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 نپنها ىها گنج ىشهر هگمشد ىفضاها زىسا هندز زبا 

  (ازشهرشير: مطالعه نمونه) 
 

 2آذر مجيد ،1منش رىشهريا سعيد
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 چکيده

ن ین جریااوم اتدو یكسو از یخی رتاى بافتهات تجدید حیال نبادخیر به ى اهه هادر دیمی غالب رادپاان به عنوى فرینی شهرزآبا

ست ل اتحول حارى در ساختاان شهر به عنوى فضاهات تجدید حیا، هنگامی كه مساله؛ ستاسویدیگر زى آن از مدساو روزآ

د. روش می شوح ز مطرنی شهروندانى سوادارك از جد وانیز ماهیت و نها ن در آمازبستر در شكل گرفته ى هاارزش مساله 

تحلیلی و پیمایشی ، تحقیقى یافته هاو سی نمونه مطالعاتی توصیفی ربر؛ و در تحلیلی، توصیفیى، بخش مبانی نظردر تحقیق 

ت الاسئوه و پرسشنانه تكمیل شدن موى آزهارمعیاو سی شاخص ها ربرر یی به منظواپرسشنامه را هش وپژار بزاست.. ا

رى در ماآست.جامعه ه این شدوتددى ه قتصاو اجتماعی ى، اسه بخش ملی كالبددر منتخب ى هاپرسشنامه با توجه به شاخص 

ن گارموول جدد یكرروهند. با عنایت به دتشكیل می از جعین به شهر شیرامرف و صنا، اساكنیناز نفر  1444هش شاملوین پژا

ن موه از آزگمشدى فضاهازى ساه ندز زمتغیر بادن بول سی نرمارجهت بر شدند.ب نتخاده افی سادتصارت نفر بصو 2٨4اد تعد

یژگی وبین  1١/4، ١١/4، 1١/4ت همبستگی با شدن، موآزنتایج س سااست. بر ه اشدده ستفاا( K-Sف )سمیرنوا-وفكولموگر

ى یژگی هاومتغیر د دارد. جون وپنهاى گنج هاى شهره گمشدى فضاهازى ساه ندز زبادى و قتصا، اجتماعیى، اكالبدى ها

ى گنج هاى شهره گمشدى فضاهازى ساه ندز زباات تغییراز صد در 33ود حد.دى قتصاى ایژگی هاو وصددر 2٢ود حدى، كالبد

ى گنج هاى شهره گمشدى فضاهازى ساه ندز زبا، جتماعیایط امتغیر شردر حد تغییر واهر ازاى ست.. به ده اتبیین كرن را پنها

(، در 444/4ه )مدآست دبهدارى با توجه به سطح معنی و میباشد  20/١ن، موزآtار یش مییابد. مقدافزا ١١/4ان به میزن، پنها

گنج ى شهره گمشدى فضاهازى ساه ندز زباه مدآست دبهى میباشد.. با توجه به ضریب بتادار صد معنادر ١١ن طمینااسطح 

ه مدآست دبهدارى ح معنی با توجه به سطو میباشد  117/1ن، موآز tار یش می یابد مقدافزا 1١/4ان به میزن، پنهاى ها

ى در شهرى فضاهات تجدید حیاه جایگاى هش حاضر جستجووپژدر  میباشد.دار صد معنادر ١١ن طمینااسطح (، در 441/4)

نتایج و ست اگرفته رت صوى تخصصی حیطه مرمت شهرد سناارك و اسی مدربا برو هشی كیفی وقالب پژى در فرینی شهرزآبا

 ست.اشته دافرینانه زآباه قالب نگاى در شهرى فضاهات صلی تجدید حیااتبیین مفاهیم در ی مفهومی سعدار قالب نموآن در 

 ازشیر شهر ى،شهر ىفضا نپنها ىها كنج ه،گمشد ىفضاها زى،سا هندز زباهاي كليدي:  واژه
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