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مقاله پژوهشی
بررسی مؤلفههای کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافتهای تاریخی شهریزد
اسماعیل نصیری هنده خاله ،*۱حسن حکمت نیا ،۲فضل اهلل اسمعیلی ،۳منصور رضاعلی،۴
فهیمه جمالی هنجی

۵

 -۱دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ،ایران
 -۲دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ،ایران
 -۳استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران ،ایران
 -۴استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس ،ایران
 -۵دانشجو کارشناسی ارشد امایش شهری دانشگاه پیام نور تهران ،ایران
(دریافت ،۱۳۹۹/۰۲/۱۴:پذیرش)۱۴۰۰/۱۰/۲۷:

چکیده
احساس امنیت گردشگران در فضاهایتاریخی شهر امری انکارناپذیر است ،لذا امنیت از اثرگذارترین شاخصهای جذب
گردشگر در این گونه فضاهای شهری محسوب میشود .در میان عوامل تأثیرگذار بر امنیت گردشگران ،مؤلفههای کالبدی
بافتتاریخیشهر دارای اهمیت ویژهای است که کمتر به آن توجه شده است بنابراین هدف این پژوهش بررسی مؤلفههای
تأثیرگذار بر امنیت در دربافتهای تاریخی در شهر یزد است .این شهر با داشتن جاذبههای گردشگریتاریخی هر ساله
تعدادزیادی از گردشگران را جذب میکند .پژوهش حاضر از لحاظ هدفکاربردی و از لحاظ ماهیت و روش -توصیفی،
تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه است .جامعهآماری پژوهش را کلیه گردشگران تشکیل میدهد که تعداد حجم نمونه با
استفاده از روش دسترسی ۱89نفر محاسبه شد .روایی سؤاالت پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان حوزه گردشگریشهری
تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ رقم  0/7۴8محاسبه شد .برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از
مطالعات پیمایشی از نرم فزار  SPSSاستفاده شد .براساس نتایج پژوهش همه مؤلفههای کالبدی (کیفیت معابر ،مبلمان و
پوشش گیاهی ،فرم و خوانایی بافت ،تنوع کاربری و کالبدی) بر احساس امنیت گردشگران تأثیرگذار هستند .محاسبات نشان
داد که متغیرهای فرم و خوانایی بافت با  Beta=0/۳۲8و تنوع کالبدی و کاربری نسبت به سایر متغیرها پیشبینی کنندهقویتر
هستند .کاربرد پژوهش آن است که یافته های آن میتواند افق گسترده ای را فراروی برنامه ریزان برای جذبگردشگران ارایه
دهد.
کلمات کلیدی :امنیت ،بافت تاریخی ،شهر یزد ،محور گردشگری.

Email: esmael.nasiri@yahoo.com

مقدمه
یکی از رویکردهای مداخله در بافتهای تاریخی ،بهرهگیری از صنعت گردشگری است.با توجه به اثراتی که
گردشگری در دوره اخیر در فضاهای جغرافیایی داشته است ،اثرات مهمی بر جوامع برجای گذاشته است
(وانگ و یوتسوموتو.) 77 :۲0۱9 ،گردشگری به دلیل آثار مثبت اقتصادی به کند شدن تخلیه جمعیت و
کاهش مهاجرت کمک می کند (عنابستانی و همکاران .)۲ :۱۴00 ،گردشگران سفیرانی از کشورهای دیگر
هستند که به دنبال بازدید و تکرار سفر خود ،تصویری از کشور میزبان ارایه می دهند (هیگنز و همکاران،
 .)۴ :۲0۱9هرگاه در سطح جامعه جهانی ،بستر مناسبی فراهم باشد افراد سفر می کنند و اگر گردشگران نسبت
به مقصدی احساس ناامنی داشته باشند هرگز به آنجا سفر نیم کنند (دوزنده ضیابری و آمار:۱۳98 ،
 .)9۳براساس گزارش سازمان تجارت جهانی ،تعداد گردشگران جهان سالیانه  ۴/۳درصد رشد دارد (وی تی
او .)66 :۲0۱9 ،تنوع ارزشهای نهفته در بافتهای تاریخی و تأثیر شگرف این ارزشها در ارتقای فرهنگ و
تعامالت فرهنگی بستر را برای رویکرد گردشگری فرهنگی فراهم کرده است .با رشد سریع گردشگری
فرهنگی در دنیا ،گردشگران عالقه فزایندهای را به تاریخ و میراث فرهنگی نشان میدهند .گردشگری
فرهنگی ،گونهای از گردشگری است که بهطور کلی بهوسیله عرصههای هنری ،میراثی و تاریخی در ارتباط
است و نمایانگر تمایزهای منطقهای ،نژادی و تاریخی یک کشور و یا منطقه است و منعکس کننده تنوع
تاریخی و میراث گذشتگان از آن منطقه شهری است .بافت تاریخی شهر یزد دارای آثار گرانبهایی است که
دارای ساختار کالبدی و فضای مشخص با محوریت بازار ،میدان ،مسجد جامع و مراکز حکومتی در محدوده
بازار ،با بافتی ارگانیک شکلگرفته است .در این راستا شهر یزد با دارا بودن میراثها و بافتهای تاریخی با
اهمیت ،یکی از مقاصد گردشگران است .بهرهگیری از این پتانسیلهای گردشگری در بافتهای تاریخی شهر
یزد ،میتواند این محورها را به گردشگران معرفی نماید .بحث تأثیر شاخصهای کالبدی مؤثر بر امنیت در
بافتهای تاریخی از جمله موضوعاتی است که کمتر به آن توجه شده است .خصوصیات برخی فضاهای
شهری بهگونهای است که زمینه ناامنی بیشتری را فراهم میآورد .فضاهای نامناسب و فضاهای بیدفاع ،از
عوامل تهدید کننده امنیت گردشگران است ( شوویتزر .)۱997 ،۱در الگوهای اکوسیستمی مبتنی بر گردشگری
مفهوم توسعه گردشگری با عوامل متعددی از جمله امنیت ارتباط نزدیک دارد (کونیاوان و پنگ:۲0۱9 ،
 .)۱۳9امنیت و گردشگری از جمله پارامتری یک معادله می باشند (لیو و همکاران.)97 :۲0۱6 ،امنیت ارتباط
بسیار نزدیکی با ساختارهای کالبدی و محیطی فضاهای گردشگری دارد(سپیرا و همکاران .)۴۵ :۲0۲ :از
جمله بسترهای اصلی برای رشد و توسعه گردشگری در بافت های تاریخی شهرها توجه به مقوله مؤلفه های
کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران است(میلر .)67-69 :۲0۱9 ،احساس امنیت در
گردشگاههای شهری دارای کارکردهای متفاوتی است و با افزایش کیفیت امنیت در این گونه فضاها،
. Schweitzer
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بیانگر فرهنگ و اصول معماری و شهرسازی حاکم بر ادوار مختلف است .شهر یزد بهعنوان یک شهر تاریخی

گردشگران فرصت بیشتری برای تفریح پیدا میکنند(کارموند .)۳۳ :۲0۱9 ،مالک امنیت در مباحث
گردشگری ،سنجش امنیت احساس شده توسط گردشگرانی است که در آن فضا حضور دارند (ماکسی
میلیونو .)66 :۲0۱7 ،ارتباط بین گردشگری و امنیت در فضاهای شهری یک رابطه دو سویه است (والترز و
همکاران .)۳70-۳7۱ :۲0۱9 ،هرچند عوامل مختلفی بر امنیت گردشگران تأثیر میگذارد اما نباید تأثیر
شاخصهای کالبدی و محیطی مؤثر بر امنیت گردشگران را نادیده انگاشت" .فویری" مؤلفه های کالبدی و
محیطی را برای حفظ ویژگی های توسعه گردشگری در فضاهای شهری الزم و ضروری می داند (فویری و
همکاران .)۳۱0 :۲0۲0 ،رونق گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد ،موجب به وجود
آمدن امنیت می شود (تاپاک و همکاران.)۱ :۲0۱9 ،به همین دلیل است که جایگاه و نقش امنیت در تحقیقات
تئوریک و برنامه های عملی و سیاست های کالن برنامه ریزی گردشگری مورد توجه زیادی قرار گرفته
است(وانگ و همکاران.)9۵ :۲0۱7 ،امروزه امنیت از شاخصهای مهم در ارزیابی کیفیت مکانهای گردشگر
پذیر در جهان به شمار میآید  .بنابراین باید شرایط مناسب برای تأمین امنیت کالبدی در این مکانها فراهم
شود(.نسترن و همکاران .)۱۳9۲ ،شرایط کالبدی – محیطی در فضاهای شهری می تواند نقش تعیین کنندهای
در جذب گردشگران داشته باشد (وی تی او.)۳۳ :۲0۱9 ،امنیت در مباحث گردشگری زمانی حادث می شود
بررسی مؤلفههای کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافتهای تاریخی شهریزد

که زیرساخت های الزم برای آن مهیا شود (وانگ .)۳6 :۲0۲0 ،در واقع امنیت مهمترین عامل در راهبرد
توسعه گردشگری است و عدم وجود آن باعث ایجاد ناامنی و بی ثباتی در برنامه های صنعت توریسم می
شود (تروگیچ  ۱-۳فلیچر .)۲0۲0 ،لذا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بروز ناامنی در بافتهای تاریخی امری
ضروری است که در جلوگیری از جرائم بر علیه گردشگران باید مورد توجه برنامهریزان قرار گیرد .از جمله
این عوامل میتوان به شاخص و معیارهای کالبدی اشاره کرد که از طریق فراهم نمودن الزامات و بسترهای
الزم ،بر میزان وقوع ناامنی برای در بافتهای تاریخی تأثیر به سزایی دارد .بررسیهای اولیه در محورهای
گردشگری بافتهای تاریخی شهر یزد نشان از وضعیت نامناسب کالبدی در به خطر افتادن امنیت گردشگران
دارد .در همین راستا هدف پژوهش حاضر آن است تا با بررسی مؤلفههای اثرگذار بر امنیت گردشگران در
بافتهای تاریخی شهر یزد شناسایی و به تحلیل آن بپردازد؛ بر همین اساس ،در پژوهش حاضر به دنبال
پاسخگویی به سؤالهایی از جمله ،آیا بین ویژگیهای کالبدی و احساس امنیت گردشگران رابطه معناداری
وجود دارد؟ و همچنین کدامیک از شاخصهای کالبدی در بافت تاریخی تأثیر بیشتری بر احساس امنیت
دارد؟ میباشد؛ و برای پاسخ به سؤالهای ارائهشده ،فرضیه یا هدفی از این قرار تعیین گردید ،وضعیت
کالبدی در بافت تاریخی منطقه مورد مطالعه بر میزان احساس امنیت گردشگران تأثیرگذار است و بین افزایش
کیفیت عناصر کالبدی با احساس امنیت گردشگران رابطه معنیداری دارد.

۱۰۳

مبانی نظری تحقیق
"لویس ماممفورد" اولین نظریهپردازی است که در نیمه اول قرن بیستم بر ایجاد امنیت ،در فضاهای شهری را
مورد توجه قرار داد" .جیکویز" نیز در نبین امنیت شهری به تعامل فضاهای کالبدی توجه داشته است
(بمانیان و همکاران.)۱۳88 ،
یکی از فضاهای شهری که معموالً مورد توجه گردشگران قرار میگیرد ،بافتهای تاریخی شهرها است.
بافتهای تاریخی و کهن شهری یک مجموعهای کامل از ابعاد گوناگون از ارزشهای فرهنگی است که
دستیابی به فضاهای مطلوب برای گردشگران را امکانپذیر میسازد(.شرما .)۲00۳ ،۱در میان بافتهای
تاریخی ،محورهای تاریخی و فرهنگی بهعنوان شاخصهایی برای معرفی گردشگری از میراث ملموس تلقی
میشوند(کمبل .)۲006 ،۲تنوع ارزشهای نهفته در بافتهای تاریخی و تأثیر شگرف بازخوانی این ارزشها
در تعامالت فرهنگی حوزه گردشگری شهری از قابلیتهای مهم محورهای گردشگری در بافتهای تاریخی
شهرها است .گردشگری در بافتهای تاریخی بهمنظور تبادل و تعامل فرهنگی در سال  ۱980در مجمع
عمومی سازمان جهانی گردشگری مورد توجه قرار گرفت (الپین .)۲007 ،۳گردشگری فرهنگی تنها استفاده
از محصوالت فرهنگی نیست بلکه دیدار از محوطههای تاریخی ،باستانشناسی و باالخره محورهای تاریخی
– فرهنگی را در بافتهای تاریخی نیز در بر میگیرد که در بسیاری از منابع گردشگری تحت عنوان میراث
دوازدهمین مجمع عمومی ایکوموس در سال۱999اهداف گردشگری در محورهای بافتهای تاریخی
شهرها را به شرح منشور زیر بیان نمود :حفاظت و مدیریت میراث ملموس توسط جامعه میزبان و
گردشگران ،ترویج و مدیریت گردشگری به شیوهای که میراث فرهنگهای زنده را مورد احترام قرار داد و
ارتقاء دهد .تشویق برنامه ریزان به ایجا د اهداف جهت مراقبت و محافظت از محورهای تاریخی شهرها
(ایکوموس.)۱۳8۱ ،
محور گردشگری مسیری است که جاذبههای گردشگری موجود در شهر را به یکدیگر متصل میسازد .تا
بازدید از آنها تسهیل یابد ،گاهی این محور فقط نقش اتصال دهنده دارد و گاهی خود مسیر محور دارای
جذابیتهایی برای گردشگران میباشد(اسالمی و همکاران .)۱۳9۵ ،محورهای گردشگری در بافتهای
تاریخی عالوه بر ایجاد سرزندگی و تعامل اجتماعی ،و بازتولید خاطرات تاریخی ،موجب جذب گردشگری
و رونق فعالیتهای شهری نیز خواهد شد(تیلور .)۲0۱۴ ،۴این محورها با داشتن سابقه تاریخی ،نقش مفصل
ارتباطی بین عناصر شاخص بافت تاریخی شهر و حلقه ارتباط با شهروندان به شمار میآید (عباس زاده و
همکاران .)۱۳96 ،محورهای گردشگری در بافتهای تاریخی با ارائه فعالیتهای خدماتی مانند امکانات
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ملموس نامبرده میشود (زوکین.)۱99۵ ،

پذیرایی و فراغتی زمینه توسعه گردشگری را در ذهن و تصویر مخاطب جهت انتخاب مقصد گردشگری
فراهم میکند(تیموتی  .)۲00۵ ،۱محورهای فرهنگی بیانگر روایت تاریخ و اجتماع و نمایانگر کنش متقابل
کالبد و شهروندان است(مارشال.)۲00۵ ،۲
در توسعه گردشگری عوامل متعددی دخالت دارند و امنیت کالبدی در فضاهای شهری بهعنوان یکی از
مؤثرترین عامل در پذیرش گردشگران است زیرا هرگونه بروز ناامنی ،زیانهای جبران ناپذیری به این صنعت
وارد میسازد (کلیسمان ،)۲00۲ ،۳امنیت و گردش گری پارامترهای یک معادله هستند.رونق گردشگری در یک
منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد نیز موجب به وجود آمدن امنیت و عامل اصلی در گسترش صنعت
گردشگری است(ساممز و همکاران .)۱998 ،۴کلید توسعه رضایت بخشی و مطلوب گردشگری مبتنی بر سه
اصل پایه ای مشتمل بر صلح ،امنیت و ایمنی است (مهدی نژاد و همکاران.)۱۲۳ :۱۳99 ،امنیت مفهومی است
که تا حد زیادی با احساس ترس از جرم در محیط جغرافیایی گره خورده است (مک کینون:۲0۲0 ،
.) 7مسایل امنیتی برای انتخاب مقصد تعیین کننده است و امنیت گردشگران از این منظر برای کشورهای
اروپایی دارای مزیت رقابتی است(سانتوس و همکاران.)۵0 :۲0۱8 ،برخورداری از امنیت در محورهای
گردشگری سبب رشد پایدار در محیط جغرافیایی میشود و معموالً توجه به مکان (ابعاد کالبدی امنیت)
بررسی مؤلفههای کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافتهای تاریخی شهریزد

بیشتر از سایر مقولههای امنیت (فردی و اجتماعی) مورد توجه پژوهشگران است(پتیال .)۲00۴،۵برآورد نشدن
نیاز به امنیت گردشگران در محورهای تاریخی گردشگری شهرها ،نهتنها آنها را از رسیدن به نیازهای
ردههای باالتر بازمیدارد ،بلکه کاهش تعامالت اجتماعی و در نهایت خالی شدن محالت تاریخی را در پی
خواهد داشت (میرحسینی و همکار.)۱۳9۵ ،
برخی تحقیقات انجامشده در زمینه موضوع مورد نظر به شرح زیر میباشد:
جدول  .۱خالصه پژوهشهای انجام شده
پژوهشگران
نصیریهندهخاله و

س ال

خالصه نتایج پژوهش

 ۱۴00ارتباط مستقیم امنیت فیزیکی با احساس امنیت اجتماعی گردشگران

همکاران
پازوکی و همکاران

 ۱۴00نقش مؤلفههای فضایی و پایداری منظر برامنیت گردشگران

صادقی و همکار

 ۱۴00امکانات و زیرساختها تأثیر مستقیم برامنیت گردشگران دارد.

شهیکیتاش و همکار

 ۱۳99عوامل کالبدی از مهمترین فاکتورهای مؤثر بر امنیتگردشگران

مؤیدفر و همکار

 ۱۳97ایجاد فضاهای امن در بافتهای تاریخی بر توسعهگردشگری
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3
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4
. Sommez.et.al
5
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2

۱۰5

کیانی و همکار

 ۱۳96جنبههای بصری و کالبدی از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر احساس امنیت
گردشگران است

فرجیراد و همکار

 ۱۳9۵مؤلفه های خوانایی ،کیفیت معابر در بافتهای تاریخی با موضوع امنیت گردشگران
ارتباط مستقیم دارد

خادمی و همکاران

 ۱۳9۴ارتباط مستقیم بین نورپردازی و احساس امنیت در بین گردشگران وجود دارد.

نسترن و همکاران

 ۱۳9۲وجود تفاوت معنادار در بین محورهای گردشگری وجود دارد.

وانگ

 ۲0۲0امنیت بر میزان عرضه و تقاضا در گردشگری تأثیر دارد

تورگیش و همکار

 ۲0۱9ارتباط مستقیم بین امنیت و استراتژیهای توسعه گردشگری وجود دارد

اسکوت

 ۲0۱9ارتباط معناداری بین محیط فیزیکی و امنیت گردشگران وجود دارد

فوری و همکاران

 ۲0۱9عامل تهدیدات تأثیرات منفی بر جذب گردشگران دارد

النوپارو

 ۲0۱9امنیت عامل اصلی توسعه گردشگری است

روال و همکاران

 ۲0۱9رشد گردشگری با توسعه زیرساختها ارتباط مستقیم دارد

پرمانیک

 ۲0۱8امنیت مهمترین بستر برای توسعه گردشگری است

رایمان

 ۲0۱8امنیت کالبدی و محیطی از عوامل اصلی توسعه گردشگری است

سازمان جهانگردی

 ۲0۱8ایجاد چشم اندازهای جدید در محیط تأثیر مستقیم بر جذب گردشگر دارد

کیم و بارک

 ۲0۱۴اصالح نورپردازی به عنوان یکی از عوامل اصلی امنیت بر توسعه گردشگری تأثیر
دارد

امین

 ۲0۱۳عوامل کالبدی ارتباط مستقیم با امنیت گردشگران دارد

جامین

 ۲0۱۲عوامل کالبدی و فرم خوانایی بافت با امنیت گردشگران ارتباط مستقیم دارد

اونور

 ۲009نیاز به استفاده از نورپردازی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در امنیت فضاهای
عمومی بر جذب گردشگران تأثیر دارد

توماس

 ۲00۵فقدان نورپردازی به طور مستقیم و غیرمستقیم برامنیت گردشگران و در نهایت
رضایت آنان تأثیر دارد

وجه تمایز نوآوری این پژوهش آن است که مجموع عوامل متعددی را که میتواند در حوزههای کالبدی و
محیطی بر فرایند امنیت گردشگران در بافتهای تاریخی یزد مؤثر باشد را از جنبههای فیزیکی مورد ارزیابی
قرار دهد.
محدوده مورد مطالعه
شهر یزد بهعنوان مرکز استان یزد ،در موقعیت جغرافیایی  31درجه و  55دقیقه شمالی و  54درجه و بیست
دقیقه شرقی قرار دارد .ارتفاع شهر یزد از سطح دریا  1218متر میباشد و فاصله هوایی آن تا تهران  508کیلومتر
است(شکل .)۱بافت تاریخی یزد با مساحت عرصه  743و مساحت حریم  5000هکتار و بیش از  6500فضای

۱۰6

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

میرحسینی و همکاران

 ۱۳9۵تنوع کاربری و کالبدی ارتباط مستقیم برامنیت گردشگران دارد

قدیمی ،در حقیقت گستردهترین و اصولیترین بافت تاریخی ایران محسوب میشود بافت تاریخی یزد بهعنوان
دومین بافت خشتی دنیا و دست نخوردهترین بافت تاریخی کشور در فهرست ملی ثبت شده است که  77محله
در قالب  9برزن ،از محالت شهر یزد را در خود جای داده است (مویدفر.)۱۳97 ،

شکل  .۱موقعیت محدوده مورد مطالعه
بررسی مؤلفههای کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافتهای تاریخی شهریزد

روش تحقیق
این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی – تحلیلی است .ابزار جمعآوری
دادهها در این پژوهش پرسشنامهای میباشد .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار  SPSSو آمار نا
پارامتری استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه گردشگران بافتهای تاریخی شهر یزد را
تشکیل میدهند .به دلیل عدم اطالع از تعداد دقیق گردشگران از بافتهای تاریخی از روش در دسترس
استفاده شده است.نمونه گیری در دسترس به معنای انتخاب کردن سوژه هایی است که در دسترس هستند
مزیت اصلی این روش این است که استفاده از آن نسبت به دیگر روش های نمونه گیری دارای دقت باالتری
است.در این روش پژوهشگر افرادی را مورد مطالعه قرار میدهد که در دسترس هستند و مصاحبهگر در
چارچوب تعداد و حجم نمونه افرادی را به طور اتفاقی انتخاب کرده و با آن ها مصاحبه می کند .بنابراین
حجم نمونه با استفاده از روش دسترسی تعداد  ۱89پرسشنامه بوده است .پایایی پرسشنامهها از طریق آزمون
آلفای کرونباخ رقم  0/7۴8به دست آمد که قابل قبول است.روابط بین متغیرها با استفاده از آزمون ضریب
همبستگی اسپیرمن در نرمافزار  spssتحلیل و ،با روشهای آماری از جمله آزمون تی استفاده شده است با
توجه به پیشینه مطالعات و ادبیات موضوع و سایر پژوهشهای انجام شده ،چهار شاخص برای عوامل کالبدی
(متغیر مستقل) (کیفیتمعابر و پیاده مداری ،مبلمان و پوشش گیاهی  ،فرم و خوانایی بافت ،تنوع کاربری و
کالبدی) و یک شاخص برای امنیت (امنیت فیزیکی) بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است
(جدول.)۲

۱۰۷

جدول  ۲شاخصهای پژوهش
گویهها

شاخص
کیفیت معابر و پیاده مداری محور گردشگری
مبلمان و پوشش گیاهی مناسب در محور
گردشگری

منبع

سهولت درحرکت،عرض مناسب ،تفکیک سواره از

عنابستانی و همکاران ۱۳96

پیاده ،وضعیت کفسازی ،عدم اختالف سطح معابر
وضعیت نور ،قابلرؤیت بودن تابلوهای مسیر ،وجود

قلعهنویی و همکار ۱۳9۳

نیمکت در معابر ،عدم وجود بوتهها و شاخههای بلند،
مطلوبیت گونههای گیاهی
رعایت اصل تجمع فضا ،تراکم و فشردگی ،رعایت

فرم و خوانایی بافت محور گردشگری

استانداردهای طراحی و تراکم ،عدم وجود طراحی U

نعیمآبادی و همکاران ۱۳97

و یا  Lشکل در طول مسیر ،تداوم بصری فضای
گردشگری
کاربریهای شبانه همراه با امنیت ،طراحی مناسب و

تنوع کاربری و کالبدی در محور گردشگری

ایمن برای تمام سنین ،لبههای طراحی شده،

Petrella 2004
Barton 2007

جدارههای جالب و جذاب ،تنوع فرم و رنگ در بدنه،
ارتباط بصری در بدنه

نتایج و بحث
یافتههای توصیفی :از بین پاسخدهندگان  ۱۱6نفر معادل  6۱/7مرد و  7۳نفر معادل  ۳8/۳نفر زن بودهاند.
توزیع سنی جمعیت مورد مطالعه نیز نشان میدهد که بیشترین فراوانی در گروه سنی  ۳0تا  ۴۵سال با
 ۵۳/۵درصد از نمونه آماری دارای تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد بودهاند.
یافتههای استنباطی :وضعیت کیفیت معابر و پیاده مداری محور :مؤلفه وضعیت کیفیت معابر و پیاده مداری
در منطقه تاریخی – فرهنگی شهر یزد بهعنوان یکی از فاکتورهای مؤثر بر ایجاد و احساس امنیت به
معیارهای :سهولت در حرکت ،عرض مناسب معبر یا معابر ،تفکیک سواره از پیاده ،وضعیت کفسازی و
عدم اختالف سطح در معابر پیاده قابل تقسیم میباشد(جدول.)۳
جدول  -۳نتایج آزمون  tیکطرفه تأثیر کیفیت معابر و پیاده مداری بر امنیت در بافتهای تاریخی
شاخص

کیفیتمعابر و پیاده مداری

میانگین

T

df

sig

تفاوت میانگین

گویهها
سهولت حرکت

۳/۱۵

۵/۱0

۲۵۱

0/000

0/۱۲8

عرض مناسب

۲/۵

۳/۵

۲۱۵

0/000

0/۱08

تفکیک سواره از پیاده

۴/۱7

۵/۱6

۳78

0/000

0/۱۴۲

وضعیت کف سازی

۳/9

۴/6

۲۲۱

0/000

0/۱۱۴

عدم اختالف سطح در معابر

۲/۳

۲/۱

۲۱0

0/000

0/۱0۲

مآخذ :یافتههای تحقیق

۱۰8

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

فراوانی  ۱۱۲نفر (معادل  ۵9/6درصد) جای میگیرند .میزان تحصیالت جامعه آماری نیز بیانگر آن است که

پیاده مداری بخشی از محیط مصنوع در نظر گرفته میشود که شامل خیابان ،چشماندازها موجود در یک
محدوده است( .گالن .)۲0۱۱ ،۱کیفیت معابر با توجه به قابلیت پیاده مداری میزان مطلوبیت در سهولت
حرکت ،عرض مناسب و تفکیک سواره از پیاده بهمنظور حضور شهروندان برای خرید ،مالقات و گذران
فراغت و لذت بردن از آن در یک پهنه بهصورت پیاده است (نوسال .)۲009 ،۲یافتههای پژوهش از آزمون
یکطرفه در مورد شاخص کیفیت معابر و پیاده مداری بیانگر آن است که میانگین رضایتمندی گردشگران از
وضعیت تفکیک سواره از پیاده در بافت تاریخی  ،۴/۱7آماره  tنیز برابر با  ۵/۱6و  df = ۳78و = 0/000
 sigاست .از اینرو باالترین میانگین در گویههای مورد بررسی متعلق به تفکیک سواره از پیاده با توجه به
تفاوت میانگین  ،8۲۴در وضعیت متوسط رو به باال ارزیابی شده است و بیانگر رضایتمندی گردشگران و
تأثیر مثبت آن بر امنیت در بافت تاریخی مطالعه است(.جدول .)۳
مبلمان و پوشش گیاهی مناسب در محور گردشگری :مبلمان شهری بهعنوان مجموعهای از عناصر
ساختاری در پیاده راههای شهری نقش مهمی در افزایش رفاه و امنیت شهروندان ایفا میکند (بولوت ،۳
.)۲007
جدول  -۴نتایج آزمون  tیکطرفه تأثیر مبلمان و پوشش گیاهی بر امنیت در بافتهای تاریخی

بررسی مؤلفههای کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافتهای تاریخی شهریزد

شاخص

مبلمان و پوشش گیاهی مناسب

میانگین

گویهها

T

df

sig

تفاوت
میانگین

وضعیت نور

۳/8۳

6/۲۲

۳8۳

0/000

0/۱89

عدم وجود المپ شکسته

۱/8۳

۳/۲۱

۳8۳

0/000

0/۱۲۲

رؤیت تابلو در مسیر

۱/۵۲

۲/8

۳8۳

0/000

0/۱۱8

وجود نیمکت در معبر

۱/۲۳

۲/۱

۳8۳

0/000

0/۱۱9

عدم وجود بوتههای بلند

۲/۱

۳/۴۱

۳8۳

0/000

0/۱۴۲

مطلوبیت گونه گیاهی

۱/۱۲

۲/0۱

۳8۳

0/000

مآخذ :یافتههای تحقیق

نتایج جدول  ۴بیانگر آن است که درجه آزادی  t = ۳/۲9 ،df = ۳8۳و  sig=0/000است .لذا تفاوت
میانگینهای موجود در جدول  ۲با پاسخهای گردشگران معنیدار است و با توجه به تفاوت میانگین 0/۱89
بنابراین میانگین پاسخ گردشگران بیشتر از  Value Tes = ۳است و در نتیجه رضایتمندی آنان در این گویه
متوسط رو به باال ارزیابی شده است .بررسیهای آماری مربوط به پوشش گیاهی که شامل عدم وجود
بوتههای بلند در بافتهای تاریخی نشان میدهد که میانگین آن معادل  ۲/۱است و با توجه به  t = ۳/۴۱و
تفاوت میانگین ( )0/۱۴۲بنابراین میانگین مشاهده شده در این جدول ،تفاوت معنیداری با عدد  ۳دارد و
میزان تأثیرگذاری این گویه متوسط رو به پایین ارزیابی شده است.
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3
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۱۰۹

تنوع کاربری و کالبدی در بافتهای تاریخی :مبحث تنوع کاربری و کالبدی در محورهای گردشگری به
توزیع فضایی خدمات شهری میپردازد .از مزایای تنوع کاربری زمین میتوان به مواردی چون کمک
به سرزندگی محیط و در نهایت افزایش احساس امنیت کاربران اشاره کرد( .لنر.)۱997 ،۱
جدول  -۵نتایج آزمون  tیکطرفه تأثیر تنوع و کاربری و کالبدی بر امنیت در بافتهای تاریخی
شاخص

تنوع کاربری و کالبدی در
بافتهای تاریخی

میانگین

T

df

sig

تفاوت میانگین

گویه
کاربریهای شبانه همراه با امنیت

۳/۱۴

۴/۱8

۳7۳

0/000

0/06۳

طراحی مناسب مراکز و لبه

۳/۱9

۴/۲۳

۳7۳

0/000

0/07۲

جدارههای جالب

۲/۱۵

۳/۱۲

۳7۳

0/000

0/0۳8

تنوع فرم و رنگ در بدنه

۲/۱

۳/۵

۳7۳

0/000

0/0۲۲

ارتباط بصری در بدنه

۱/8

۲/۱

۳7۳

0/000

0/0۱9
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تنوع کاربریها و کالبد شامل مجموعهای از مؤلفههای کاربریهای شبانه ،طراحی مناسب ،جدارههای
جالب ،تنوع فرم و رنگ بدنه و ارتباط بصری در بدنه است .در جدول  ۳طراحی مناسب مراکز و لبه در
محور گردشگری با میانگین  ۳/۱9و  t = ۴/۲۳و  df = ۳7۳و  sig = 0/000معنیدار است .تفاوت میانگین
در گویه نقش طراحی مناسب مراکز و لبه در بافتهای تاریخی رقم  0/07۲را نشان میدهد .ازاینرو
میانگین ،جوابها از عدد  ۳بیشتر است لذا تأثیرگذاری آن باال ارزیابی میشود.
یک مکان را فراهم میآورد و در دو سطح کالبدی و الگو(رابرت )۲00۳ ،۲قابلبررسی است و ارتباط نزدیکی
با نیازهای شهروندان دارد(ارادی.)۲007 ،۳
جدول  -6نتایج آزمون  tیکطرفه تأثیر فرم و خوانایی بافت بر امنیت در بافتهای تاریخی
شاخص

فرموخوانایی بافتهای تاریخی

میانگین

T

df

sig

تفاوت میانگین

گویه
رعایت اصل تجمع فضا

۲/87

۴/۱۵

۳۴۱

0/000

0/06۱

تراکم و فشردگی جمعیت

۲/60

۴/۱0

۳۳0

0/000

0/0۵۲

استاندارد طراحی

۳/۱0

۴/۱8

۳۵۲

0/000

0/08۴

تابلو اطالعرسانی

۲/۳0

۳/8

۳۲8

0/000

0/0۴۲

عدم وجود طراحی  Uو L

۲/۱۵

۳/۲

۳۱6

0/000

0/0۳۱

تداوم بصری فضای گردشگری

۲/۱0

۳

۳۱0

0/000

0/0۲8
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نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

فرم و خوانایی بافت در بافتهای تاریخی :خوانایی ،کیفیتی از محیط است که موجبات قابلدرک شدن

در جدول  6گویه استاندارد طراحی با میانگین  ۳/۱0و  t = ۴/۱8و  df = ۳۵۲و  sig = 0/000معنیدار
است .تفاوت میانگین این گویه در بافتهای تاریخی رقم  0/08۴را نشان میدهد بنابراین میانگین آن از
عدد ۳بیشتر است و ارزیابی تأثیرگذاری آن باال ارزیابی شده است.
تحلیل و ضرایب تأثیر مدل رگرسیونی :تحلیل رگرسیونی چند متغیره شامل ابعاد متغیرهای تأثیرگذار
کالبدی بر امنیت در بافتهای تاریخی مورد مطالعه (کیفیت معابر و پیاده مداری ،مبلمان و پوشش گیاهی
مناسب ،فرم و خوانایی بافت ،تنوع کاربری و کالبدی در بافتهای تاریخی مورد مطالعه میباشد و اطالعات
جدول  6نشان میدهد که متغیرهای مستقلی که در معادله باقیمانده است بهطور همزمان  0/7۲8با متغیر
وابسته همبستگی و پیوستگی آماری معنیداری دارند .لذا این متغیرها  ۴۲/8درصد شاخصهای کالبدی مؤثر
بر امنیت را در بافتهای تاریخی مورد مطالعه نشان میدهد و متغیر فرم و خوانایی بافت در محور
گردشگری نسبت به سایر متغیرهای پیشبینی کننده قویتر است ).(Beta =0/328
جدول -7ضرایب تأثیر مدل رگرسیونی تبیین کننده امنیت در محورهای گردشگری بافتهای تاریخی
متغیر وابسته :احساس امنیت

بررسی مؤلفههای کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافتهای تاریخی شهریزد

ضریب تأثیر

ضریب تأثیر

غیراستاندارد B

استاندارد Beta

کیفیت معابر

0/۱۲8

0/۳۱۲

۵/۲8

مبلمان و پوشش گیاهی

0/۱۱۲

0/۲۱۲

۳/۲۳

فرم و خوانایی بافت

0/۱9۲

0/۳۲8

6/۱7

0/000

تنوع کاربری و کالبدی

0/۱۱9

0/۲۵۳

0/۲۵

0/000

متغیرها

مقدار t

سطح معنیداری

ضریب تولرنس

0/000

0/۳8

0/000

0/۴9
0/۵۲
0/۴۳
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در این قسمت بهمنظور بررسی تأثیر شاخصهای کالبدی مؤثر بر امنیت در بافتهای تاریخی بعد از
اثبات رابطه معنادار بودن ضرایب ت أثیر مدل رگرسیونی ،در مرحله اول نتایج به دست آمده از نظر گردشگران
حاکی از آن است که شاخصهای کالبدی با میزان  0/6۲9دارای ارتباط مثبت هستند .و نیز مقادیر ضریب
تبدیل شده  R²برابر با  0/۵۲۳بیانگر تأثیر باالی ابعاد متغیرهای مستقل در این پژوهش در بیان واریانس متغیر
وابسته (امنیت) میباشند بهعبارتیدیگر متغیرهای مستقل  6۱/8درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین
مینماید و مابقی تأثیر متغیرهای خارج از مدل است.
جدول  -8مقدار همبستگی ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد تأثیر شاخصهای کالبدی
بافتهای تاریخی
مرحله اول
۱

ضریب همبستگی چندگانه R
0/6۲9

ضریب تعیین R
0/۴۲۳

ضریب تعیین تعدیل شده R
0/۵۲۳

خطای استاندارد
0/۲۳
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بهمنظور تعیین سنجش میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته (احساس امنیت در بافتهای تاریخی) از تحلیل مسیر استفاده شده است .در جدول  7مشخص شده
است که فرم و خوانایی و تنوع کاربری و کالبدی در بافتهای تاریخی مورد مطالعه از جمله متغیرهایی

۱۱۱

هستند که بهصورت مستقیم بر امنیت تأثیرگذار میباشند و دو متغیر دیگر (کیفیت معابر و مبلمان شهری)
تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر احساس امنیت در بافتهای تاریخی مورد مطالعه دارند( .جدول  .)9و میزان
معناداری آنهم برابر با  0/000و چون کوچکتر از  0/0۵است لذا معناداری آن آشکار است و نشاندهنده
آن است که ابعاد متغیرهای مستقل در این پژوهش میتواند تغییرات متغیر وابسته را بیان کند .لذا با توجه به
مقدار محاسبه شده در سطح اطمینان  99درصد میتوان کفت که ترکیب خطی متغیرهای مستقل در این
پژوهش هممعنادار هستند و در نتیجه قادر به پیشبین ی تغییرات متغیر وابسته احساس امنیت گردشگران
هستند.
جدول  -۹آثار مستقیم ،غیرمستقیم و مجموع تأثیر متغیرهای مستقل بر امنیت در بافتهای تاریخی
اثر غیرمستقیم

اثر کل

مؤلفهها

اثر مستقیم

کیفت معابر

0/۴8

0/7۵۲

مبلمان

0/۲9

0/۵۴۳

فرم و خوانایی

0/۳۲6

0/۳۲6

تنوع کاربری و کالبدی

00/۲98

0/۲98
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جدول  -۱۰ضریب همبستگی چندگانه در مدل تحلیل مسیر تأثیر شاخصهای کالبدی مؤثر بر امنیت در
بافتهای تاریخی
مدل
رگرسیون

۳/۵۲

۵

0/6۵۴۱

8۱/۵۴

باقیمانده

۱9/۵6

۱69

0/08۴۳۱

مجموع

۲۳/09

۱9۳

0/000
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نتیجهگیری
نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن بود که شاخصهای کالبدی مؤثر بر امنیت تأثیرگذار هستند و در قالب
چهار شاخص ( -۱کیفیت معابر و پیاده مداری  -۲مبلمان و پوشش گیاهی  -۳فرم و خوانایی بافت  -۵تنوع
کاربری و کالبدی) در این پژوهش معرفی و در مورد آن بررسی شد .بهطوری که شاخص کیفیت معابر و پیاده
مداری در بافت تاریخی شهریزد با گویههای مورد بررسی میانگینهای متفاوتی را نشان میدهد و گویه
تفکیک سواره از پیاده با میانگین  ۴/۱7و آماره  t = ۵/۱6بیشترین تفاوت میانگین ( )0/۱۴۲را نشان میدهد و
حاکی از تأثیر مثبت آن بر امنیت در بافت تاریخی محدوده مورد مطالعه است .فرجی و همکاران ( )۱۳9۵در
مطالعات خود به نتایج مشابهی نیز دست یافتهاند .این قسمت از یافتهها با نتایج فوری و همکاران (،)۲0۱9
همگرایی دارد زیرا فوری و همکاران نیز ناامنی را عامل مهمی بر روی میزان ورود گردشگران ارزیابی کرده-
اند .در مقابل در میان گویههای ،مبلمان و پوشش گیاهی ،گویه وضعیت تور با تفاوت میانگین  0/۱89و
 ،T=6/۲۲تفاوت معناداری با عدد  ۳دارد و میزان تأثیرگذاری گویه متوسط رو به باال ارزیابی شده است نتایج
به دست آمده با نتایج مطالعات اونور ( ،)۲009کیم و پارک ( )۲0۱۴خادمی و همکاران ( )۱۳9۴مؤیدفر و

۱۱۲

نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی .سال دهم ،شماره اول ،بهار و تابستان ۱۴۰۱

۱

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

همکاران ( ) ۱۳97همسو است .تفاوت میانگین در گویه نقش طراحی مناسب مراکز و لبه در شاخص تنوع
کاربری و کالبدی در بافت تاریخی رقم  0/07۲را نشان میدهد و چون میانگین جوابها از عدد  ۳بیشتر
است لذا تأثیرگذاری آن بر احساس امنیت باال ارزیابی شده است .این قسمت با مطالعات فرجی و همکاران
( )۱۳9۵میرحسینی و همکاران ( )۱۳9۵و مطالعات سازمان تجارت جهانی  ،۱۲0۱8همسویی دارد .تأثیر
رعایت استاندارد طراحی در شاخص فرم و خوانایی بافت با میانگین  ۳/۱0و  t = ۴/۱8نیز بیانگر تأثیر مثبت
آن بر احساس امنیت در محور گردشگری است .این یافتهها با نتایج و دستاوردهای توماس و همکاران
( ،)۲00۵جامین ( ،)۲0۱۲فرجیراد و همکاران ( )۱۳9۵همخوانی دارد .با توجه به نتایج همبستگی مشخص
شد که بین همه شاخصهای کالبدی و امنیت در بافتهای تاریخی رابطه مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد
یافتههای این قسمت از پژوهش با نتایج شیهکی و همکاران ( ،)۱۳99همگرایی دارد .این یافتهها با پژوهش-
های صادقی و صائب ( ،)۱۴00در زمینه تقویت امکانات و زیرساختها همسویی دارد .بدین معنی که با
افزایش کیفیت شاخصها و گویههای مورد بررسی ،احساس امنیت نیز در بین گردشگران افزایش و نیز
بالعکس کاهش مییابد بهمنظور بررسی اثر شاخصهای متغیرهای کالبدی مؤثر بر امنیت بعد از ارتباط معنادار
از رگرسیون چند متغیر نیز استفاده شد .همانطوریکه نتایج وانگ ( ،)۲0۲۱نشان داد امنیت میتواند بر عرضه و
بررسی مؤلفههای کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافتهای تاریخی شهریزد

تقاضا در گردشگری تأثیر داشته باشد این قسمت از یافتهها با نتایج بررسیهای روان و همکاران (،)۲0۱9
همخوانی دارد و به طوریکه روان و همکاران نیز بر این نکته تأکید داشتند که عوامل کالبدی به ویژه
زیرساختی به طور مستقیم بر امنیت گردشگران تأثیر میگذارند.
نتایج به دست آمده از منظر گردشگران نشان میدهد که متغیرهای مستقلی که در معادله باقیمانده است
بهطور همزمان  0/7۲8با متغیر وابسته همبستگی و پیوستگی آماری دارند لذا این متغیرها  ۴۲/8درصد از
شاخصهای کالبدی مؤثر بر امنیت را در محور گردشگری تبیین مینمایند و ترکیب خطی متغیرهای مستقل
قادر به پیشبینی تغییرات متغیر وابسته (احساس امنیت گردشگران) هستند .در ادامه با محاسبه ضرایب اثرات
مستقیم و غیرمستقیم مشخص شد که متغیر فرم و خوانایی بافت با  Beta = 0/۳۲8و تنوع کالبدی و کاربری
نسبت به سایر متغیرها پیشبینی کننده قویتر است و متغیرهای دیگر (کیفیت معابر ،مبلمان شهری دارای
تأثیرات غیرمستقیم میباشند .الزم به ذکر است که نتایج مطالعات پازکی و همکاران ( ،)۱۴00نیز بر مؤلفههای
فضایی به ویژه شاخصهای منظر و شاخصهای بصری تأکید ویژه داشتهاند.درراستای تقویت امنیت فضاهای
گردشگری پیشنهادات زیر اریه میشود
•

به منظور ایجاد امنی ت در فضاهای گردشگری ،باید به صورت اساسی به مؤلفههای کالبدی و محیطی

توجه شود تا در سرلوحه برنامهریزی قرار گیرد.
•

مطابق نتایح به دست آمده از پژوهش حاضر ،میزان امنیت گردشگران در بافتهای تاریخی شهر

یزد ،برآیندی از مجموعه مؤلفههای کالبدی – محیطی است .از این رو به منظور تقویت امنیت گردشگران در
). UN WTO (2018

1

۱۱۳

 وL  وU  عدم وجود طراحی، قابلیت رویت بودن تابلوها، رسیدگی و بررسی به وضعیت نور،سطوح مختلف
.برقراری امنیت در بین کابری های شبانه از اولویت های الزم است
•

 لزوم توجه به اصول طراحی محیطی برای جلوگیری،در ایام مخصوص به ویژه در نوروز و تابستان

.از بروز هرگونه ناهنجاری پیشنهاد میشود
-• با توجه به تأثیر مؤلفههای کالبدی – محیطی بر ایجاد امنیت در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد می
 زمینههای ارتقاء امنیت را برای،شود تا سازمان های میراث فرهنگی و شهرداری یزد با همکاری و هم افزایی
.گردشگران فراهم آورند
.پژوهش حاضر مجموع عوامل کالبدی – محیطی مؤثر را بر امنیت گردشگران مورد ارزیابی قرار داد
پژوهشگران در آینده می توانند به صورت تخصصی به بررسی هر یک از مؤلفه های کالبدی – محیطی بر
 فرم و خوانایی مورد بررسی قرار دهند،میزان امنیت گردشگران را در ابعاد تنوع کاربری اراضی

۱۴۰۱  بهار و تابستان، شماره اول، سال دهم.نشریه علمی کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی
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1. Introduction
Tourists are the representatives of other countries, who create an image of their
countries in the destination. They travel where they feel safe. According to the World
Trade Organization, the number of tourists is growing worldwide at an annual rate of
4.3%. The values embedded in historical textures and the tremendous impact of these
values on the promotion of cultural interactions serve as the basis for cultural tourism.
Tourists cause the interest in history and cultural heritage to grow. Identifying the
factors creating insecurity in historical textures is pivotal for planning secure tourism.
Among these factors, physical indicators and criteria account for for insecurity in the
historical textures of cities. Previous studies on the texture in Yazd point to
unsatisfactory physical conditions, which deteriorates the security of tourists. In this
regard, the purpose of this study is to identify and analyze the components affecting the
security of tourists in the historical texture of Yazd. The study seeks to answer the
questions ‘is there a significant relationship between the physical indicators and
tourists’ sense of security? and ‘which of the physical indicators in the historical texture
has the greatest impact on the sense of security?’ The research hypotheses are ‘the
physical conditions in the historical texture of the study area affect the sense of security
of tourists, and there is a significant relationship between the quality of physical
elements and the sense of security of tourists.
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2. Methodology
In terms of purpose, this study is applied research, and in terms of nature and method, it
is descriptive-analytical. The data collection tool was a questionnaire. The SPSS
software and non-parametric statistics were used to analyze the data. The statistical
population of the study consisted of all the tourists visiting the historical sites of Yazd.
Due to the lack of information about the exact number of tourists, convenience
sampling was done, which involved selecting the cases that were available. The main
advantage of this method is accuracy. By this method, the researchers studied the people
who were available, and the interviewer randomly selected and interviewed those at
hand.
3. Findings
The quality of sidewalks in the historical-cultural parts of Yazd is one of the factors
affecting on the feeling of safety. Ease of movement, appropriate width, separation of
the rider from the pedestrian, floor condition and lack of level difference from the road
are the indicators for this variable. Urban furniture as a set of structural elements on
urban sidewalks is crucial for the welfare and safety of the environment. The difference
between the calculated mean values and the responses of the tourists was significant.
Considering the mean difference of 0.189, the average response of the tourists was
more than the test value of 3. The tourists showed higher than mediocre satisfaction
with this item. The score of the green area was 2.1, with regard to the lack of side
bushes in the historical textures. According to t = 3.41 and the mean difference of 0.142,
the observed status had a difference from 3. The effectiveness of this item was thus
evaluated to be below average. A variety of physical elements were mentioned as
desirable including night usages, proper designs, interesting walls, diversity of forms
and colors and the possibility of visual communication. The design of centers and edges
in the tourism sector scored a mean of 3.19, t of 4.23, df. of 373 and significance level
of 0.000 was significant. The mean difference was 0.072, which shows the significant
role of the proper design of centers and edges in historical textures. Since the average of
the answers was more than 3, the tourists’ satisfaction was high.
4. Results and discussion
The results of this study showed that physical indicators are essential for the sense of
security. The evaluated indicators were the quality of sidewalks, furniture and green
areas, form and readability of the texture, and variety of physical parts and their uses.
The separation of riders from pedestrians in connection to the quality of sidewalks in
the historical texture of Yazd is also of significance for tourists’ security. The weight of
this item was 4.17. Faraji et al. (2016) obtained similar results in this regard. Also, Fori
et al. (2019) assessed security as an important factor to attract tourists. In contrast, for
furniture and green area, the status of the tour (with an average difference of 0.189 and t
of 6.22) confirms a high effect. This is in consistence with the findings of Onur (2009),
Kim and Park (2014) Khademi et al. (2015) and Moayedfar et al. (2018). The average
mean in the item shows the importance of proper designing for centers and edges in in
the historical texture; a p-value of 0.072 suggests a high impact on the sense of security.
Keywords: Safety and security, Historical texture, Yazd City, Tourism
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