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 چکیده 

اند. به منظور های سرزمین در یک منطقه و در فرم مشابهی تکرار شدههای محلی یا کاربریاز اکوسیستم است که در آن ترکیبی سیمای سرزمین، چیدمانی
گذاری های اقتصادی نیاز است اجزای فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی با هم در نظر گرفته شود. این مطالعه به ارزشمدیریت صحیح سیمای سرزمین در برنامه

های بصری قابل از شاخص پردازد. به منظور بررسی مطلوبیت سیمای سرزمینهای سیمای سرزمین میهمدان با کمک سنجهاقتصادی سیمای سرزمین شهر 
ها استفاده شد. برای ها و نیز مساحت کاربریدرک برای عموم مردم، شامل شاخص تنوع و یکنواختی سیمای سرزمین و گسستگی و پیوستگی کاربری

گذاری مشروط و به منظور تعیین تمایل به پرداخت افراد از مدل الجیت استفاده شد. متوسط تمایل به سرزمین از روش ارزشگذاری اقتصادی سیمای ارزش
میلیارد ریال  92.211ریال برآورد شده است. ارزش کل سیمای سرزمین شهر همدان برابر با  49850پرداخت ماهیانه هر خانوار برای حفظ سیمای سرزمین 

دهد که سیمای سرزمین شهر همدان دارای ارزش باشد. نتایج نشان میمیلیون ریال می13الیانه هر هکتار از سیمای سرزمین شهر همدان است و ارزش س
 نماید.گذاران و برنامه ریزان توجیه میاقتصادی قابل توجهی است که این ارزش لزوم حفظ آن را برای سیاست
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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. 
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 مقدمه -1

های سیمای سرزمین سیستمی پویا است که در سراسر دنیا در اثر فعالیت
ای در حال تغییر است. های طبیعی به طور فزایندهانسانی و فرایند

کند منجر به تغییر در تغییراتی که انسان بر سیمای سرزمین وارد می
که نیازمند مدیریت  شودزیستی میهای محیطخدمات و کاال تأمین
های های اجتماعی، فعالیتیحی است که بر مبنای روابط بین نیازصح

 ;Gökyer, 2013) شکل می گیرد . باشدمیزیست اقتصادی و محیط

Davidson,2013; Baral et al., 2014; Ayala et al., 

در اصطالحات اقتصادی، سیمای سرزمین یک کاالی عمومی  (.;2015
 Assumma etمحدود است )در دسترس برای کل جامعه و با میزان 

al., 2016کیفیت از مردم ارزیابی و گذاریارزش درک، (. میزان 
 برای سرزمین سیمای یک از استفاده چگونه کهاین و سرزمین سیمای
 و ریزیبرنامه را لذت و تفریح مانند تولیدی غیر یا تولیدی اهداف
 ی  سیمایاقتصاد گذاریارزشدر  تأثیرگذارفاکتوری  کنند،می مدیریت
در چند دهه اخیر،  (.Schüpbacha et al., 2015) است  سرزمین

-کنندگان، هم ازلحاظ بیولوژیکیارتباط سیمای سرزمین با استفاده
ای برخوردار شده فیزیکی و هم ازلحاظ ادراکی رفتاری از اهمیت ویژه

است. در این میان موضوع سیمای سرزمین و رابطه آن با ادراک افراد از 
میت خاصی برخوردار است. بنابراین مشاهده سیمای سرزمین نقش اه

مندی و عدم از محیط و تعیین رضایت شخصمهمی در درک 
با فرض اینکه در  (.1396)سعیدی و همکاران،  .مندی از آن داردرضایت

ها و خصوصیات اشخاص بستگی نظر بگیریم ترجیحات بصری به ویژگی
سیمای در های کلی متعددی د ویژگیدهندارد، اما مطالعات نشان می

سرزمین نیز وجود دارند که مربوط به زیبایی حسی سیمای سرزمین 
گذارند مثل هر بیننده می شوند و اثرات مثبت و منفی در ترجیحاتمی

و غیره  ساختانسانآب، گیاهان، فرهنگ، شیب و همچنین عناصر 
(López-Martínez, 2017.)  سرزمین، سیمای  هاینمونهیکی از

سازنده آن و در  هایانسانکه به واسطه  سیمای سرزمین شهری است
 هایویژگیو  و اعتقادات هاارزشارتباط با عناصر اقتصادی، فرهنگی و 

(. 1392اصل،  اجتماعی مردمان یک سرزمین شکل گرفته است )رزاقی
شاره به افزایش سطح شهر و فرایندی فضایی است و ا رشد شهری که

را بر ترکیب کاربری اکن در آن دارد؛ تغییرات بسیار زیادی جمعیت س
قابل  شناسیبومزیستی و آورد که منجر به مشکالت محیطزمین وارد می
 شناسیبومهای های بزرگی برای سیستمگردد که تهدیدتوجهی می

بسته به شدت اثری که انسان بر (. Zhang et al., 2013) باشدمی
شود افزایش پیدا شار و تغییراتی که بر آن وارد میسیمای سرزمین دارد، ف

 باشدمیی آن تغییر سیمای سرزمین در طول زمان کند که نتیجهمی
(Gökyer, 2013; Tagliafierro et al., 2013).  به منظور

ایجاد تعامل بین حفاظت سیمای سرزمین با تغییر تقاضا در استفاده از 
زیستی، اجتماعی و ه ارزش محیطزمین و منابع طبیعی، ضروری است ک

و  ریزیبرنامهامل در فرهنگی و اقتصادی سیمای سرزمین، به طور ک
 اعطای (.Molina et al., 2016) در نظر گرفته شود هاگیریتصمیم

 اهمیت کاستی هایش، تمام رغم علی محیط زیست، به پولی ارزش
 و شهابی سعودی) می سازد آشکار را محیط زیست از استفاده اقتصادی
 یک( CVM)  مشروط گذاریارزش روش (.1385 ساری، اسماعیلی

 در گسترده طور به که است پذیرانعطاف و بازاریغیر گذاریارزش روش
 استفاده زیستیمحیط آثار ارزیابی و منفعت -هزینه تحلیل و تجزیه
 در را افراد پرداخت به تمایل روش، این(.  Tonin, 2019) شودمی
 این. (1396)عادلی و همکاران،  نمایدمی تعیین فرضی هایارابز قالب
می  ایجاد نظر مورد جامعه میان در پرسشنامه توزیع طریق از فرضی بازار
 بررسی مورد کاالی برای افراد پرداخت به تمایل طریق این از و شود
 ترجیح روش اغلب را مشروط گذاریارزش  و از همین رو می گرددتعیین
 تالش روش این اساساً. (Gordillo et al, 2019) ندناممی نیز
 مطمئن، فرضی سناریوهای تحت گویانپاسخ چگونه بداند تا کندمی

اقتصادی  گذاریارزش (.1391 ملکیان،) هستند پرداخت به راضی
سیمای سرزمین در مناطق  ریزیبرنامهبرای  گذارانسرمایهبه  تواندمی

سیمای سرزمین، به منظور انجام  ریزیبرنامهشهری کمک کند. در 
های اقتصادی، مسائل فضایی و ، نیاز است که در مدلمؤثررزیابی ا

های اجتماعی جزای سیمای سرزمین و همچنین جنبهی تمام ازیستمحیط
 ;De Groot, 2006) وارد شودسیمای سرزمین  و فرهنگی

Vandermeulen et al., 2011; Tagliafierro et al., 

ارزیابی کیفیت بصری هر نوع سیمای سرزمین معیارهای  در .(2013
 آب، زمین، ، شکلساختانسان عناصر .مختلفی باید در نظر گرفته شوند

آبی،  منابع جریان و نوع ، توپوگرافی،وحشحیات گیاهی ، تراکم و تیپ
دسترسی، شیب برخی  خطوط اراضی، فرهنگی، کاربری و تاریخی عناصر

که در مطالعات  هستند ی اقتصادی و اجتماعیمعیارهای اکولوژیک از
و  میر قائد مختلف در سیمای سرزمین شهری مورد توجه بودند )احمدی

از مطالعات صورت گرفته در زمینه  اینمونه .(1396، محمدزاده
اقتصادی سیمای سرزمین با استفاده از رویکردی مبتنی بر  گذاریارزش

و همکاران  Tagliafierroتوسط مردم، مقاله  اظهارشدهترجیحات 
است از یک سری  ایرشتهبیناست. این مطالعه که تحقیقی  2016سال 

سیمای  هایشاخصبصری به عنوان شاهدی برای تعیین  هایشاخص
جنوب ایتالیا از Sorrento جزیرهشبهدر ارزش اقتصادی  مؤثرسرزمین 

به دیگری که نگاه مردم محلی استفاده نمود. در این مطالعه و مطالعه مشا
صورت گرفت با طراحی  2013و همکاران سال  Tagliafierroتوسط 

سیمای سرزمین  گذاریارزشیک نظرسنجی، ترجیحات اظهارشده برای 
بصری سیمای سرزمین  هایشاخصبرای  پرداخت هایهزینهثبت شد و 

( نیز برای 2016و همکاران ) Schüpbacha تخمین زده شد.
ای سرزمین و تنوع عناصر داخل آن را در زیبایی سیم گذاریارزش

های مختلف در سوئیس با روشی مشابه انجام دادند. فصول و مقیاس
ابتدا به منظور تعیین انواع سیمای سرزمین در منطقه، نقشه کاربری را 

را به  هاییپالتتهیه نمودند و  2008و  2001، 1996های برای سال
م بعد از مناطق انتخابی طور تصادفی از آن جدا نمودند. در گا

در فصول مختلف سال صورت گرفت. در نهایت این  برداریعکس
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از زیبایی  بازدیدکنندگانشد تا ارجحیت  هاییپرسشنامهتصاویر ضمیمه 
تحقیق در زمینه ترجیحات سیمای  و تعیین شود. امتیازدهی سرزمین

لف دهد که هنوز هیچ گونه توافقی میان اقشار مختسرزمین نشان می
درباره ارزش سیمای سرزمین وجود ندارد. ارزیابی و انتخاب مردم از 

های اجتماعی سیمای سرزمین به متغیرهای بسیاری از جمله ویژگی
های فردی و تعامل های اقتصادی و همچنین به ارزشفرهنگی و جنبه

افراد با طبیعت و پیرامون خود. بستگی دارد و با وجود انتشارات و 
تاکنون در زمینه رویکرد ترجیحات سیمای سرزمین صورت مقاالتی که 

گرفته، هنوز هیچ روش مشخص و استانداردی در این زمینه وجود تعریف 
 Surová and) طلبدمیبیشتری را ت نشده است و تحقیقات و مطالعا

Pinto-Correia, 2016.)  این مقاله به بررسی پیچیدگی سیمای
ای سرزمین در بر اساس ترجیحات اقتصادی سیم گذاریارزشسرزمین و 
سرزمین  شناسیبومبه عبارتی دیگر، تلفیق دانش  .اشاره دارد اظهارشده

 باشدمی سیمای سرزمین وتحلیلتجزیهو اقتصاد به منظور  زیستمحیط
سیمای سرزمین که به عنوان  دارمعنیکمی و  هایشاخصاستفاده از  و

 .آیدمیدر این مطالعه بکار متغیری برای ارزیابی پولی سیمای سرزمین 
 هامواد و روش -2

  موردمطالعهمنطقه 
مرکز استان همدان  در غرب ایران واقع شده است و همدان رشه
 36درجه و  34و بین  باشدمی کیلومتر 1500. مساحت این شهر باشدمی

دقیقه  27درجه  48 دقیقه عرض جغرافیایی و 15درجه و  36دقیقه تا 
این شهر از لحاظ  .گرینویچ واقع شده است النهارفنصطول جغرافیایی از 

های داشتن جاذبهو با  بوده شهر پرجمعیت ایران پانزدهمینجمعیت 
طبیعی، آثار تاریخی و اماکن توریستی فراوان به عنوان قطب گردشگری 

شود و همواره بازدیدکنندگان بسیاری از نقاط در غرب ایران محسوب می
موقعیت شهر همدان  1شکل آیند. این شهر میمختلف ایران و جهان به 

 .کشدمیدر ایران و استان همدان را به تصویر 

 

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

 شهرستان

 روش کار 
های ز تکنیکا. گام اول (2)شکل  دو مرحله انجام شداین مطالعه در 

سیمای سرزمین در کمی کردن اجزا  هایسنجهرد سنجش از دور و کارب
 .سیمای سرزمین استفاده شد جهت شناسایی و الگوی سیمای سرزمین

بصری  هایشاخصرا با  هاآن توانمیپس از شناسایی سیمای سرزمین، 

به عنوان متغیرهای  هاشاخصسنجید. در ادامه و در گام دوم، از این 
ی هاارزشمای سرزمین و ارزیابی سی هایویژگیکمی برای نشان دادن 

. اجزای شودمیمختلف سیمای سرزمین استفاده  هایویژگیاقتصادی 
متفاوتی که توسط  هایویژگیبه عنوان  در این مطالعه سیمای سرزمین

 Tagliafierro) شودمی، دیده شوندمیافراد به طور متفاوت ارزیابی 

et al., 2013.)  

 
 مراحل کار -2 شکل

دید، محاسبه  وتحلیلتجزیهسیمای سرزمین،  بندیطبقه

 بصری هایشاخص

مورد نیاز از جمله  هایداده ایکتابخانهپس از انجام مطالعات میدانی و 
و طبیعی از منطقه تهیه شدند. به  اجتماعی فرهنگی اقتصادی هایداده

، هارودخانهومی رق هایالیهتوپوگرافی،  هاینقشه بندیطبقهمنظور 
تصاویر شد.  آوریجمعارتباطی و سایر اطالعات مورد نیاز تهیه و  هایراه

شه قن( تهیه شد. USGS) آمریکا شناسیزمینه داداز پایگاه  ایماهواره
لندست سنجده ای از تصویر ماهوارهکاربری اراضی با استفاده 

OLI_TIRS  ه شدتهی 36و ردیف  166با گذر  1394مربوط به سال .
که  باشدمی LITای مورد استفاده دارای سطح تصحیح تصویر ماهواره

در سطح سیستماتیک، تصحیح هندسی با  کشامل تصحیح رادیومتری
جایی ناشی بهاستفاده از نقاط کنترل زمینی و همچنین تصحیح خطای جا

، تولید رپوششی کشو 1:25000از نقشه رقومی  از توپوگرافی منطقه است.
 GPS  و نقاط برداشت شده با کشور  بردارینقشهسط سازمان شده تو

 کنترلو  سازی عوارض گویا برایمنطقه  سطحدر طی بازدید میدانی، 
 هایویژگیدر نهایت بر اساس . شدهمچنین ، استفاده  بندیطبقهصحت 
 .(1)جدول طبقه کاربری استخراج شد 6نیاز این مطالعه  برحسبمنطقه و 
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 موجود در منطقههای اراضی های کاربریویژگی -1 جدول

نام طبقه 

 کاربری
 های هر طبقهویژگی

اراضی 
 ساختانسان

 شدهساختهمسکونی، صنعتی و غیره  اراضی
 توسط انسان

 زراعت آبی و باغ
یا  سالهیکتولید محصوالت زراعی 

با استفاده از  باغداریو فعالیت  چندساله
 آبیاری آسمانی و نزوالت

 اراضی دیم
یا  سالهیکتولید محصوالت زراعی 

 سمانیاستفاده از نزوالت آ با  چندساله

 مرتع متراکم
شش گیاهی زیاد و یا بازتاب کلروفیلی پو

 ر(درصد یا بیشت 70باال )حدود 

 متراکمنیمه مرتع 
وشش گیاهی متوسط و یا بازتاب پ

 (درصد 70ـ  40حدود ) متوسط کلروفیلی

جنگل دست 
 کاشت

ایجاد شده به دست انسان با هدف  جنگل
تولید چوب، ایجاد مناظر طبیعی، حفظ آب 
و خاک، ایجاد مناطق تفریحی و تفرجی و 

 غیره

هکتار بیشترین مساحت سیمای سرزمین  4380با  ساختانساناراضی 
مساحت  و کمترینرا به خود اختصاص داده است  موردمطالعهمنطقه 

 از آگاهیهکتار است.  4اربری مرتع نیمه متراکم با مساحت مربوط به ک
 جهت بنیادی نیازی مختلـف، هایکاربری/پوشـش درصـد و نوع

 مؤثر، اطالعات منابع از یکی. است منطقـه یـک مـدیریت و شناخت
 هایداده زمـــین هایپوشش شناســـایی در کاربردی و مفید

 قابلیت هنگام، به رقومی تاطالعـا ارائه با که است ازدورسنجش
 مختلف مطالعات در گسترده طور به بودن، هزینهکم و سـریع پردازش

 پرور) اســت کــرده پیــدا ایویژه جایگــاه زیستیمحیط و جغرافیـایی
سنجش از دور و در محیط در  هایقابلیتبا استفاده از  (.1398 شایسته، و

سیمای  هایویژگی ندهدهنشانمتغیرهای مختلف  GIS افزارنرم
تهیه و  موردمطالعهسرزمین منطقه مثل شیب، جهت و ارتفاع منطقه 

طبقه  2طبقه، نقشه ارتفاع در  8نقشه شیب منطقه در شدند.  بندیطبقه
نقشه کاربری و   3شکل  شدند. بندیطبقهطبقه،  5و نقشه جهت در 

 دهد.را نشان می 1394پوشش سرزمین همدان در سال 

 
 1394نقشه کاربری و پوشش سرزمین شهر همدان  -3 شکل

 
 نقشه طبقات شیب، جهت و ارتفاع -4 شکل

کنیم، بخش وسیعی از منطقه مشاهده می 4 که در شکل طورهمان
 2تا  0در طبقه اول و دوم نقشه شیب یعنی به ترتیب شیب  موردمطالعه
درصد قرار دارد. در نقشه طبقات جهت نیز بخش قابل  5 تا 2درصد و 

 بندیطبقهبعد از این که توجهی از منطقه در طبقه بدون جهت قرار دارد. 
-شد تا سنجه FRAGSTATS افزارنرمانجام شد نقشه خروجی وارد 

های سیمای سرزمین بسیار های سیمای سرزمین استخراج گردند. سنجه
 گذاریارزشاین که هدف  هپژوهش با توجه ب اما در این ،متعدد هستند
یی مورد نیاز بودند که بتوانند اطالعاتی از هانجهس ؛باشدمیاقتصادی 

 هاسنجه (. 2 جدولچیدمان و تنوع سیمای سرزمین در اختیار قرار دهند )
 محاسبه شدند. 2و سیمای سرزمین 1دو سطح طبقه

 شده انتخاب نیسرزم یمایس هایمشخصات سنجه -2 جدول

محدوده 

 تغییرات
 واحد

عالمت 

 اختصاری
 نام فارسی

یا  بزرگ تر

1مساوی   
 تعداد لکه NP ندارد

و  بزرگ تر

1مساوی   
 SHEI ندارد

ی شاخص کنواخت

 شانون

و  بزرگ تر

1مساوی   
 SHDI ندارد

شاخص تنوع 

 شانون

فربزرگتر از ص  TA هکتار 
کل مساحت 

 منظر

انتخابی از انواع  هایلکهدر عکس  150لعه همچنین از در این مطا
کاربری در سطح شهر و حومه استفاده شد تا بتوانیم به عنوان تصویر 

تبدیل  گیریاندازهقابل  هایویژگیبصری فرد از سیمای سرزمین را به 
ی عینی و ذهنی اکنیم و یک رویکرد جامع از طریق ایجاد ارتباط بین اجز

                                                           
1 - class level 
2 - landscape level 
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 مربوطه منطقه با هاعکس مطابقت برای جاد نماییم.سیمای سرزمین ای
از منطقه که هر یک  شدهتهیهی هاعکسبا استفاده از نمونه  نقشه، روی

 یک توانیممی ArcGIS ، در محیطباشندمیدارای مختصات نیز 
. در عملیات (5)شکل  دهیم انجام را viewshed وتحلیلتجزیه

viewshed یا در امتداد  و یک یا چند نقطه تواند ازرا که  هاییسلول
هر سلول عددی  در نهایت. کندمیشناسایی  را شوندمیمشاهده خطوط 

 ، شوندمینظر مشاهده نمورد که از نقطه  هاییسلول. کندمیرا دریافت 
 .گیرندمی 0مقدار 

 
 

 viewshedهای برداشت شده و تحلیل یک نمونه از عکس -5 شکل

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

 اقتصادی سیمای سرزمین گذاریارزش 

در مرحله قبل اشاره شد،  آنچهبصری و تمام  هایشاخصبعد از تعیین 
اقتصادی سیمای سرزمین باید  گذاریارزش مطالعه یعنیگام دوم این 
 گذاریارزشاز روش  پژوهش روش مورد استفاده در اینانجام شود. 

شناسایی شده،  هایشاخصاز بین تمامی  است. 3تمایل به پرداخت
. به قابل درک باشد، انتخاب شدند هایی که برای عموم مردمشاخص

از دیدگاه  سیمای سرزمین هایشاخصارزش اقتصادی  منظور تعیین
برای برآورد . شدتوزیع تهیه و بین جامعه انتخابی  ایپرسشنامه مردم

 4 (DDC)پرسشنامه انتخاب دوگانه ل به پرداخت افراد، ازمیزان تمای
میان  شد. در این روش، پاسخگویان تنها یک پیشنهاد را از ستفادها

کنند و در مواجه انتخاب می های از پیش تعیین شده،تعدادی از پیشنهاد
بلی یا  خدر یک موقعیت بازار فرضی، تنها پاس شدن با قیمت پیشنهادی

، 80000ادی نهشسه قیمت پی(.1391)ملکیان،  ینندگزبرمی خیر را
ابتدا از . ریالی در سه سؤال وابسته به هم ارائه شد 150000و  40000

را برای ریال  80000آیا مایلند مبلغ  شود کهپاسخگویان پرسیده می
باشد. در  بلی یا خیر تواندمیکه جواب  حفظ سیمای سرزمین بپردازند
باشد  و اگر جواب خیر ریال 150000قیمت  صورتی که جواب بلی باشد،

با استفاده از  گذاریارزشد.در شوپیشنهاد داده میریال  40000قیمت 
دهیم. براساس را مورد استفاده قرار می 5الگوی لوجیت روش مشروط،

این که فرد یکی از مبالغ پیشنهادی را  (Pi)الگوی لوجیت احتمال 
 :شودبپذیرد، به صورت رابطه زیر بیان می

                                                           
3  - Willingness To Pay (WTP) 

4 - Double-bounded Dichotomous Choice (DDC) 
5  - Logit 

 

 
 

ابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد ت که 
اقتصادی از جمله درآمد، مبلغ -است و جمعی از متغیرهای اجتماعی
شود. را شامل می …تحصیالت و ،پیشنهادی، سن، جمعیت، اندازه خانوار

رود ضرایب قابل برآوردی هستند که انتظار می 

  . باشند 

 نتایج -3
سیمای سرزمین و طبقه ها در دو سطح سنجهکه گفته شد،  طورهمان

 مطالعه این در که سرزمین سیمای هایسنجه ازکالس( محاسبه شدند. )
 یک برای زیاد مساحت) هاکاربری مساحت گسستگی و پیوستگی
 مینسرز سیمای یکنواختی و تنوع و( آن برای کم مساحت یا و کاربری

در سطح سیمای . کردیم استفاده بصری هایشاخص عنوان به ،باشدمی
 هالکهشانون و همچنین تعداد  و  تنوع یکنواختی هایشاخصسرزمین 

 (.3)جدول  محاسبه شدند
 

 های محاسبه شده در سطح سیمای سرزمینسنجه -3 جدول

TA NP SHEI SHDI 
7046 313 6/0 06/1 

 
در سطح طبقات سیمای سرزمین تعداد لکه و مساحت هر کاربری اهمیت 

 (.4بیشتری دارند )جدول 
 

 ها در سطح طبقهسنجه -4 جدول

شماره طبقه 

 کاربری
 NP CA(ha) طبقه کاربری

 4380 34 ساختانسان 1

 369 110 زراعت آبی و باغی 2

 713 69 اراضی دیم 3

 1513 65 اکممرتع متر 4

 4 2 مرتع نیمه متراکم 5

 85 33 جنگل دست کاشت 6

 

 تا 2 و درصد 2 تا 0 شیب  در و جهت بدون ، هموار عمده طور به منطقه
های سیمای سرزمین لکه سنجه تعدادبررسی  .است شده واقع درصد 5

مبین میزان گسستگی سیمای سرزمین است. کل سیمای سرزمین دارای 
طبقه در لکه  110تعداد میزان گسستگی با بیشترین  و لکه است 313

عدم پراکندگی و  دهندهنشان که شودمیمشاهده زراعت آبی و باغی 
پیوستگی در این طبقه کاربری است. شاخص یکنواختی شانون در سطح 

ه ک باشدمی 06/1 شاخص تنوع شانون است 6/0 سیمای سرزمین
ای سرزمین است. این دو زیاد در سطح سیم نسبتاًتنوع  دهندهنشان

شاخص عکس یکدیگر هستند. تنوع در توزیع مساحت در سیمای 
با  باشد. گذاریارزشمناسب برای  هایشاخصجزو  تواندمیسرزمین 
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بصری انتخاب  هایشاخصسرزمین باید  سیمای هایسنجهاستفاده از 
 هایپیچیدگیبتواند و برای عموم مردم قابل درک باشند  که شوند
 "پیچیدگی" مفهومی سرزمین را نیز به صورت کمی نشان دهد. سیما
 البته است، سرزمین سیمای هایویژگی و عناصر غنای و تنوع شامل
 و تنوع هایشاخص. باشد نیز طبقات اندازه و پراکندگی شامل تواندمی

 سیمای کیفیت ارزیابی برای اغلب شانون تنوع شاخص بخصوص
 عناصر کدام که نیست روشن کامالً هنوزاما   شودمی استفاده سرزمین
 .(Schüpbacha et al., 2015) کنندمی کمک "تنوع" به بیشتر

های بصری استخراج شده از ویژگی هایشاخصبا استفاده از سپس 
فیزیکی سیمای سرزمین به طراحی پرسشنامه پرداختیم. پرسشنامه به 

اب شدند در هایی که در مرحله قبل انتخنحوی طراحی شد که شاخص
های سؤاالت گنجانده شوند تا دیدگاه مردم شهر همدان را بین گزینه

تعداد نمونه مورد نیاز برای  .ها مورد بررسی قرار دهیمنسبت به سنجه
بود. میزان آلفای  400با استفاده از فرمول کوکران  موردمطالعهمنطقه 

پایایی  دهندهنشانبود که  (0.8)کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه 
میزان  ،از پرسشنامههای حاصل آنالیز دادهخوب برای پرسشنامه است. با 

ودار زیر به تصویر کشیده به دست آمده که در نم هاشاخصمطلوبیت 
 (.1شده است )نمودار 

 

0
50
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350

272

128
100

300 میزان  مطلوبیت 

 

34%

16%12%

38%

میزان مطلوبیت

مساحت کم   مساحت باال   یکنواختی تنوع
 

 های بصریان مطلوبیت شاخصمیز -1 نمودار

بصری سیمای سرزمین از  هایشاخصنتایج استخراج میزان مطلوبیت 
سیمای  دهندگانپاسخدرصد از  90ها حاکی از این است که پرسشنامه

درصد  10پسندد و تنها سرزمین تنوع در کاربری و پوشش سرزمین را می
درباره سنجه دهند. از افراد سیمای سرزمین یکنواخت را ترجیح می

-را ارجح می هاکاربریدرصد از افراد توزیع مساحت بین  68وسعت نیز 

مهم بود حفاظت از یک سیمای  هاآنکه برای  آنچهدانند. در واقع 
و مساحت توزیع شده بین این  هاکاربریسرزمین با انواع مختلف 

مشخصات جامعه انتخابی که در این مطالعه انتخاب  است. هاکاربری
 (.5د به شرح زیر است )جدولشدن

 

 های مهم موردمطالعهآمار برخی متغیر -5 جدول

 حداقل حداکثر میانگین سن )سال(
انحراف 

 معیار
 68/11 1749 74 06/34 سن

تحصیالت 

 )سال(
06/14 22 6 07/3 

اندازه خانواده 

 )نفر(
06/4 8 2 45/1 

درآمد ماهیانه 

 )تومان(
1353500 2400000 600000 53/483790 

 های تحقیقمأخذ: یافته

افراد انتخابی پاسخگویان زن درصد  59توصیفی،  هایبررسیبا توجه به 
میانگین سن، تحصیالت، تعداد افراد خانوار و درآمد هر خانوار در ماه بود. 

تومان  1.353.500نفر،  4سال )کارشناسی(،  14سال،  34به ترتیب برابر 
درصد افراد تمایل به  90ایج حاصل از پرسشنامه نشان داد که نت است.

 . پرداخت داشتند
عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهاد شده برای  -6 جدول

 حفاظت از سیمای سرزمین

ارزش  ضریب متغیر

 tآماره 

کشش 

 وزنی

 اثر نهایی

-0065/0 سن  739/0 09/0- E-06  
053/0 

سجن  2838/0-  4313/0 18/0- E-06 
009/0 

تعداد 

 خانوار

5524/0  1027/0 03/0 015/0 

-3852/0 تحصیالت  2219/0- 022/0 0026/0 

6817/0 درآمد  1012/0 004/0-  E-06  

047/0 

مبلغ 

 پیشنهادی

1240/0  6230/0 143/0  E-02 

008/0- 

عرض از 

 مبدأ

04/2-  73/0 53/0- - 

 های تحقیقمأخذ: یافته
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های سن و جنسیت های به کار رفته در مدل الجیت، متغیرز بین متغیرا

باشند. اثر نهایی مربوط به دو متغیر دار نمیمعنی tبر اساس آماره آزمون 

های مذکور مستقل تحصیالت و درآمد مثبت است، یعنی با افزایش متغیر

د. اثر یابکننده افزایش میاحتمال پذیرش تمایل به پرداخت توسط بازدید

نهایی متغیر قیمت پیشنهادی منفی است، یعنی افزایش متغیر فوق منجر 

شود. کننده میبه کاهش احتمال پذیرش تمایل به پرداخت در بازدید

-های تحصیل نیز نشان میکشش کل وزنی مربوط به متغیر تعداد سال

دهد که با ثابت بودن سایر عوامل افزایش سطح تحصیالت، احتمال 

؛ که دلیل آن آگاهی دهدکننده را  افزایش میپرداخت در بازدید تمایل به

است که این مسئله از سیمای سرزمین بیشتر این افراد از مواهب حفظ 

با توجه به  .تحصیالت و آگاهی است نتایج غیرمستقیم افزایش سطح

محاسبات صورت گرفته میزان تمایل به پرداخت هر خانوار در ماه برابر 

ریال از درآمد  598000است. در واقع هر خانوار حاضر است ریال  49850

سالیانه خود را برای حفظ سیمای سرزمین همدان پرداخت نماید. ارزش 

میلیارد ریال  92.211.484.000کل سیمای سرزمین شهر همدان برابر با 

است و ارزش سالیانه هر هکتار از سیمای سرزمین شهر همدان  

زان تمایل به پرداخت برای حفظ می . باشدمیمیلیون ریال  13.004.016

و  Tagliafierroسیمای سرزمین جزیره سورنتو ایتالیا حاصل از کار 

بیشتر از تمایل به پرداخت یورو(  19.13با مقدار )( 2013همکارانش )

 vanبرآورد شده در این تحقیق است. تمایل به پرداخت برآورد شده 

Berkel ( برای س2014و همکارانش )با  یمای سرزمین کشاورزی

و همچنین تمایل به پرداخت برآورد شده در مطالعه  یورو(  7.5) میزان

Franco ( 2001و همکارانش )( 23با مقدار  )از میزان تمایل به یورو

نرخ دولتی هر یورو  پرداخت محاسبه شده ما در این مطالعه بیشتر است.

این امر بسیار قابل  .باشدمیریال(  34.309برابر با ) 1395در خرداد سال 

 طورهمینهای مورد بررسی و قبول است زیرا از لحاظ زمانی و ویژگی

 وجود دارد. هاآنروش انجام مطالعه تفاوت بسیاری بین 

 گیرینتیجه -4
در طول سه دهه گذشته، به ویژه از زمان انتشار گزارش ارزیابی 

خدمات  ذاریگارزشهزاره تحقیقات در مورد ارزیابی و   اکوسیستم
اکوسیستم به طور چشمگیری افزایش یافت اما اطالعات مربوط به 

فضایی سیمای سرزمین کمتر در نظر گرفته شده است  هایویژگی
(Nam Ng et al., 2013 .)در عمومی کاالی یک سرزمین سیمای 

 کاالهای و برای است محدود میزان با و جامعه کل برای دسترس
 وجود بازاری قیمت سرزمین، سیمای و زیستمحیط جمله عمومی،از

 Assumma et. )باشدمی کلی ارزش از کوچکی سهم تنها یا ندارد

al., 2016.)  سیمای سرزمین شهری شامل اراضی است که بخش
جهت اقامتگاه و اراضی  ساختانسانعمده آن متشکل از عناصر 

الزمه  انرژی و غیره است که و تأمینارتباطی،  هایراهتفریحی، _تجاری
. محدوده  ساخت آن تخریب اکوسیستم و سیمای سرزمین طبیعی است

جهت  ذکرشدهاز تمام موارد  ایمجموعهشهر همدان، شامل از انتخابی 
. به منظور آشکارسازی هر یک از اجزا نیازهای انسان شهری است تأمین
سیمای  بندیطبقه، از  موردمطالعهموجود در منطقه  هایکاربریو 

کاربری در منطقه شناسایی شد که عمده آن کاربری  6ن سرزمی
 دیم، مرتع آبی، اراضی کاربری دیگر یعنی زراعت 5است و  ساختانسان

را  ساختانسانکاشت که کاربری  دست متراکم و جنگل نیمه متراکم،
نیازها و دسترسی آسان در  محدوده  تأمینو به منظور  اندکردهاحاطه 
و چیدمان این  قرارگیریمظاهر زیبای نحوه  .اندگرفته قرارشهر 
به زیبایی و ارجحیت در نگاه فرد  تواندمیبه لحاظ بصری  هاکاربری
در کیفیت  مؤثر. شناخت عوامل و معیارهای آورد و با بالعکس وجود

دارای  هایمکانبصری سیمای سرزمین ابزاری است جهت ارزیابی 
 هایلکهو انتخاب  ریزینامهبردر  تواندمیکه  شناختیزیباییارزش 

حفاظتی و سیمای دارای ارزش بصری به یاری مدیران و برنامه ریزان 
مدیریت پایدار سیمای سرزمین نیاز به درک  . (1393آید )میرکریمی، 

تأکید بر اهمیت درک مردم از  ؛ وارزش اقتصادی سیمای سرزمین دارد
زیستی دارد، بلکه طسیمای سرزمین، نقش مهمی نه تنها در مدیریت محی

به عنوان یک منبع اقتصادی و بخشی از هویت محلی و رفاه فردی 
نتایج  (.Lipton et al., 1995; Gomez, 2008) باشدمی

اقتصادی سیمای سرزمین شهر همدان حاکی از  گذاریارزشحاصل از 
و مردم حاضرند بوده  ارزشمنداین است که سیمای سرزمین برای مردم 

توجه به این موضوع که  ای را برای حفظ آن بپردازند.الحظهمبلغ قابل م
بینند چقدر برایشان اهمیت که مردم می آنچهدر یک سیمای سرزمین، 

دارد و چقدر تمایل دارند برای حفظ این سیمای سرزمین هزینه کنند؛ 
کند. سیمای سرزمین را به زبانی ساده بیان می گذاریارزشمفهوم 

و  باشدمیهای آتی نیز فع حاصل از آن برای نسلسیمای سرزمین و منا
توان ضمانت الزم برای اقتصادی سیمای سرزمین می گذاریارزشبا 

 نمود.   تأمینهای آتی را نیز حفظ منافع حاصله برای نسل
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