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  ها ترین یافته مهم
       هـاي اساسـی، ایـن روش در علـوم     پذیري روش تحلیـل مولفـه   ها و انعطافبا توجه به قابلیت کاهش ابعاد داده

  . تواند کاربرد وسیعی داشته باشدمحیط زیستی می

    پیچیدگی، بافت، تنوع رنـگ، منظـره پـیش روي     معیار5 معیار ذهنی مورد استفاده در این پژوهش  15از بین 
 معیار تنوع تراکم پوشش گیاهی، قابلیت دیـد آبـشار و    3 معیارعینی   8بازدیدکننده و پاکیزگی محیط و از بین        

  . بصري سیماي سرزمین هستندقابلیت دید نقاط پرتنوع داراي بیشترین اهمیت در ارزیابی کیفیت 

  

ارزیابی کیفیت بصري، سیماي سرزمین، معیارهاي عینی و ذهنی، حوزه آبخیز زیـارت، تحلیـل     : کلیدي هاي  واژه
  هاي اصلی   مولفه

 92-314-79طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

  ماهینی  عبدالرسول سلمان،سپیده سعیدي، مرجان محمدزادهسیدحامد میرکریمی،  ):گان(نویسنده

 PCAکیفیـت بـصري سـیماي سـرزمین بـا اسـتفاده از تحلیـل        ترین معیارهاي مؤثر بر ارزیابی  تعیین مهم  :عنوان
   )حوزه آبخیز زیارت استان گلستان: مطالعه موردي(
  

  92-314- 79 :شماره

 4/12/1393   :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته

computer
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 ) و سایر مستنداتها جدولها،  مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 

ــ   ــرا ک ــس از اج ــه  پ ــل مولف ــتور تحلی ــرم   ردن دس ــلی در ن ــاي اص ــزار  ه ــه    SPSSاف ــوط ب ــدول مرب ــدا ج ابت
دهنـد   نـشان مـی   ) 2  و 1(کـه جـداول     طور  همـان . شـود و بارتلـت بررسـی مـی       اولکـین    - مـایر  -هـاي کـایزر    شاخص

 اســت و در هــر 718/0 و بــراي معیارهــاي عینــی 670/0بــراي معیارهــاي ذهنــی  اولکــین - مــایر-کــایزرشــاخص 
چنــین شــاخص کنــد و هــمهــا بــراي آزمــون آمــاري کفایــت مــیبنــابراین تعــداد نمونــه.  هــستند5/0ز دو بــیش ا

ــه ایــن کــه اگــر احتمــال ایــن شــاخص    000/0بارتلــت در هــر دو گــروه از معیارهــا  ــا توجــه ب ــا 05/0اســت و ب  ی
ــد   ــوچکتر باش ــد  (ک ــادار باش ــاي معن ــذور ک ــب  ،)مج ــستگی مناس ــاتریس همب ــابراین    م ــت بن ــل اس ــل عام تحلی

   .فرض چندگانگی خطی رعایت شده است و استفاده از این روش آماري مانعی ندارد پیش

  

  اهمیت موضوع
هــاي خــود بــا معیارهــاي متفــاوتی در رابطــه بــا ارزش گیــريبینــی و تــصمیمارزیابــان محــیط زیــست در پــیش

. هر یک از ایـن عوامـل خـود متـأثر از چنـدین متغیـر دیگـر هـستند                   . شناختی سیماي سرزمین روبرو هستند     زیبایی
شـناختی سـیماي سـرزمین یـک     زیابی صحیح کیفیت بصري و ارزش زیبایی   زمان متغیرها جهت ار   بنابراین بررسی هم  

هـاي   در این میان روش. اي نیز است بلکه نیاز به وقت و هزینه زیادي دارد        امر ضروري است که نه تنها فرآیند پیچیده       
ي اي اساسـی بـرا  هـ بنـابراین اسـتفاده از تحلیـل مولفـه    . پردازندزمان چندین متغیر می متغیره به بررسی تأثیر هم   چند

تـر،   هـا بتـوان ارزیـابی دقیـق     رسد تا با کـاهش ابعـاد داده       گذارترین معیارها ضروري به نظر می     ترین و تأثیر  تعیین مهم 
  .تري را به عمل آورد هزینه و کم) نیاز به صرف زمان کمتر(تر  سریع

  )شرح مساله(مقدمه 
 بر. داري مناطق تحت حفاظت است حفاظت و مدیریت سیماي سرزمین و مناظر زیبا یکی از الزامات ایجاد و نگه

در . ریزي و طراحی سیماي محیط دارد همین اساس تحلیل کیفیت بصري سیماي محیط، جایگاه مهمی در برنامه
 حاکم بر متغیرهاي کیفیت سیماي سازي و یافتن الگوهاي ساده سادهموعه معیارهاي مؤثر، همین راستا بررسی مج

هاي اساسی روشی جهت شناسایی تحلیل مولفه. سازي و حل مسئله است ترین مرحله از فرآیند مدل محیط مهم
  .بارزتر نمایان شوندها هاي آنها و تفاوتاي است که شباهت گونه الگوها در اطالعات و بیان این اطالعات به
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 ) و سایر مستنداتها ها، جدول مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 

  .و بارتلت اختصاص یافته به معیارهاي ذهنی اولکین - مایر -کایزرشاخص  -1جدول 
  671/0  ین اولک- مایر -کایزرشاخص 
 000/0   بارتلتشاخص

  
ــدول  ــاخص  -2جـ ــایزرشـ ــایر -کـ ــین - مـ ــی    اولکـ ــاي عینـ ــه معیارهـ ــه بـ ــصاص یافتـ ــت اختـ و بارتلـ
  718/0   اولکین- مایر -کایزرشاخص 
  000/0   بارتلتشاخص

  

 براي تحلیل این جدول باید.  جدول ماتریس عاملی چرخش یافته استاصلیهاي  جدول مهم دیگر براي تحلیل مولفه
  .هاي اصلی را تفکیک نمودبندي و مولفه  تا بر این اساس بتوان معیارها را گروه،بیشترین عدد در هر ستون را مشخص کنیم

  . جدول ماتریس عاملی چرخش یافته مربوط به معیارهاي ذهنی -3جدول 
هامولفه  معیارها 

1 2 3 4 5 
794/0 پیچیدگی  248/0  225/0  007/0  - 223/0  
694/0 سرزندگی  - 132/0  - 26/0  248/0  303/0  

690/0 توالی  - 040/0  012/0  152/0  153/0  
016/0 تنوع رنگ  782/0  - 200/0  - 110/0  135/0  

- منظره زیر پا 335/0  766/0  184/0  297/0  - 049/0  
340/0 مناظر با دید متوسط  697/0  287/0  064/0  - 092/0  

)معمولی(رو پیشمنظره   - 059/0  - 024/0  832/0  018/0  - 106/0  
393/0 مناظر با دید باز  086/0  699/0  - 168/0  - 041/0  

054/0 پاکیزگی  072/0  - 119/0  877/0  - 158/0  
330/0 بکر بودن منطقه  024/0  107/0  802/0  147/0  
- منظره باالي سر 103/0  205/0  223/0  154/0  - 648/0  

098/0 بافت  452/0  037/0  031/0  691/0  
021/0 تراکم  159/0  562/0  276/0  567/0  
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 ) و سایر مستنداتها ها، جدول مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 

  . جدول ماتریس عاملی چرخش یافته مربوط به معیارهاي عینی -4جدول 
هامولفه معیارها 

1 2 3 
797/0تنوع تراکم پوشش گیاهی  360/0  002/0  

723/0اکوتون  262/0  251/0  
691/0قابلیت دید قله  - 502/0  043/0  

676/0تیپ پوشش گیاهی  419/0  - 107/0  
523/0تراکم پوشش گیاهی  375/0  - 304/0  

-قابلیت دید آبشار 249/0  809/0  261/0  
560/0قابلیت دید رودخانه  - 608/0  - 226/0  

245/0قابلیت دید نقاط پرتنوع  - 272/0  862/0  

  
 مولفـه و در  5دار مربوط به معیارهاي ذهنـی  در نمو. دهندنشان می) 2 و 1 هاي شکل(که نمودارهاي اسکري   طور  همان

هاي اصلی جدا  عنوان مولفه تر از یک هستند و به  مولفه هستند که داراي ارزش ویژه بیش3نمودار مربوط به معیارهاي عینی 
  .دهد هاي اصلی را که باید در نظر گرفته شود، نشان می نقطه شکستگی، حداکثر تعداد مولفه. شدند

  

  یگیري کل نتیجه
روي حـوزه آبخیـز زیـارت،    شـناختی سـیماي سـرزمین مـسیرهاي پیـاده      در این پژوهش براي بررسی کیفیـت زیبـایی        

تـرین   هاي اصلی سعی شـد مهـم  معیارهاي موثر در هر دو نگرش عینی و ذهنی استخراج شدند و با استفاده از تحلیل مولفه    
و ) نیاز به صرف زمـان کمتـر  (تر  تر، سریع ها بتوان ارزیابی دقیقگذارترین معیارها مشخص شود تا با کاهش ابعاد داده      و تأثیر 

 معیـار ذهنـی کـه در ابتـدا بـراي      15نتایج حاصل از اجراي این روش نشان داد کـه از بـین             . تري را به عمل آورد     هزینه کم
 روي  معیـار پیچیـدگی، تنـوع رنـگ، بافـت، منظـره پـیش             5ارزیابی کیفیت بـصري داراي اهمیـت تـشخیص داده شـدند             

 معیـار ذهنـی اسـتخراج    8ترین معیارهاي ذهنی موثر انتخاب شـدند و از بـین         عنوان مهم  بازدیدکننده و پاکیزگی محیط به    
قابلیـت دیـد نقـاط پرتنـوع بـه عنـوان معیارهـاي اصـلی         ، شده تنها سه معیار تنوع تراکم پوشش گیاهی، قابلیت دید آبشار      

  .دهند و نماینده سایر معیارها هستند نیز پوشش میانتخاب شدند که در واقع معیارهاي دیگر را 


