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 چکیده
هم  ،ابی هاارزیابی زیباشناسی سیمای سرزمین نشان می دهد که در روند برنامه ریزی و مداخله در جامعه برای ارتقاء فعال و سالم سبک زندگی در ارزی

لذا در این پژوهش به تعیین شاخص های بصری  .در نظر گرفته شود و سیمای سرزمین رابطه با محیط زیست های افراد در ساختار محیط و هم دیدگاه
و زیبا شناسی سیمای سرزمین با رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین برای ارزشگذاری اقتصادی سیمای سرزمین پرداخته شد. شاخص های در نظر 

شگذاری اقتصادی از روش باشد. برای ارز گرفته شده شامل شاخص پیچیدگی، شاخص طبیعی بودن، شاخص نظارت و شاخص بصری پذیری می
که شاخص طبیعی بودن نسبت به شاخص  ارزشگذاری مشروط استفاده شد و تحلیل پارامتر ها با استفاده از مدل الجیت صورت گرفت. نتایج نشان داد

و ی دیگر ترجیح می دهند سیمای طبیعی را نسبت به کاربری ها ظحفافراد های دیگر از لحاظ بیان وضعیت سیمای سرزمین رتبه باالتری را دارد و 
ارزش کل سیمای سرزمین منطقه مورد  . در نهایتمی باشند طبیعی ریال برای حفظ سیمای سرزمین 15/58320حاضر به پرداخت ماهیانه همچنین
 برآورد شد.میلیارد ریال  925/50مطالعه 
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Abstract 

 

The aesthetic evaluation of the landscape shows that in the process of planning and intervention in the 

community to promote a healthy and active lifestyle In evaluation, consider both the environmental 

structure and the views of individuals in relation to the environment and the landscape.The aim of this 

study was to determine the indices of visual and aesthetic landscape of landscape ecology approach to 

economic valuation of landscape was. The indicators considered include the complexity index, the 

index of naturalness, the monitoring index, and the visibility indicator. The method of valuation was 

used for economic valuation and the analysis of the parameters was performed using the Logit model. 

The results showed that the indicator of naturalness is better than other indicators of the status of the 

landscape surface. People who prefer to keep Preserving the natural landscape prefer to others. They 

are willing to pay a monthly fee of 21054.82 Rials to maintain the landscape. Finally, the total value 

of the landscape in the study area was estimated at 24,952 billion rials. 
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 مقدمه -9
که ساختار، عملکرد و  و زنده است ایپو یسامانه ا نیسرزم یمایس
 ,.Mirzai et al ) رود یبارز آن به شمار م یژگیسه و رییتغ

انتخاب  یدیاز عوامل کل یکی ن،یسرزم یمایس تیوضع .(2013
 Youssoufi) مردم است یتمندیو رضا تیمحل سکونت و فعال

and Foltete, 2013). و  نیاز انواع پوشش سطح زم یآگاه
 ینوع کاربر یبه عبارت ایمختلف و  یدر بخشها یانسان یتهایفعال
برخوردار  یا ژهیو تیاز اهم یزیبرنامه ر هیپا یبه عنوان داده ها نیزم

در روند توسعه  یعیاز منابع طب نهیاستفاده به یکه برا یاست، به طور
 نیزمان و کمتر نیدر کوتاهتر کیمنابع اکولوژ ییبه شناسا ازین داریپا

  .(Feghi & kiyani 2015) شود میممکن احساس  نهیهز
منابع  یاقتصاد یبه ندرت در ارزشگذار نیسرزم یمایخدمات س

منابع ممکن است بخش  نیهر چند ا گنجانده شده است، یعیطب
 ,Troyand Wilson) دهند لیرا تشک ستمیاز کل اکوس یبزرگ

2006: Roma et al., 2013). شتریب ی سرزمینمایس یابیارز 
 در حالی که مفهوم ارزشیابی پردازدی م نیسرزم یمایس فیبه توص

 نیسرزم یمایس کیاست که  یموارد  یدر جستجو نیسرزم یمایس
 اقتصاد .(Swanwick, 2002) بدتر معرفی می کند ایرا بهتر 

 یکند. روشها یفراهم م نیسرزم یمایحفاظت از س یبرا یهیتوج
 یارزش اقتصاد ییشناسا یبرا یبه طور گسترده ا یبازار ریغ یابیارز

توان در قالب  یرا م نیسرزم یمایاستفاده شده است. س یعیمنابع طب
 کیتکن ،رسف نهیمانند هز میمستق ریغ یروش ها قیاز طر یارزش پول

 Hesseln et al., 2003; Fezzi et) لذت باورانه  بدست آورد

al., 2014.) یبرا زهیو انگ ازین کی نیسرزم یمایارزش س قاتیتحق 
 یم ستیز طیمح تیریو مد یاراض یکاربر یزیکمک به برنامه ر

است که ارزش  یضرور نیبنابرا .(Juan Ramo'n, 2016) باشد
بطور کامل در برنامه  نیسرزم یمایس یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 ,De Groot) ها به حساب گرفته شود یریگ میو تصم یزیر

زیبا شناسی سیمای سرزمین شامل محیط های طبیعی است  .(2006
 را در نظر بگیرد افرادی که با آن در ارتباط هستندو باید 

(Berleant, 2004).  این رویکرد مبتنی بر درک کیفیت زیباشناسی
در فضایی که مردم در مجاور   (Daniel, 2001) نسیمای سرزمی

 (.Dines and Gesler, 2008)آن ساکن هستند، می باشد 
مطالعات متعددی در رابطه با ارزشگذاری خدمات محیط زیست 

جمله این  جهان انجام شده از سرزمین دروهمچنین ارزشیابی سیمای 
اشاره کرد ( 2018)و همکاران  Cookمطالعه توان به  مطالعات می

که میزان تمایل به پرداخت هزینه برای حفاظت از مناطق زمین 
گرمایی ایسلند را از طریق روش ارزشگذاری مشروط بدست آوردند. 

نه برای اهداف آنها افزایش درک عموم مردم برای پرداخت هزی
  و Eldvorp حفاظت از دو درجه حرارت زمین گرمایی مناطق

Hverahlíð بود. متوسط ،که در آینده توسعه خواهند داشت wtp 

برای مناطق مذبور می  isk 1588و  1333برآورد شده به ترتیب 
ارزشگذاری طی مطالعه ای  (2018)و همکاران  Omidiباشد. 

با استفاده از روش را  المیارغوان استان ا یجنگل گاه رهیذخ یتفرج
 رهاییمتغکه نشان داد  جینتا .بررسی کردند ارزشگذاری مشروط

 رهاییمثبت و متغ داری درآمد افراد و سن دارای اثر معن الت،یتحص
از منطقه دارای اثر  دیاندازة خانوار و تعداد دفعات بازد شنهادی،یپ مبلغ
 انیوجه پاسخگو رداختپ به لیتما میزان روی بر یمنف داری معن

برای هر فرد  دکنندگانیبه پرداخت وجه بازد لیتما نیانگی. مدارند
 گاه رهیساالنه کل ذخ یآمد. ارزش تفرج دست به الیر 83535

و  Zantenبررسی های  .برآورد شد الیر 33/82320325391
در رابطه با نقش هزینه در ترجیحات سیمای  (2016)همکاران 

که نادیده گرفتن قیمت منجر به بر آورد قابل  سرزمین مشخص کرد
توجهی در جهت افزایش ارزش پولی سیمای سرزمین می شود. تحلیل 

اجتماعی و فرهنگی را از  -آنها تفاوت ارزشگذاری پولی، اقتصادی
نتایج آنها اشاره  طریق آزمایشهای انتخاب بیان می کند و همچنین

، مزایا و معایب ویژگی رای استخراج ارزش خدمات اکوسیستممی کند ب
قیمت در آزمایشهای انتخابی بسته به اهداف و سواالت ارزشگذاری 

در مطالعه ای دیگر در رابطه با سیمای  باید در نظر گرفته شود.
و همکاران  Tagliafierro ایتالیسورنتو ا رهیشبه جزسرزمین در 

 در نیسرزم یمایس یبوم شناس یها شاخص با استفاده از (2016)
 کبه این نتیجه رسیدند که ی نیسرزم یمایس یاقتصاد یارزشگذار

ها وجود دارد و  یافراد در رابطه با کاربر قهیدر شدت سل یناهمگن
اظهار  حاتیراه موثر در مدل ترج کی نیسرزم یمایس یسنجه ها

 یو هم بوم شناس یارزشگذار یهم برا کپارچهیروش  جادیا یشده برا
 نیسرزم یمایس یها یدگیچیدرک بهتر پ یبرا نیسرزم یمایس

 .است

  مواد و روش ها -5

 محدوده مورد مطالعه  -5-9

پس از  نفر 511212کیلومتر مربع و با جمعیت  3583با مساحت  ریمال

 09و  01شهرستان در  نی. ااستشهرستان استان  نیبزرگترهمدان 

ارتفاع و  قرار دارد ییایرافعرض جغ قهیدق 81و  30و  ییایطول جغراف

متر و فاصله اش از همدان و تهران  8113 ایشهرستان از سطح در نیا

وجود  لیشهرستان به دل نیا ،است لومتریک 393و  12 بیبه ترت

فراوان ازمناطق مهم صادر کننده انگور و کشمش در  یتاکستانها

 باشد. میشدن  یدر حال جهان لیدل نیباشد و به هم یم رانیا

 موقعیت محدوده مورد مطالعه -9شکل

 روش مورد مطالعه -5-5

شاخص های بصری و زیبا شناسی سیمای  -5-5-9

 سرزمین
ایجاد مبنایی عینی تر  یبرا یفرصت نیسرزم یمایس یها شاخص

در خصوص شناسایی ویژگی های سیمای سرزمین از طریق تقسیم 
و تفکیک ادراک بصری افراد از سیمای فیزیکی سرزمین به ویژگی 
های قابل سنجش فراهم می کنند. شاخص های بصری نسبت به 
دیگر شاخص های سیمای سرزمین مانند شاخص های بوم شناختی 

 ینیع ارزشگذاری و هیدرولوژیکی کمتر مورد توجه قرار گرفتند.
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سرزمین می تواند مبنایی  یمایسی بصر یهای ژگیوشاخص ها و 
 .باشد نیسرزمی مایس یبصر تیفیک یآت یهای ابیارز یسودمند برا

 یبصر یهای ژگیویم مورد از مفاه نه رندهیچهارچوب دربرگ نیا
 یمایس یشناختیی بایز به طاست که در منابع مربو نیسرزم یمایس

کمک  یبصر یها شاخص اند. داده شده صیتشخ ممه نیسرزم
 ییشناسا نیسرزم یمایس غییراترتیتحت تاث یها که جنبه کنندی م

منحصر به  یها و کنترل جنبه یابیارز در تواندی ه ملمسئ نیشوند. ا
واقع  دیمف نیسرزم یمایس یبصر یهای ژگیو فرد منظر و ثبت

کننده  فیتوصاز میان نه شاخص، چهار شاخص زیر که بیشتر  شود.
انتخاب شده  منظر است، حیترجو نیسرزم یمایافراد از س تایتجرب
 اند.

 9: شاخص پیچیدگی الف

 ها دهیپد ن،یسرزم یمایس یاجزا یناغبه تنوع و  یدگیچیپ
 یها شاخص .کندی اشاره م نیسرزم یماسیالگوها در  یپراکندگو
از نظر  ممحتوا و ه نظراز مرا ه نیسرزم یمایس یدگیچیپ ،یدگیچیپ

 . کنندی م فیتوص ییفضا شیآرا

 5: شاخص طبیعی بودن ب

از  یعیطب حالت هبدرک منظر را نسبت  یکینزد زانیبودن م یعیطب
 یعیطب ،یستیز طیمح . روانشناسانکندی م فیدرک شده توص شیپ
 نیچن مو ه طیکننده مح ایاح ممه یها جنبهاز یکیدن را به عنوان وب
 تیفعالدر ییکارا شیو افزا یذهن یاهی انرژ دیتجد لعواماز یکی

 . آورندی به حساب م یانسان یها

 9: شاخص نظارت ج
نظارت به حس نظم و مراقبت از شرایط حال سیمای سرزمین اشاره 
می کند که نیازمند مدیریت دقیق و فعال است. مراقبت یک مفهوم 
کلیدی در زیباشناسی است. جایی که عالیم و سیگنالهای بصری 

وجود دارد. ترجیحات افراد بیشتر و مراقبت بیشتری الزم  بیشتری
 است.دو گروه از شاخص ها برای نظارت وجود دارد.

 4: شاخص بصری پذیری د
 ریتصو کی داجیا یبرا نیسرزم یمایس ییبه توانا یریرپذیتصو
 یها شاخص و به کندی گر اشاره م در ذهن مشاهده یقو یبصر
وابسته ی سرزندگ استعداد ذاتی مکان ومحیط، به بکر بودن  طمربو

 است.

  نیسرزم یمایس یاقتصادارزشگذاری  -5-5-5
و با توجه به مشروط  یرروش ارزشگذابا بهره گیری ازمطالعه  نیدر ا

که برای عموم مردم قابل درک می باشند،  ،شاخص های شناخته شده

 جادیروش با ا نی. اشده استاستفاده برای منطقه مورد مطالعه 

را بصورت  نیسرزم یمایارزش کاالها و خدمات س یفرض یبازارها

 Mansouri and) کند یاستخراج م ینظر سنج قیاز طر میمستق

Montazer Hojat, 2016.) بدست  یروش برا نیکه در ا

دو  –از پرسش نامه دوگانه  (WTP)به پرداخت افراد  لیآوردن تما

 بارتوسط نیاول (DC) 2روش انتخاب دوگانه بعدی استفاده شد.

Bishop و Heberlin  روش،  نیارائه شد. در ا 1979سال در

                                                           
1 .Complexity Index 

2 .Naturalness Index 
3 .Monitoring Index 

4 .Visibility index 
5.Dichotomous Choice 

 نییتع شیپاز شنهادیپ یتعداد نیرا از ب شنهادیپ کیفقط  انیپاسخگو

 یشنهادیپ متیشدن با ق در مواجه انی. پاسخگوکنندی انتخاب م شده

 .دهندی م ریخ ای یبل فقط پاسخ ،یبازار فرض تیموقع کیدر 

Carson  و Hanmanروش  1985در سالDC و  لیرا تعد

2ح کردند و روش اصال
DDC روش مستلزم  نیا کهکردند یرا معرف

 است، به هیاول شنهادینسبت به پ شتریب شنهادیپ کیو انتخاب  نییتع

به واکنش  قتیو درحق ریخ ایبله  پاسخ به شتر،یب شنهادیپ کهیطور

پرسشنامة  کی ن،یدارد؛ بنابرا یبستگ هیاول شنهادیپاسخگو در پ

DDC به پرداخت  لیتما زانیو استخراج م مصاحبهی برا

ی افراد را برا یو کاف حیصح تا اطالعاتشد  یطراح دکنندگانیبازد

 د.آگاه ساز یبازار فرض تیفراهم کند و آنها را از موقعمصاحبه شونده 

اول مربوط به  بخش است. دهچهار بخش عم یپرسشنامه دارا نیا

 ییباشد و پارامترها یهدف م تیجمع یو اجتماع یاقتصاد تیوضع

 انهیدر آمد ماه زانیتاهل، م تیوضع الت،یتحص زانیم ت،یمثل جنس

مصاحبه  یشود. بخش دوم مربرط به آگاه یو شغل افراد را شامل م

بخش بروشور  نیباشد. در ا یم نیسرزم یمایس یشوندگان به ارزشها

به پاسخ  ای بصریو شاخص ه نیسرزم یمایبه س مربوط یعکسها

 یها یاز لحاظ کاربر نیسرزم یمایدر مورد سکه دهندگان ارائه شد 

 یمایس یبصر تیفیبرک یمنف ریکه تاث یعوامل موجود در آن و

 یها یکاربر شیافزا رساختها،یز ،ییهوا یدارند مانند کابلها نیسرزم

شوند  یم نیسرزم یمایس ییبایکه باعث کاهش ز تانسان ساخ

آنها  یآگاه زانی. در بخش سوم از منوشته شده استاتی حیتوض

شده و همچنین این که کدام  دهیازاطالعات موجود در بروشور پرس

و در بخش  شاخص ها بیشتر گویای وضعیت سیمای سرزمین هستند

از پاسخ دهنگان خواسته است بخش پرسشنامه  نیتر یچهارم که اصل

 زانیبه پرداخت پاسخ دهند که م لیمربوط به تما واالتکه به س شد

و  یانیتر، م نییپا یشنهادیپ متیبه پرداخت افراد بصورت سه ق لیتما

 ریال(03333ی )انیم یشنهادیپ متیشود که ابتدا ق یباالتر مطرح م

باشد از پاسخ دهنده  یکه پاسخ منف یشود در صورت یمطرح م

و  ( ریال33333) تر نییپا متیشود که سوال مربوط با ق یخواسته م

را  ( ریال23333) باالتر متیاگر پاسخ مثبت باشد سوال مربوط به ق

 لیرا که تما یشود که حداکثر مبلغ یخواسته م تیپاسخ دهد. در نها

به منظور تجزیه و تحلیل پارامتر ها از  .کند انیبه پرداخت دارد را ب

 یبا فرم بسته م یتابع یدارا تیمدل الجمدل الجیت استفاده شد. 

شود.  یزده م نیحداکثر مشابهت تخم یبا روشها یباشد و به سادگ

 ریدست آمد و مقاد به کیلوجست عیاز تابع توز تیالج یمدل احتمال

می گیرد. معادله  قرار کیصفر و  نیدر آن ب شدهی نیب شیاحتمال پ

 ,Abrishami) است 1زیر بیانگر تابع توزیع تجمعی لوجستیک

2006). 

                                                           
6. Double Bounded DC 
7. Logistic Cumulative Distribution Function 
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 9-5رابطه
 

 

 این تابع برای مدل مورد مطالعه به صورت زیر تعریف می شود.

 5-5رابطه 

از  یاستاندارد است و بعض کیالف لوجستاخت  Fn(dU) که در آن
در این تحقیق را شامل می شود.  یاقتصاد -یاجتماع یرهایمتغ

ضرایب بر آورد شده ای هستند که به صورت زیر تعریف  
 می شوند.

 

حفاظت از سیمای  یبرا یشنهادیفرد مبالغ پ امینi  و احتمال اینکه
 زیر محاسبه می شود.با رابطة  رد،یرا نپذ سرزمین

 9-5رابطه 
 بنابراین داریم:

 4-5رابطه  

رابطه باال نسبت احتمال پذیرش حداقل یکی از مبالغ پیشنهادی 
امین فرد را بر iبرای حفاظت یا ارزش سیمای سرزمین توسط 

احتمال عدم پذیرش آن مشخص می نماید. حال چنان چه از این 
 : (Turner, 1994)رابطه لگاریتم بگیریم، خواهیم داشت 

 2 -5رابطه 

مبلغ  رشینسبت احتمال پذ Lnبیانگر  Lدر رابطه باال ،تابع 
معروف  تیالج آن است که به تابع رشیبه احتمال نبود پذ یشنهادیپ

با استفاده از روش  تیمدل الج یپارامترها ق،یتحق نیاست. در ا
مدل  نیتخم یبرا کیتکن رایج ترین که ییحداکثر درستنما نیتخم
 از پرداختبرای محاسبه تمایل به  . اندبر آورد شده  ،است  تیالج
 استفاده شد این روشقسمتی  WTPسوم موسوم به متوسط  یروش

با انتگرال گیری عددی در  WTPبرای محاسبه مقدار انتظاری 
کارایی باالیی استفاده می شود  (A)محدوده صفر تا حداکثر پیشنهاد 

تئوری، کارایی  ثبات و سازگاری محدودیت ها با و همچنین دارد

 .(Hatman, 1994) شدن را حفظ می کندآماری و توانایی جمع 
با انتگرال  WTPقسمتی، مقدار انتظاری  WTPدر روش متوسط 

به صورت زیر  (A) گیری عددی در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد
 محاسبه می شود:

 

   6 -5رابطه

عرض از مبدا است و  WTPمقدار انتظاری  E (WTP) که
اجتماعی  به جمله عرض از  –تعدیل شده بوده که با جمله اقتصادی 

 . شده است اضافه (a)مبدا اصلی

 

 نتایج -9
پس از استخراج آمار و داده ها، نتایج توصیفی متغیر ها و پارامترهای 

 8-3مهم بصورت جدول منعکس شد. همانطور که در جدول 
شاخص  انیپاسخگودرصد( از  9/88نفر ) 02مشخص است 

و بهتر خصوصیات سیمای سرزمین را  است تیاهم یدارا یدگیچیپ
 انیدرصد( از پاسخگو 1/22نفر ) 582از نظر  نی، همچنبیان می کند
 انیدرصد( از پاسخگو 58نفر ) 18از نظر  وبودن  یعیشاخص طب

 5/88نفر ) 03از نظر  زین تیو در نها تیاهم یشاخص نظارت دارا
 یدارا یشاخص جذاب بودن از لحاظ بصر انیخگودرصد( از پاس

و می تواند گویای خصوصیات و ویژگی سیمای  می باشد تیاهم
  سرزمین باشد.

 نیسرزم یمایکننده س فیتوص یشاخص ها یفراوان:  9-9جدول  

 
 
 
 
 
 
 

نفر کاربری مرتع را برای  12نفر از پرسش شوندگان  312از بین 
نفر کاربری مسکونی،  92حفاظت و مدیریت در اولویت قرار داده اند. 

نفر از پاسخگویان سیمای طبیعی را  881نفر کاربری کشاورزی و  11
 5-3لبرای حفاظت و مدیریت پذیرفته اند که نتایج آن در جدو

 منعکس شده است.
 : آمار توصیفی کاربری های سیمای سرزمین5-9جدول 

 

 درصد تعداد نوع شاخص

 9/88 02 شاخص پیچیدگی

 1/22 582 شاخص طبیعی بودن

 58 18 شاخص نظارت

 5/8 03 بصری پذیریشاخص 

اولویت کاربری های موجود در 

سیمای سرزمین برای حفاظت و 

 مدیریت

 درصد تعداد

 3/55 12 کاربری مرتع

 1/50 92 کاربری مسکونی

سیمای طبیعی ) منطقه حفاظت شده لشگر 
 در و تاالب آق گل(

881 0/33 

 2/55 11 کشاورزیکاربری 
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، 10/32نشان می دهد که میانگین سن پاسخگویان  3-3جدول 
 8110311، در آمد ماهیانه فرد 13/3، اندازه خانوار 13/83تحصیالت 

و حداقل تحصیالت  13و حداکثر  81می باشد. حداقل سن افراد 
حداقل تعداد افراد و همچنین  53پرسش شوندگان یک سال و حداکثر 

می باشد. با توجه به  میانگین میزان  1هر خانواده یک و حداکثر 
تحصیالت و میانگین سن افراد می توان گفت که بیشتر افراد از سطح 
سواد باالتربرخوردار بوده و قشر جوان جامعه را تشکیل می دهند.در 

بین وضعیت پاسخگویی به مبالغ پیشنهادی آمده است. از  0-3جدول 
درصد( مبلغ پیشنهادی  1/18نفر از پاسخگویان ) 382پاسخگو   312

 5/81نفر از پاسخگویان ) 13ریال( را پذیرفته اند و  03333میانی )
نفری که  382درصد(  مبلغ  پیشنهادی میانی را نپذیرفته اند. از میان 

مبلغ پیشنهادی میانی را پذیرفته اند وقتی با سوال مبلغ پیشنهادی 
 8/23نفر از پاسخگویان) 893ریال( مواجه شده اند  23333تر )باال

درصد( از  1/38نفر)  855درصد( مبلغ باالتر راپذیرفته و تعداد 
پاسخگویان مبلغ پیشنهادی باالتر را قبول نکرده اند. افرادی که حاضر 

ریال( نشده اند و وقتی از  03333با پرداخت مبلغ پیشنهادی میانی )
نفر از  08ط به مبلغ پیشنهادی پایین تر پرسیده شد آنها سوال مربو

درصد( مبلغ پیشنهادی پایین تر را پذیرفته و  2/83پرسش شوندگان) 
درصد( از پاسخگویان مبلغ پیشنهادی پایین تر را 1/ 2نفر از افراد) 59

نفر از پاسخگویان حاضر به پرداخت  322نیز رد کرده اند. در کل  
درصد از پاسخگویان را تشکیل می  2/1د که نفر از افرا 59هزینه و 

  دهند حاضر به پرداخت هزینه برای حفظ سیمای سرزمین نشده اند.
 

 : آمار برخی از متغیر های مهم مورد مطالعه9-9جدول

 

 

 

 

 

 
 

 ریدهد که متغ ینشان م 2-3جدول در  تیمدل الج نیتخم جینتا
( و عالمت مثبت 355/3) بیبا ضر انیپاسخگو التیسطح تحص

باشد،  شتریب لیتحص یسال ها زانیهرچه م یعنیدار است؛  یمعن
 رشیبه احتمال نبود پذ یشنهادیمبلغ پ رشینسبت احتمال پذ تمیلگار

 نشان  التیتحص زانیم ریمتغ ییااثر نه ن،ی. همچنابدی یم شیآن افزا

 
 لیتحص یسال به سال ها کی شیافزا یدهد که به ازا یم

به احتمال  یشنهادیمبلغ پ رشینسبت احتمال پذ تمیلگار ان،یپاسخگو
 کی شیافزا ن،ی. همچنابدی یم شیواحد افزا 80/3آن  رشینبود پذ

مبلغ  رشیاحتمال پذ ان،یپاسخگو التیتحص زانیدرصد به م
 دهد.  یم شیدرصد افزا 3333/3را  یشنهادیپ

 

 پاسخگویی پرسش شوندگان نسبت به مبالغ پیشنهادی: وضعیت 4-9جدول 

 وضعیت پذیرش
مبلغ پیشنهادی میانی 

 ریال(44444)

مبلغ پیشنهادی پایین 

 ریال( 94444تر)

مبلغ پیشنهادی 

 ریال(24444باالتر)

 پذیرش مبلغ پیشنهادی
 893 08 382 تعداد

 8/23 2/83 1/18 درصد

 عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی
 855 59 13 تعداد

 1/38 2/1 5/81 درصد

 جمع
 382 13 312 تعداد

 1/18 5/81 833 درصد

 
( و عالمت مثبت 118/3) بیبا ضر انیاندازه خانوار پاسخگو ریمتغ
 تمیباشد، لگار شتریاندازه خانوار ب زانیهرچه م یعنیدار است؛  یمعن

آن  رشیبه احتمال نبود پذ یشنهادیمبلغ پ رشینسبت احتمال پذ
اندازه خانوار نشان  زانیم ریمتغ ییاثر نها ن،ی. همچنابدی یم شیافزا

 ان،ینفر به اندازه خانوار پاسخگو کی شیافزا یدهد که به ازا یم
 رشیبه احتمال نبود پذ یشنهادیمبلغ پ رشینسبت احتمال پذ تمیلگار
درصد به  کی شیافزا ن،ی. همچنابدی یم شیواحد افزا 313/3آن، 

را  یشنهادیمبلغ پ رشیاحتمال پذ ان،یاندازه خانوار پاسخگو زانیم
با  انیپاسخگو انهیدرآمد ماه ریمتغ دهد. یم شیدرصد افزا 385/3

 زانیهرچه م یعنیدار است؛  ی( و عالمت مثبت معن383/3) بیضر
مبلغ  رشینسبت احتمال پذ تمیباشد، لگار شتریب انهیدرآمد ماه

اثر  ن،ی. همچنابدی یم شیآن افزا رشیبه احتمال نبود پذ یشنهادیپ
 شیافزا یکه به ازا منعکس می کند انهیدرآمد ماه زانیم ریمتغ یینها

 رشینسبت احتمال پذ تمیلگار ان،یپاسخگو انهیبه درآمد ماه الیر کی
 شیواحد افزا 8/3×83-3آن، رشیبه احتمال نبود پذ یشنهادیمبلغ پ

 انهیدرآمد ماه زانیدرصد به م کی شیافزا ن،ی. همچنابدی یم
درصد  32/3×83-3را  یشنهادیمبلغ پ رشیاحتمال پذ ان،یپاسخگو

 ریمتغ نیبه عنوان مهم تر یشنهادیپ متیق ریمتغ .هدد یم شیافزا

 انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین متغیر

 9 13 81 10/32 سن

 15/3 53 8 13/83 تحصیالت

 52/8 1 8 13/3 اندازه خانوار

 9/8592331 85333333 3 8110311 درآمد ماهیانه فرد

درآمد ماهیانه خانواده 

 )تومان(
5019283 133333 85333333 1/8812551 
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 یاز نظر آمار یو عالمت منف 333521/3 بیبا ضر مدل،  یحیتوض
 شیافزا یشنهادیپ متیاگر ق می توان گفت کهدار شده است؛  یمعن

به احتمال نبود  یشنهادیمبلغ پ رشینسبت احتمال پذ تمیگار ابد،ی

 متیدرصد به ق کی شیافزا ن،ی. همچنابدی یآن کاهش م رشیپذ
 2/3×83-0را  یشنهادیمبلغ پ رشیبه افراد، احتمال پذ شنهادشدهیپ

 . دهد یدرصد کاهش م
 

 ازبر آورد مدل الجیت برای حفاظت از سیمای سرزمین: نتایج حاصل  2- 9جدول

 متغیرها
ضریب برآورد 

 شده

انحراف 

 استاندارد
 اثر نهایی احتمال تغییر tارزش آماره 

 331/3 212/3 812/3 331/3 382/3 سن

 353/3 938/3 331/3 203/3 301/3 جنسیت

 803/3 3333/3 050/80 312/3 355/3 **تحصیالت

 313/3 385/3 352/2 323/3 118/3 *اندازه خانوار

 3338/3 383/3 883/2 333325/3 333338/3 **درآمد فرد

 333521/3 33332/3 -133/52 99/2×83-1 -333521/3 *قیمت پیشنهادی

 333/8×83-1 32/8×83-1 102/35 589/3 -081/81 **ضریب ثابت

 درصد 2در سطح  یمعنادار* 

 درصد9در سطح  ی** معنادار
Log- Likelihood Function= -533/142 
Likelihood Ratio Statistic==166/703 
Probability (L.R. Statistic)= 0/000 

Percentage of Right Predictions= 73/3 
CRAGG-UHLER R

2
= 70/9 

 

برای ارزش سیمای  WTPبه پرداخت افراد  لیتما زانیانتظار م مقدار
با  ت،یمدل الج یپارامترها نیبعد از تخم شهرستان مالیرسرزمین 

در  یعدد یریبا انتگرالگ ی،قسمت WTPاستفاده از روش متوسط 

 شود: یمحاسبه م ریبه صورت ز ممیماکز شنهادیمحدودة صفر تا پ
 یبرا انیبه پرداخت پاسخگو لیمتوسط تما ق،یتحق جینتا براساس

  طول ماه می باشد. الیر 58320015 نیسرزم یمایس
 (   )

 ∫ (
 

       (                                                          
)  

     

 

 

 ∫
 

       (       )  
  

     

 

           

 بحث و نتیجه گیری  -4
به پرداخت  لیمتوسط تما با توجه به این که در بخش یافته ها

طول ماه می باشد  الیر 58320015 نیسرزم یمایس یبرا انیپاسخگو
شهرستان مالیر  8392و بر اساس سرشمارس نفوس و مسکن 

خانوار می باشد، هر خانوار حاضر است بطور سالیانه مبلغ  91125دارای
ریال را برای حفظ سیمای سرزمین و ارزش های  525221010
آن اختصاص دهد. بنابراین ارزش کل سیمای سرزمین زیباشناختی 

میلیارد ریال است.  از آنجایی که  925,50شهرستان مالیر برابر با 
بحث بر اساس زیبایی شناسی سیمای سرزمین با استفاده از شاخص 
ها و کاربری های آن می باشد میزان تمایل به پرداخت افراد برای 

 503,2رای کاربری مسکونی میلیون ریال، ب 235,2کاربری مرتع 
میلیون ریال و همچنین میزان تمایل به پرداخت برای سیمای طبیعی 

 183,2میلیون ریال و در نهایت برای کاربری کشاورزی  213,1
گذار در  ریتاث یها ریمتغ میلیون ریال بطور ساالنه برآورد شد. اکثر

. شندبا یم یکی بایمشروط در مطالعات مختلف تقر یروش ارزشگذار
( به ارزشگذاری سیمای سرزمین شهر همدان 8390در ) عزیز خانی

 یها یبا کاربر نیسرزم یماینشان داد که مردم س جینتا پرداخت.

نتایج این تحقیق هم نشان  .دهندی م حیمتعدد و  مساحت کم را ترج
مدل  کیراه موثر در  کی نیسرزم یمایس یهامی دهد که شاخص 

 یارزشگذار یهم برا کپارچهیروش  جادیا یاظهار شده برا حاتیترج
 یها یدگیچیدرک بهتر پ یبرا نیسرزم یمایس یو هم بوم شناس

در مقام مقایسه نتایج پژوهش حاضر با است.  نیسرزم یمایس
( هم سو است چرا که می توان 8392و همکاران ) امیدی مطالعات

لغ گفت متغیر های مدل الجیت تاثیر معنی داری بر روی پذیرش مبا
پیشنهادی دارند، در هر دو تحقیق قیمت پیشنهادی تاثیر معنی دار 
منفی ولی سن، درآمد و میزان تحصیالت اثر معنی دار مثبت را نمایان 

 (2016)و همکاران  Silvaمی کنند. و همچنین با نتایج مطالعات 
 یها یزیبرنامه ر یبرا نیسرزم یمایس یارزشگذار یکپارچه سازی

با توجه . هم همسو می باشدانجام دادند  ایرا در جنوب اسپان ترانهیمد
 یها وهیبا ش نیسرزم یمایآنها نشان داد که س جینتا به اینکه
 نیسرزم یمایس حیحداقل ترج یفشرده و مناطق معدن کار یکشاورز

 یدگرگون نیمسرز یمایس یاقتصاد یمردم بود و در ارزشگذار نیدر ب
 یبه پرداخت برا لیتما یکه مردم برا یشوجود دارد. ارز یقابل توجه

 یویبر طبق سنار وروی 32تا  وروی85 نیمناطق حفاظت شده دارند ب
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(CVM )یشناسا یبرا تواندی م این پژوهش کردیباشد. رو یم 
ارزش  شیافزا یقرار دارند برا تیحفاظت در اولو یکه برا یمناطق

 تمدیریدر مناطق ناسازگار در ارتباط با  ای و رود رمناطق بکا یاقتصاد
با توجه به اولویتی   را ارائه دهد. یدیجد یها نهیگز یزیو برنامه ر

که افراد برای هر کدام از کاربری ها در نظر گرفته اند می توان گفت 
که افراد برای سیمای طبیعی بیش از سایر کاربری ها اهمیت می دهد 

پرداخت هزینه باشند با توجه به این  و حاضرند برای حفظ آن حاضر به
که امروزه به دلیل مشکالت اقتصادی و اجتماعی ارتباط مردم با 
پیرامون خود کم رنگ شده است و با توجه به نقشی که این گونه 
مناظر در به ارمغان آوردن  نشاط و سر زندگی در افراد دارد می توان 

آسیب های وارده بر  راهکار های مدیریتی مناسبی برای حفظ و ترمیم

این گونه سیماها را جبران نمود چرا که فقدان مدیریت مناسب و 
کارآمد برای حفظ و نگهداری از منابع طبیعی بخصوص سیماهای 

فرهنگی و همچنین عدم آگاهی و اطالع رسانی نسبت به  –طبیعی 
ارزشهای سیمای سرزمین باعث شده مشکالت عدیده ای ازجمله از 

ظر و سیماهای طبیعی، بحران بوجود آمده در منابع آبی بین رفتن منا
منطقه، در معرض تهدید قرار گرفتن حیات وحش منطقه را به دنبال 
داشته باشد که با تهیه و تدوین برنامه های افزایش آگاهی افراد در 
ارتباط با سیمای سرزمین و منافعی که برای جوامع محلی دارد از 

وطه در دوره های ابتدایی تا متوسطه و طریق در نظرگرفتن دورس مرب
 همچنین اختصاص برنامه های تلویزیونی و رادیویی انجام داد.
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