínez, 2017یکی از نمونههای سیمای سرزمین،
سیمای سرزمین شهری است که به واسطه انسانهای سازنده آن و در
ارتباط با عناصر اقتصادی ،فرهنگی و ارزشها و اعتقادات و ویژگیهای
اجتماعی مردمان یک سرزمین شکل گرفته است (رزاقی اصل.)1392 ،
رشد شهری که فرایندی فضایی است و اشاره به افزایش سطح شهر و
جمعیت ساکن در آن دارد؛ تغییرات بسیار زیادی را بر ترکیب کاربری
زمین وارد میآورد که منجر به مشکالت محیطزیستی و بومشناسی قابل
توجهی میگردد که تهدیدهای بزرگی برای سیستمهای بومشناسی
میباشد ( .)Zhang et al., 2013بسته به شدت اثری که انسان بر
سیمای سرزمین دارد ،فشار و تغییراتی که بر آن وارد میشود افزایش پیدا
میکند که نتیجهی آن تغییر سیمای سرزمین در طول زمان میباشد
( .)Gökyer, 2013; Tagliafierro et al., 2013به منظور
ایجاد تعامل بین حفاظت سیمای سرزمین با تغییر تقاضا در استفاده از
زمین و منابع طبیعی ،ضروری است که ارزش محیطزیستی ،اجتماعی و
فرهنگی و اقتصادی سیمای سرزمین ،به طور کامل در برنامهریزی و
تصمیمگیریها در نظر گرفته شود ( .)Molina et al., 2016اعطای
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سنجید .در ادامه و در گام دوم ،از این شاخصها به عنوان متغیرهای
کمی برای نشان دادن ویژگیهای سیمای سرزمین و ارزیابی ارزشهای
اقتصادی ویژگیهای مختلف سیمای سرزمین استفاده میشود .اجزای
سیمای سرزمین در این مطالعه به عنوان ویژگیهای متفاوتی که توسط
افراد به طور متفاوت ارزیابی میشوند ،دیده میشود ( Tagliafierro
.)et al., 2013

تصاویر ضمیمه پرسشنامههایی شد تا ارجحیت بازدیدکنندگان از زیبایی
سرزمین امتیازدهی و تعیین شود .تحقیق در زمینه ترجیحات سیمای
سرزمین نشان میدهد که هنوز هیچ گونه توافقی میان اقشار مختلف
درباره ارزش سیمای سرزمین وجود ندارد .ارزیابی و انتخاب مردم از
سیمای سرزمین به متغیرهای بسیاری از جمله ویژگیهای اجتماعی
فرهنگی و جنبههای اقتصادی و همچنین به ارزشهای فردی و تعامل
افراد با طبیعت و پیرامون خود .بستگی دارد و با وجود انتشارات و
مقاالتی که تاکنون در زمینه رویکرد ترجیحات سیمای سرزمین صورت
گرفته ،هنوز هیچ روش مشخص و استانداردی در این زمینه وجود تعریف
نشده است و تحقیقات و مطالعات بیشتری را میطلبد ( Surová and
 .)Pinto-Correia, 2016این مقاله به بررسی پیچیدگی سیمای
سرزمین و ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین در بر اساس ترجیحات
اظهارشده اشاره دارد .به عبارتی دیگر ،تلفیق دانش بومشناسی سرزمین
محیطزیست و اقتصاد به منظور تجزیهوتحلیل سیمای سرزمین میباشد
و استفاده از شاخصهای کمی و معنیدار سیمای سرزمین که به عنوان
متغیری برای ارزیابی پولی سیمای سرزمین در این مطالعه بکار میآید.
مواد و روشها
-2

منطقه موردمطالعه

شهر همدان در غرب ایران واقع شده است و مرکز استان همدان
میباشد .مساحت این شهر  1500کیلومتر میباشد و بین  34درجه و 36
دقیقه تا  36درجه و  15دقیقه عرض جغرافیایی و  48درجه  27دقیقه
طول جغرافیایی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .این شهر از لحاظ
جمعیت پانزدهمین شهر پرجمعیت ایران بوده و با داشتن جاذبههای
طبیعی ،آثار تاریخی و اماکن توریستی فراوان به عنوان قطب گردشگری
در غرب ایران محسوب میشود و همواره بازدیدکنندگان بسیاری از نقاط
مختلف ایران و جهان به این شهر میآیند .شکل  1موقعیت شهر همدان
در ایران و استان همدان را به تصویر میکشد.

شکل  -2مراحل کار

طبقهبندی سیمای سرزمین ،تجزیهوتحلیل دید ،محاسبه
شاخصهای بصری
پس از انجام مطالعات میدانی و کتابخانهای دادههای مورد نیاز از جمله
دادههای اجتماعی فرهنگی اقتصادی و طبیعی از منطقه تهیه شدند .به
منظور طبقهبندی نقشههای توپوگرافی ،الیههای رقومی رودخانهها،
راههای ارتباطی و سایر اطالعات مورد نیاز تهیه و جمعآوری شد .تصاویر
ماهوارهای از پایگاه داده زمینشناسی آمریکا ( )USGSتهیه شد .نقشه
کاربری اراضی با استفاده از تصویر ماهوارهای لندست سنجده
 OLI_TIRSمربوط به سال  1394با گذر  166و ردیف  36تهیه شد.
تصویر ماهوارهای مورد استفاده دارای سطح تصحیح  LITمیباشد که
شامل تصحیح رادیومتریک در سطح سیستماتیک ،تصحیح هندسی با
استفاده از نقاط کنترل زمینی و همچنین تصحیح خطای جابهجایی ناشی
از توپوگرافی منطقه است .از نقشه رقومی  1:25000پوششی کشور ،تولید
شده توسط سازمان نقشهبرداری کشور و نقاط برداشت شده با GPS
طی بازدید میدانی ،در سطح منطقه برای گویا سازی عوارض و کنترل
صحت طبقهبندی همچنین  ،استفاده شد .در نهایت بر اساس ویژگیهای
منطقه و برحسب نیاز این مطالعه  6طبقه کاربری استخراج شد (جدول.)1

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در سطح کشور ،استان و
شهرستان

روش کار

این مطالعه در دو مرحله انجام شد (شکل  .)2گام اول از تکنیکهای
سنجش از دور و کاربرد سنجههای سیمای سرزمین در کمی کردن اجزا
و الگوی سیمای سرزمین جهت شناسایی سیمای سرزمین استفاده شد.
پس از شناسایی سیمای سرزمین ،میتوان آنها را با شاخصهای بصری
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جدول  -1ویژگیهای کاربریهای اراضی موجود در منطقه

نام طبقه
کاربری
اراضی
انسانساخت

ویژگیهای هر طبقه

اراضی مسکونی ،صنعتی و غیره ساختهشده
توسط انسان
تولید محصوالت زراعی یکساله یا
چندساله و فعالیت باغداری با استفاده از
زراعت آبی و باغ
نزوالت آسمانی و آبیاری
تولید محصوالت زراعی یکساله یا
اراضی دیم
چندساله با استفاده از نزوالت آسمانی
پوشش گیاهی زیاد و یا بازتاب کلروفیلی
مرتع متراکم
باال (حدود  70درصد یا بیشتر)
پوشش گیاهی متوسط و یا بازتاب
مرتع نیمه متراکم
کلروفیلی متوسط (حدود  40ـ  70درصد)
جنگل ایجاد شده به دست انسان با هدف
تولید چوب ،ایجاد مناظر طبیعی ،حفظ آب
جنگل دست
و خاک ،ایجاد مناطق تفریحی و تفرجی و
کاشت
غیره
اراضی انسانساخت با  4380هکتار بیشترین مساحت سیمای سرزمین
منطقه موردمطالعه را به خود اختصاص داده است و کمترین مساحت
مربوط به کاربری مرتع نیمه متراکم با مساحت  4هکتار است .آگاهی از
نوع و درصـد پوشـش/کاربریهای مختلـف ،نیازی بنیادی جهت
شناخت و مـدیریت یـک منطقـه است .یکی از منابع اطالعات مؤثر،
مفید و کاربردی در شناســـایی پوششهای زمـــین دادههای
سنجشازدور است که با ارائه اطالعـات رقومی به هنگام ،قابلیت
پردازش سـریع و کمهزینه بودن ،به طور گسترده در مطالعات مختلف
جغرافیـایی و محیطزیستی جایگــاه ویژهای پیــدا کــرده اســت (پرور
و شایسته .)1398 ،با استفاده از قابلیتهای سنجش از دور و در محیط در
نرمافزار  GISمتغیرهای مختلف نشاندهنده ویژگیهای سیمای
سرزمین منطقه مثل شیب ،جهت و ارتفاع منطقه موردمطالعه تهیه و
طبقهبندی شدند .نقشه شیب منطقه در  8طبقه ،نقشه ارتفاع در  2طبقه
و نقشه جهت در  5طبقه ،طبقهبندی شدند .شکل  3نقشه کاربری و
پوشش سرزمین همدان در سال  1394را نشان میدهد.

شکل  -4نقشه طبقات شیب ،جهت و ارتفاع

همانطور که در شکل  4مشاهده میکنیم ،بخش وسیعی از منطقه
موردمطالعه در طبقه اول و دوم نقشه شیب یعنی به ترتیب شیب  0تا 2
درصد و  2تا  5درصد قرار دارد .در نقشه طبقات جهت نیز بخش قابل
توجهی از منطقه در طبقه بدون جهت قرار دارد .بعد از این که طبقهبندی
انجام شد نقشه خروجی وارد نرمافزار  FRAGSTATSشد تا سنجه-
های سیمای سرزمین استخراج گردند .سنجههای سیمای سرزمین بسیار
متعدد هستند ،اما در این پژوهش با توجه به این که هدف ارزشگذاری
اقتصادی میباشد؛ سنجههایی مورد نیاز بودند که بتوانند اطالعاتی از
چیدمان و تنوع سیمای سرزمین در اختیار قرار دهند (جدول  .) 2سنجهها
دو سطح طبقه 1و سیمای سرزمین 2محاسبه شدند.
جدول  -2مشخصات سنجههای سیمای سرزمین انتخاب شده

نام فارسی

عالمت
اختصاری

واحد

محدوده
تغییرات

تعداد لکه

NP

ندارد

بزرگ تر یا
مساوی 1

شاخص کنواختی
شانون

SHEI

ندارد

بزرگ تر و
مساوی 1

شاخص تنوع
شانون

SHDI

ندارد

بزرگ تر و
مساوی 1

کل مساحت
منظر

TA

هکتار

بزرگتر از صفر

در این مطالعه همچنین از  150عکس در لکههای انتخابی از انواع
کاربری در سطح شهر و حومه استفاده شد تا بتوانیم به عنوان تصویر
بصری فرد از سیمای سرزمین را به ویژگیهای قابل اندازهگیری تبدیل
کنیم و یک رویکرد جامع از طریق ایجاد ارتباط بین اجزای عینی و ذهنی
شکل  -3نقشه کاربری و پوشش سرزمین شهر همدان 1394

1

- class level
2
- landscape level
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سیمای سرزمین ایجاد نماییم .برای مطابقت عکسها با منطقه مربوطه
روی نقشه ،با استفاده از نمونه عکسهای تهیهشده از منطقه که هر یک
دارای مختصات نیز میباشند ،در محیط  ArcGISمیتوانیم یک
تجزیهوتحلیل  viewshedرا انجام دهیم (شکل  .)5در عملیات
 viewshedسلولهایی را که تواند از یک یا چند نقطه و یا در امتداد
خطوط مشاهده میشوند را شناسایی میکند .در نهایت هر سلول عددی
را دریافت میکند .سلولهایی که از نقطه مورد نظر مشاهده نمیشوند،
مقدار  0میگیرند.

تابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد
که
است و جمعی از متغیرهای اجتماعی-اقتصادی از جمله درآمد ،مبلغ
پیشنهادی ،سن ،جمعیت ،اندازه خانوار ،تحصیالت و… را شامل میشود.
ضرایب قابل برآوردی هستند که انتظار میرود
باشند.
نتایج
-3
همانطور که گفته شد ،سنجهها در دو سطح سیمای سرزمین و طبقه
(کالس) محاسبه شدند .از سنجههای سیمای سرزمین که در این مطالعه
پیوستگی و گسستگی مساحت کاربریها (مساحت زیاد برای یک
کاربری و یا مساحت کم برای آن) و تنوع و یکنواختی سیمای سرزمین
میباشد ،به عنوان شاخصهای بصری استفاده کردیم .در سطح سیمای
سرزمین شاخصهای یکنواختی و تنوع شانون و همچنین تعداد لکهها
محاسبه شدند (جدول .)3

شکل  -5یک نمونه از عکسهای برداشت شده و تحلیل viewshed
جدول  -3سنجههای محاسبه شده در سطح سیمای سرزمین

عکس در منطقه )نقاطی که با رنگ زرد مشخص شده است)



TA
7046

ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین

بعد از تعیین شاخصهای بصری و تمام آنچه در مرحله قبل اشاره شد،
گام دوم این مطالعه یعنی ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین باید
انجام شود .روش مورد استفاده در این پژوهش از روش ارزشگذاری
تمایل به پرداخت 3است .از بین تمامی شاخصهای شناسایی شده،
شاخصهایی که برای عموم مردم قابل درک باشد ،انتخاب شدند .به
منظور تعیین ارزش اقتصادی شاخصهای سیمای سرزمین از دیدگاه
مردم پرسشنامهای تهیه و بین جامعه انتخابی توزیع شد .برای برآورد
4
میزان تمایل به پرداخت افراد ،از پرسشنامه انتخاب دوگانه )(DDC
استفاده شد .در این روش ،پاسخگویان تنها یک پیشنهاد را از میان
تعدادی از پیشنهادهای از پیش تعیین شده ،انتخاب میکنند و در مواجه
شدن با قیمت پیشنهادی در یک موقعیت بازار فرضی ،تنها پاسخ بلی یا
خیر را برمیگزینند (ملکیان.)1391 ،سه قیمت پیشنهادی ،80000
 40000و  150000ریالی در سه سؤال وابسته به هم ارائه شد .ابتدا از
پاسخگویان پرسیده میشود که آیا مایلند مبلغ  80000ریال را برای
حفظ سیمای سرزمین بپردازند که جواب میتواند بلی یا خیر باشد .در
صورتی که جواب بلی باشد ،قیمت  150000ریال و اگر جواب خیر باشد
قیمت  40000ریال پیشنهاد داده میشود.در ارزشگذاری با استفاده از
روش مشروط ،الگوی لوجیت 5را مورد استفاده قرار میدهیم .براساس
الگوی لوجیت احتمال ) (Piاین که فرد یکی از مبالغ پیشنهادی را
بپذیرد ،به صورت رابطه زیر بیان میشود:

NP
313

SHDI
1/06

SHEI
0/6

در سطح طبقات سیمای سرزمین تعداد لکه و مساحت هر کاربری اهمیت
بیشتری دارند (جدول .)4
جدول  -4سنجهها در سطح طبقه

شماره طبقه

طبقه کاربری

NP

)CA(ha

1

انسانساخت

34

4380

2

زراعت آبی و باغی

110

369

3

اراضی دیم

69

713

4

مرتع متراکم

65

1513

5

مرتع نیمه متراکم

2

4

6

جنگل دست کاشت

33

85

کاربری

منطقه به طور عمده هموار  ،بدون جهت و در شیب  0تا  2درصد و  2تا
 5درصد واقع شده است .بررسی سنجه تعداد لکههای سیمای سرزمین
مبین میزان گسستگی سیمای سرزمین است .کل سیمای سرزمین دارای
 313لکه است و بیشترین میزان گسستگی با تعداد  110لکه در طبقه
زراعت آبی و باغی مشاهده میشود که نشاندهنده پراکندگی و عدم
پیوستگی در این طبقه کاربری است .شاخص یکنواختی شانون در سطح
سیمای سرزمین  0/6است شاخص تنوع شانون  1/06میباشد که
نشاندهنده تنوع نسبتاً زیاد در سطح سیمای سرزمین است .این دو
شاخص عکس یکدیگر هستند .تنوع در توزیع مساحت در سیمای
سرزمین میتواند جزو شاخصهای مناسب برای ارزشگذاری باشد .با

)3 - Willingness To Pay (WTP
)4 - Double-bounded Dichotomous Choice (DDC
5 - Logit
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وسعت نیز  68درصد از افراد توزیع مساحت بین کاربریها را ارجح می-
دانند .در واقع آنچه که برای آنها مهم بود حفاظت از یک سیمای
سرزمین با انواع مختلف کاربریها و مساحت توزیع شده بین این
کاربریها است .مشخصات جامعه انتخابی که در این مطالعه انتخاب
شدند به شرح زیر است (جدول.)5

استفاده از سنجههای سیمای سرزمین باید شاخصهای بصری انتخاب
شوند که برای عموم مردم قابل درک باشند و بتواند پیچیدگیهای
سیمای سرزمین را نیز به صورت کمی نشان دهد .مفهوم "پیچیدگی"
شامل تنوع و غنای عناصر و ویژگیهای سیمای سرزمین است ،البته
میتواند شامل پراکندگی و اندازه طبقات نیز باشد .شاخصهای تنوع و
بخصوص شاخص تنوع شانون اغلب برای ارزیابی کیفیت سیمای
سرزمین استفاده میشود اما هنوز کامالً روشن نیست که کدام عناصر
بیشتر به "تنوع" کمک میکنند (.)Schüpbacha et al., 2015
سپس با استفاده از شاخصهای بصری استخراج شده از ویژگیهای
فیزیکی سیمای سرزمین به طراحی پرسشنامه پرداختیم .پرسشنامه به
نحوی طراحی شد که شاخصهایی که در مرحله قبل انتخاب شدند در
بین گزینههای سؤاالت گنجانده شوند تا دیدگاه مردم شهر همدان را
نسبت به سنجهها مورد بررسی قرار دهیم .تعداد نمونه مورد نیاز برای
منطقه موردمطالعه با استفاده از فرمول کوکران  400بود .میزان آلفای
کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه ( )0.8بود که نشاندهنده پایایی
خوب برای پرسشنامه است .با آنالیز دادههای حاصل از پرسشنامه ،میزان
مطلوبیت شاخصها به دست آمده که در نمودار زیر به تصویر کشیده
شده است (نمودار .)1
350
300
250
200
150
100
50
0

میزان مطلوبیت

272

128

جدول  -5آمار برخی متغیرهای مهم موردمطالعه

سن (سال)

میانگین

حداکثر

حداقل

سن

34/06

74

1749

14/06

22

6

3/07

4/06

8

2

1/45

تحصیالت
(سال)
اندازه خانواده
(نفر)
درآمد ماهیانه
(تومان)

1353500

600000 2400000

معیار
11/68

483790/53

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به بررسیهای توصیفی 59 ،درصد افراد انتخابی پاسخگویان زن
بود .میانگین سن ،تحصیالت ،تعداد افراد خانوار و درآمد هر خانوار در ماه
به ترتیب برابر  34سال 14 ،سال (کارشناسی) 4 ،نفر 1.353.500 ،تومان
است .نتایج حاصل از پرسشنامه نشان داد که  90درصد افراد تمایل به
پرداخت داشتند.

300

100

جدول  -6عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهاد شده برای
حفاظت از سیمای سرزمین

میزان مطلوبیت
34%

38%

16%

تنوع

انحراف

یکنواختی

12%

مساحت باال

ارزش

کشش

متغیر

ضریب

آماره t

وزنی
-0/09

E-06
0/053

سن

-0/0065

0/739

E-06
0/009

جنس

-0/2838

0/4313

-0/18

تعداد
خانوار

0/5524

0/1027

0/03

0/015

تحصیالت

-0/3852

-0/2219

0/022

0/0026

درآمد

0/6817

0/1012

-0/004

E-06
0/047

0/143

E-02
-0/008

-0/53

-

مساحت کم

مبلغ

نمودار  -1میزان مطلوبیت شاخصهای بصری

0/1240

0/6230

پیشنهادی

نتایج استخراج میزان مطلوبیت شاخصهای بصری سیمای سرزمین از
پرسشنامهها حاکی از این است که  90درصد از پاسخدهندگان سیمای
سرزمین تنوع در کاربری و پوشش سرزمین را میپسندد و تنها  10درصد
از افراد سیمای سرزمین یکنواخت را ترجیح میدهند .درباره سنجه

عرض از
مبدأ

-2/04

مأخذ :یافتههای تحقیق
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دسترس برای کل جامعه و با میزان محدود است و برای کاالهای
عمومی،از جمله محیطزیست و سیمای سرزمین ،قیمت بازاری وجود
ندارد یا تنها سهم کوچکی از ارزش کلی میباشدAssumma et ( .
 .)al., 2016سیمای سرزمین شهری شامل اراضی است که بخش
عمده آن متشکل از عناصر انسانساخت جهت اقامتگاه و اراضی
تجاری_تفریحی ،راههای ارتباطی ،تأمین انرژی و غیره است که و الزمه
ساخت آن تخریب اکوسیستم و سیمای سرزمین طبیعی است  .محدوده
انتخابی از شهر همدان ،شامل مجموعهای از تمام موارد ذکرشده جهت
تأمین نیازهای انسان شهری است .به منظور آشکارسازی هر یک از اجزا
و کاربریهای موجود در منطقه موردمطالعه  ،از طبقهبندی سیمای
سرزمین  6کاربری در منطقه شناسایی شد که عمده آن کاربری
انسانساخت است و  5کاربری دیگر یعنی زراعت آبی ،اراضی دیم ،مرتع
متراکم ،نیمه متراکم و جنگل دست کاشت که کاربری انسانساخت را
احاطه کردهاند و به منظور تأمین نیازها و دسترسی آسان در محدوده
شهر قرار گرفتهاند .مظاهر زیبای نحوه قرارگیری و چیدمان این
کاربریها به لحاظ بصری میتواند زیبایی و ارجحیت در نگاه فرد به
وجود آورد و با بالعکس .شناخت عوامل و معیارهای مؤثر در کیفیت
بصری سیمای سرزمین ابزاری است جهت ارزیابی مکانهای دارای
ارزش زیباییشناختی که میتواند در برنامهریزی و انتخاب لکههای
حفاظتی و سیمای دارای ارزش بصری به یاری مدیران و برنامه ریزان
آید (میرکریمی . )1393 ،مدیریت پایدار سیمای سرزمین نیاز به درک
ارزش اقتصادی سیمای سرزمین دارد؛ و تأکید بر اهمیت درک مردم از
سیمای سرزمین ،نقش مهمی نه تنها در مدیریت محیطزیستی دارد ،بلکه
به عنوان یک منبع اقتصادی و بخشی از هویت محلی و رفاه فردی
میباشد ( .)Lipton et al., 1995; Gomez, 2008نتایج
حاصل از ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین شهر همدان حاکی از
این است که سیمای سرزمین برای مردم ارزشمند بوده و مردم حاضرند
مبلغ قابل مالحظهای را برای حفظ آن بپردازند .توجه به این موضوع که
در یک سیمای سرزمین ،آنچه که مردم میبینند چقدر برایشان اهمیت
دارد و چقدر تمایل دارند برای حفظ این سیمای سرزمین هزینه کنند؛
مفهوم ارزشگذاری سیمای سرزمین را به زبانی ساده بیان میکند.
سیمای سرزمین و منافع حاصل از آن برای نسلهای آتی نیز میباشد و
با ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین میتوان ضمانت الزم برای
حفظ منافع حاصله برای نسلهای آتی را نیز تأمین نمود.

از بین متغیرهای به کار رفته در مدل الجیت ،متغیرهای سن و جنسیت
بر اساس آماره آزمون  tمعنیدار نمیباشند .اثر نهایی مربوط به دو متغیر
مستقل تحصیالت و درآمد مثبت است ،یعنی با افزایش متغیرهای مذکور
احتمال پذیرش تمایل به پرداخت توسط بازدیدکننده افزایش مییابد .اثر
نهایی متغیر قیمت پیشنهادی منفی است ،یعنی افزایش متغیر فوق منجر
به کاهش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت در بازدیدکننده میشود.
کشش کل وزنی مربوط به متغیر تعداد سالهای تحصیل نیز نشان می-
دهد که با ثابت بودن سایر عوامل افزایش سطح تحصیالت ،احتمال
تمایل به پرداخت در بازدیدکننده را افزایش میدهد؛ که دلیل آن آگاهی
بیشتر این افراد از مواهب حفظ سیمای سرزمین است که این مسئله از
نتایج غیرمستقیم افزایش سطح تحصیالت و آگاهی است .با توجه به
محاسبات صورت گرفته میزان تمایل به پرداخت هر خانوار در ماه برابر
 49850ریال است .در واقع هر خانوار حاضر است  598000ریال از درآمد
سالیانه خود را برای حفظ سیمای سرزمین همدان پرداخت نماید .ارزش
کل سیمای سرزمین شهر همدان برابر با  92.211.484.000میلیارد ریال
است و ارزش سالیانه هر هکتار از سیمای سرزمین شهر همدان
 13.004.016میلیون ریال میباشد  .میزان تمایل به پرداخت برای حفظ
سیمای سرزمین جزیره سورنتو ایتالیا حاصل از کار  Tagliafierroو
همکارانش ( )2013با مقدار ( 19.13یورو) بیشتر از تمایل به پرداخت
برآورد شده در این تحقیق است .تمایل به پرداخت برآورد شده van
 Berkelو همکارانش ( )2014برای سیمای سرزمین کشاورزی با
میزان ( 7.5یورو) و همچنین تمایل به پرداخت برآورد شده در مطالعه
 Francoو همکارانش ( )2001با مقدار ( 23یورو) از میزان تمایل به
پرداخت محاسبه شده ما در این مطالعه بیشتر است .نرخ دولتی هر یورو
در خرداد سال  1395برابر با ( 34.309ریال) میباشد .این امر بسیار قابل
قبول است زیرا از لحاظ زمانی و ویژگیهای مورد بررسی و همینطور
روش انجام مطالعه تفاوت بسیاری بین آنها وجود دارد.
نتیجهگیری
-4
در طول سه دهه گذشته ،به ویژه از زمان انتشار گزارش ارزیابی
اکوسیستم هزاره تحقیقات در مورد ارزیابی و ارزشگذاری خدمات
اکوسیستم به طور چشمگیری افزایش یافت اما اطالعات مربوط به
ویژگیهای فضایی سیمای سرزمین کمتر در نظر گرفته شده است
( .)Nam Ng et al., 2013سیمای سرزمین یک کاالی عمومی در
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