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 مقدمه -1

 مسئله رحط 1-1

 دنبال به ، شهرها فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، محيطي، توسعه راستاي در شهري مدیریت هاي سيستم دنيا تمام در امروزه

شهرها و  گسترشهستند  فرهنگي و طبيعي منابع حفظ و توسعه ابزارهاي بين موجود تضادهاي از ناشي مشكالت رفع و کاهش

 تك هاي خودرو خصوصاً موتوري نقليه وسایل از استفاده افزایش باعث توسعه حال در کشورهاي درزمان  یریتتوجه به مد

 بر را مخربي تاثيرات خود نوبه به که شود مي ترافيكي ازدحام باعث موتوري، نقليه وسایل از استفاده فزایشاست شده سرنشين

 و انرژي منابع محدودیت به توجه با .ميگذارد جاي بهبزرگ  شهرهاي مراکز در خصوصاً شهروندان سالمت و شهري کالبد پایداري

 پایدار نقل و حمل. است ضروري و الزم بسيار شهري پایدار نقل و حمل به توجه نقل، و حمل از ناشي گوناگون هاي آلودگي وجود

 بزرگ ضررهاي آنكه بدون را اقتصادي هاي دسترسي و ازدحام امنيت، ها، آالینده سوخت، مصرف از که نقلي و حمل از است عبارت

 و حمل اهداف به رسيدن براي روي پياده قابل جوامع وجود. کند مي فراهم باشد، داشته آینده هاي نسل براي ناپذیري جبران و

 ودبهب با و کرده تقویت را اقتصاد کاسته، را محيطي زیست منفي عواقب داده، ارتقا را جابجایي زیرا است بدیهي امري پایدار نقل

 زیست محيط لحاظ از زیادي منافع دهند ارتقا را پياده دسترسي که جوامعي. شود مي تر محقق اجتماعي پایداري اجتماعي، تعامل

 بدون مناطق ایجاد ایده. کند کم هوا آلودگي از مقاصد تمامي براي رانندگي به نياز کاهش با تواند مي مدار پياده طراحي ثالً م دارند

 آنها تشویق و موتوري نقليه وسایل توسط شده ایجاد آلودگيهاي ميزان از مردم آگاهي و هوشياري افزایش در تواند مي 1وخودر عبور

 خودرو بدون توسعه  [1] .باشد موثر سواري دوچرخه و روي پياده موتوري غير هاي گزینه و عمومي نقل و حمل از استفاده به

 باالي کيفيت اولویت با جدید شهري فضاي بر تاکيد و دانسته خودرو بر مقدم را انسان جایگاه که است هایي ایده و افكار از يطيف

 قرن معرف انسان عمومي، فضاي در که است اميد توسعه، از نوع این وجود با باشد، بيستم قرن سمبل خودرو اگر .دارد زندگي

 . باشد یكم و بيستم
 

 ضرورت و اهمیت -1-2

 ترین ضروري و ترین پراهميت از تواند مي و آميزد مي در انسان هاي وخواسته نيازها با همواره پياده حرکت موضوع به توجه

 البدک در بخش زندگي اثر دسترسي شبكه درمعابر عابران حضور. شود تلقي شهر فضاي از کنندگان استفاده طبيعي حقوق در موارد

 پياده اند، شده انسان بر آن چيرگي و نقليه وسایل مسخر معنا تمام به که حاضر شهرهاي در که شود مي دیده ليكن. دارد شهر
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، بهتر عبارت به. برند مي سر به مالي و جاني مخاطره و آسيب معرض در همواره ها پياده و گيرد قرارمي توجهي کم مورد روي

 برخوردهاي و ارتباطات براي فضایي عنوان به و شهري درون نقل و حمل سيستم از رکني عنوان به اصلي جنبه دو از پياده حرکت

 خود شكل ترین معمول به حتي که دارد ناچيز چنان جایگاهي حاضر زمان در بلكه است نيافته منزلتي تنها نه اجتماعي روي در رو

 لذا .یابد مي شده پایمال را خود حقوق پياده که است گونه این و كردهن پيدا سهمي نيز شهري نقل و حمل از سيستمي عنوان به

 شهر دهنده تشكيل اصلي عناصر عنوان به شهر در پياده افراد به توجه آن پي در و شهري هاي محيط کيفيت ارتقاء مسأله به توجه

 ارتقاء منظور به شهري هاي يطمح کيفيت ارتقاء و شهر سطح در عابرین شناختن رسميت به جهت هایي حل راه یافتن و

 فرصت پياده حرکت که است داده نشان متعدد مطالعات .باشد مي اهميت حائز مختلف جهات از ها محيط این از افراد رضایتمندي

 و آورد باز رشه مرکزي مناطق به را سرزندگي و زندگي تواند مي مدار پياده محورهاي .دهد مي افزایش را مثبت اجتماعي تعامالت

 نتيجه در و وجوش جنب و زندگي دوام تواند مي پياده عابرین مختص مراکز ایجاد. کند شهر در داوطلبانه  حضور به تشویق را مردم

 ها جابجایي کردن محدود بدون که است راهبردهایي دربرگيرنده خودرو عبور بدون خيابان. کنند تضمين را شهري مراکز پایداري

 و تنظيم خودرو، بدون مناطق ایجاد از دف. هگردد مي وگردشگران شهروندان براي بسيار هاي جذابيت با محيطي ایجاد باعث

 هفته از معيني روزهاي در و مشخص خيابانهاي در را خودرو عبور که معنا بدین است، نقليه وسایل کليه انتقال و نقل دهي سامان

 .شود مي شهروندان بين در اجتماعي تعامالت افزایش باعث خيابانها اینگونه دیگر، طرفي ز. اکنند مي ممنوع

 یك نوعي به خودرو، عبور بدون مناطق ایجاد زمينه در مختلف کشورهاي تجارب بررسي با تا است شده سعي مطالعه، دراین

 اصفهان عباسي چهارباغ خيابان بدین منظور. شود انجام اصفهان شهري مناطق از یكي در پياده خياباني ایجاد براي سنجي امكان

 به آن تبدیل سنجي امكان به و انتخاب موردي نمونه عنوان به را است پياده عابرین آمد و رفت براي جذاب خيابانهاي از یكي که

 .است شده پرداخته پياده راه از شهروندان انتظارات تامين نظر از خودرو بدون خيابان یك
 

 قتحقی اهداف -1-3

 رفت حامي خيابان یك به جاري وضعيت از عباسي چهارباغ خيابان تبدیل سنجي امكان و اجرا از قبل ارزیابي تحقيق این هدف

خاطر و  یتشود بتواند رضا يم يلکه بعد از اجرا بر استفاده کنندگان تحم یطيشرا يتمام که اي گونه به است پياده عابران آمد و

 ي. به دنبال حذف خودروها یدفراهم نما یدجد يفضا از يبردار بهرهاقشار جامعه و  يقاء حضور تماممنظور ارت بهرا  یشانا یشآسا

 اجراي با دیگر طرفي از و شود محدود خاصي روزهاي به صرفا اتومبيل با جابجایي،  يچهارباغ عباس يابانخ يراز مس يشخص

 .بود خواهد پياده عابرین با محدوده جابجایي اولویت ترافيكي آرامسازي سياستهاي

 

 پژوهش پیشینه -1-4

 خرابي بازسازي جریان در و اروپایي شهرهاي در دوم جهاني جنگ از پس1491 اواخر در بار نخستين براي پياده هاي خيابان

 آزمایشي ايه تجربه نخستين. گرفت شكل سواره و رو ه پياد معابر جداسازي اندیشه با شهرها، تاریخي مراکز نوسازي و جنگ هاي

 نواحي از شخصي خودروهاي آمد، بوجود 01 دهه اواخر (درسوئد) استكهلم و (هلند) روتردام شهرهاي ترافيك بي منطقة ایجاد در

 هک بطوري شدند رانده بيرون به شهري ارزشمند هاي بافت تخریب و اروپا شهرهاي مراکز تهدید دليل به شهرها تاریخي و مرکزي

 محدود خود مرکزي و تاریخي ناحية از بزرگي بخش به را اتومبيل ورود اروپا، تاریخي و مهم شهرهاي تمام تقریباً 1490 سال تا

    [2] .اند آمده بوجود آنها در تجاري -تاریخي هاي راه پياده و کردند

 مخرب اثرات کاهش بمنظور و پایدار نقل و حمل ترویج براي راهي عنوان به پياده هاي خيابان خلق ابتكار اخير سالهاي در

 سال در پياده خيابان جهاني روز اعالم. است یافته جهاني مقبوليت ترافيك، و هوا آلودگي اي، گلخانه گازهاي قبيل از خودرو حضور

 هاي گردهمایي همچنين .گردید دنيا سراسر در بزرگ شهر 1011 در روي پياده به نفر ميليون 111 از بيش تشویق موجب 2112



 فضاهاي ایجاد. است گشته خودرو از عاري و پياده فضاهاي مزایاي به نسبت افراد آگاهي افزایش موجب شهرها در ماهانه و هفتگي

 پياده همچون تجمعاتي دنيا، سراسر در. است خودرو از استفاده کاهش از ناشي فواید ترویج و توسعه براي روشي خودرو از عاري

 و ها خيابانء احيا باعث روزه یك فستيوالهاي و هفته آخر روزهاي در روي پياده براي مناسب قابليت داراي هاي بانخيا در روي

 . هستند است، شده ساخته آنها طبق مصنوع هاي محيط که روشهایي براي جایگزیني عنوان به شهروندان به عمومي فضاهاي اهدا

 

 تحقیق فرضیات -1-5

 : هستند زیر صورت به يقتحق این فرضيات

 .است موثر ها راه پياده در شهروندان حضور تقویت در متعدد هاي واليفست و ها گردهمایي برگزاري و شهري تبليغات -1-0-1

 دوچرخه از استفاده امكان ، يعموم نقليه وسيلهبه  يسهولت دسترس و نوعت قبيل از عمومي نقل و حمل هاي فرصت -1-0-2

 عباسي چهارباغ خياباناز  استفاده با رابطه در شهروندان نظر بر راه يادهمناسب از محور پ يدر فاصله ها طبقاتي پارکينگ احداث و

 .هستند تاثيرگذار شهري پياده خيابان یك به

موثر  يو خارج يدر جذب گردشگر شهر یخيتار – يکالبد یتهو یتباال و تقو يحس يبا غنا يشهر يفضا یفتعر -1-0-3

 است.
 

 تحقیق روش -1-6

 بصورت ابتدا در است، شده استفاده پياده خيابان یك به خيابان این تبدیل سنجي امكان مورد در تحقيق براي که روشي

 محور تحقيق این مطالعاتي محدوده.  است بوده مكانيابي و سفر مسافت هاي تحليل با همراه توصيفي روش به سپس و اي کتابخانه

 باشد.  يانقالب( م يدانو سه پل )م ي( و س ينامام حس يداندروازه دولت )م حدفاصل يعباس چهارباغ خيابان

 ها شاخص و متغیرها معرفي -1-7

و دسته  يراه بطور عام جمع آور يادهپ یك يمطالعات انجام شده ، ابتدا شاخص ها و تحقيق فرضيات به توجه با مطالعه این در

 يها ييرچهارباغ بعنوان متغ يابانموجود در خ يمطالعات استخراج شدند و فرصت ها يجهتمستقل از ن ييرهايشده ، متغ يبند

 تحققبا فرض  نهایتقرار گرفته است. در  یابيعدم تحقق مورد ارز یاشده ، امكان تحقق شاخص  يوابسته بصورت جداگانه بررس

 .است گردیده ارائه پژوهش از حاصل پيشنهادهاي ، یريپذ

 ينگ، مكان پارک يبه حمل و نقل عموم ي، دسترس يرو يادهپ يرطول مس : از عبارتند لمستق هاي متغيير

 آلودگي محيطي زیست اثراتکاهش  ، گردشگرانحضور  یششهروندان ، افزا رضایت افزایش : از عبارتند وابسته هاي متغيير

 خودرو
 

 مطالعاتي محدوده -1-8

 يابانخ یك عملكرد داراي ،و سه پل  يس یخيپل تار يرود و در راستا یندهزا يشمال ضلع در واقع  يعباس چهارباغ خيابان

 وضعيت در خيابان این مقطع عرض .یدنما يشهر را از داخل شهر فراهم م ياصل يکه ارتباط دو ورود است يجنوب - يشمال ياصل

 پياده عرض خيابان این در. است عریض اًنسبت دوطرف در خيابان این روهاي پياده .است متر99 به نزدیك متوسط طور به فعلي

 خيابان این. است متر 19حدود  يانيسبز م يرو يادهپ يسبز و فضا يبا احتساب فضا متر 0/6تا  9 بين متوسط طور به کناري يرو

 تعداد ، پارک هلب ، تاریخي بناهاي ، سينما ،بانك  ، تجاري بزرگ مجتمع چند قرارگيري .است خودرو یكطرفه عبور مسير دو داراي

 پشت در. است گردیده روز شبانه ساعات بيشتر در موتوري ترافيك ازدحام باعث خيابان بدنه در بوتيك و فروشي خرده واحد زیادي

  . است مسكوني محالت به مربوط کاربري سهم بيشترین خيابان، بدنه



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اصفهان شهرداري محدوده در عباسي چهارباغ خيابان موقعيت :1 شكل

 عباسي چهارباغ خيابان روهاي پياده از نمایي :2 شكل

 

 نظری مباني و مفاهیم -2

 به اسبي هاي ارابه ورود آن در که گردد بازمي باستان رم دوران به شهرها در ونقل حمل هاي شيوه کردن محدود اقدامات

 جابه هاي ویژگي که کنند مي نكته این به اشاره وورثي کن و نيومن. بود محدود مرکزي مناطق از بسياري در سروصدا ایجاد دليل

 طول در شهر توسعه اجازه قطارها اولين ظهور 1261 سال حدود .کند مي تغيير غالبي، تكنولوژي هر تأثير تحت شهرها در جایي

 . شد «2عمومي ونقل حمل شهرهاي » ایجاد باعث امر همين که آورد فراهم را آنها مسير

 ونقل حمل آن در که باشد مي توسعه هاي نظریه جمله از 3(TOD) «عمومي ونقل حمل مبناي بر توسعه »هاست مدت

 راحتي آن عمل مالک و کرده توجه پياده عابران به خودرو، به دادن اولویت جاي به TOD استراتژي .باشد مي هتوسع محور عمومي

 کارایي نتيجه در که باشد مي رو پياده فضاي در کيفيت و امنيت از برخورداري و عمومي ونقل حمل شبكه به پياده عابر دسترسي و

 واقع در .کرد خواهد کمك خودرو بدون و کيفيت با زندگي شيوه به سوق در را جوامع که صورتي به رود مي باال شهري فضاي

 صورتي به آورد مي وجود به شهري منطقه یك براي را خودرو بدون توسعه یك جهت الزم هاي زیرساخت ، TOD استانداردهاي
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 بدون توسعه دیگر عبارتي به .کرد اعمال منطقه در را خودرو مالكيت و تردد هاي ممنوعيت و محدودیت توان مي ادامه در که

 . دارد « پياده شهر » ایجاد به نظر و برداشته TOD از فراتر گامي خودرو

 

 خودرو بدون توسعه -2-1

 باالي هاي هزینه آن طي که باشد مي 21 قرن هفتاد و شصت دهه تحقيقات مدیون خودرو بدون توسعه مدرن مفهوم خلق

 کوچك و بزرگ شهرهاي از کثيري تعداد 1461 دهه از. شد روشن خودرو کنترل بدون استفاده از ناشي محيطي و اجتماعي

 جاهایي در معموال فضاها این. اند داده اختصاص اتومبيل عبور بدون مناطق به را خود اداري -تجاري مراکز از قسمتي اروپایي،

 - پارک صورت به طرح این بزرگتر، مقياس در و باشد داشته وجود اتومبيل پارک براي مكاني آن مجاورت در که شوندمي    ساخته

 تراجت اس بخش در اتومبيل عبور بدون منطقه که است فضاها نوع این نمونه ترین قدیمي کپنهاک، شهر کز. مرشود مي اجرا سوار

(Straget متمرکز ) تري سينك فضاها، نوع این از دیگري هاي نمونه. است شده (Cinque Terre در ) رودز قدیم شهر و ایتاليا 

(Rhodes هستند ) شهرهاي همچنين. هستند خودرو حرکت براي کم عرض با تند شيب داراي ، ها خيابان بيشتر آنها در که 

 آرچتيپال منطقه آن نمونه. است نشده داده نقليه وسایل و موتور عبور اجازه هرگز آنها در که دارند وجود متعددي بزرگ و کوچك

(Archetypal) به آن در خيابانها دسترسي و بندي تقسيم و است شده اشغال جزیره شماري بي تعداد توسط که بوده ونيز در 

 در جابجایي بعد و شود مي متوقف خشكي راه ابتداي در اتومبيل پارک محل یك در موتوري ترافيك. است آبي هاي کانال وسيله

 .گيرد مي انجام پياده ورتص به یا آبي نقل و حمل توسط مسير بقيه

 و سواره حرکت سلطه عليه اي گسترده هاي واکنش ، شهري مشكالت شدن حاد و گيري اوج نتيجه در و 1461 دهه اواخر از 

 فضاي نقشه زمينه این در که بود افرادي اولين از یكي جيكوبز. آمد وجود به غربي کشورهاي در ویژه به پياده تحرکات کاهش

 با « دلف » شهر شهروندان بعد سال چند. کند مي مشخص شهر واقعي تكاپوي توصيف در را روها پياده خصوص به و عمومي

 دليل به آن از پس و برداشتند راه این در جدیدي گام بود، ترافيك سازي آرام مؤثر هاي تكنيك معناي به که « وونرف »خلق

 شكل آلمان و هلند در اقتصادي شوک این به جواب در 9 خودرو بدون تاتفاقا ، 1491 هاي سال در نفت قيمت ناگهاني افزایش

  . گرفت
 

 شهر پیاده -2-2

 در. بود شهرها ساختار طبيعت براي توصيف بهترین«  0پياده شهر» ،14 قرن هاي نيمه تا ابتدایي از زمان پيدایش شهرهاي

 اولویت و شناختن رسميت به و شهرها سطح در پياده فضاهاي توسعه و بازیابي آن هدف که 6کردن مدار پياده جنبش راستا همين

 برنامه محورهاي از یكي به مزاحم، نقليه وسایل جهت مانع یك نه و شهري اول درجه عناصر عنوان به پياده عابران براي شدن قائل

 .گردید بدل شهري طراحي و ریزي

 براي را نفر ميليون دو یكشنبه هر تقریبي طور به( Ciclovia) هفتگي راهپيمایي 1496سال از کلمبيا، پایتخت ، بوگوتا در

 مسيرهاي ایجاد ابتكار. کشاند مي ها خانه از بيرون به مایل 91 بطول شهر مرکز هاي خيابان در سواري دوچرخه و روي پياده

 تورنتو ساکنين نيز و است ادهد ترویج را سواري دوچرخه و روي پياده 1491 سال از اوتاوا در یكشنبه روزهاي در سواري دوچرخه

 جهاني روز ساله هر. آورند یاد به را شد بسته( Youge) خيابان سواره ترافيك روي به موقت طور به که کوتاهي دوره توانند مي

                                                           
4 Car Free Events 
5 Walking City 
6 Pedestrianization City 



 و حمل نقش به آگاهي افزایش .شود مي گرفته جشن کشور 32 در دنيا شهر 1011 از بيش در( Car Free Day) اتومبيل بدون

 در ابتكار افزایش باعث. بود شهري تر متراکم فضاهاي داشتن براي ریزي برنامه در رنسانسي که طور همان اقليمي تغييرات در نقل

  [1]. است شده نيز پياده شهري فضاهاي ایجاد

 روش پویاترین و ترین ادياقتص ترین، سالم عنوان به پياده حرکت به مجدد رویكرد ضرورت سوم، هزاره آغاز با ویژه به

 شهري، مدیران از بسياري که آنچنان قرارگرفته شهري امور مدیران و کارشناسان جدي توجه مورد شهري، نقل و حمل و جابجایي

 تبيين منظور به جهان سطح در گوناگوني هاي گردهمایي و ها همایش و داده قرار خود کاري هاي برنامه سرلوحه را مداري عابر

  [3] .گردد مي برگزار زمينه این در نظر تبادل و موضوع ینا اهميت

. کنند مي طي را خود اوليه دوره( Pedestrian-Friendly) دوستانه - پياده شهري هاي محيط ساخت شمالي آمریكاي در

. دارند وجود پياده منفرد نهاي خيابا شهرها از يا پاره در ولي. هستند پياده مناطق داراي آمریكایي شهرهاي از اندکي تعداد هرچند

 ممكن غير را ویلچر جز به نقليه وسيله هرنوع عبور بنابراین،. است شده آجرسنگفرش یا سنگ با پياده هاي خيابان از بسياري سطح

 خودرو عبور بدون مناطق جزء وتورنت جزایر از هایي قسمت( Algonquin) جزایرآلگونكوئين و (Ward)وارد ، کانادا در. سازد مي

 .است محور پياده بازارهاي یكشنبه آزمایش حال در اتاوا و تورنتو شهرهاي2119 تابستان از. هستند خود ساکنين همه براي

 با که هستند اي زنده و پياده هاي خيابان( Mendoza) مندوزا ( و Rosario)روزاریو داراي( اردوبا) کاردوبا آرژانتين؛ بزرگ شهرهاي

 شهرهاي بيشتر. اند شده ترکيب هستند مواجه روز شبانه از ساعت هر در پياده جمعيت ازدحام با که هایي پارک و شهري ميادین

 سال از فلوریدا خيابان قطعات از بعضي ، آیروس بوئنوس شهر در. است دوستانه راههاي پياده و انساني مقياس داراي آرژانتين

 در پياده معابر معروفترین و ترین قدیمي از یكي زمره در را خيابان این امروزه که طوري به است شده راه ادهپي به تبدیل 1413

 و طراوت با زنده، خرید از يیها صحنه شاهد مشابه هاي خيابان بقيه و الواله خيابان و فلوریدا پياده خيابان. است داده قرار دنيا

 . ندهست خود اطراف در هایي رستوران

 در . است بوده شهري ریزان برنامه و طراحان عالقه مورد مباحث از یكي شهري باز فضاهاي اخير سالهاي طي در نيز ایران در

 پرداخته پياده محورهاي ایجاد براي مستعد نواحي ارزیابي و بررسي به گرفت انجام تهران کالنشهر در 1324 سال در که اي مطالعه

 این با رابطه در محلي مسئوالن پایين آگاهي همچون هراني تها خيابان توسعه در موجود موانع مبين قيقتح این هاي یافته. شد

 پياده با رابطه در عمومي آگاهي افزایش به تحقيق  این در. است پياده جامع طرح یك نبود و روها پياده اندک کيفيت موضوع،

 [4]. است شده شناخته راستا این در موجود هاي فرصت و تهدیدها و هشد تاکيد پياده مختص محورهایي ایجاد و مداري

 کردن طي ، سفرها بيشتر در که جایي آن از .رود کار به کيلومتر، یك از کمتر کوتاه سفرهاي براي تواند مي روي پياده گزینه

 هاي گزینه در روي پياده سهم .دارد وجود آن از شدن جدا یا اصلي نهگزی به رسيدن براي پياده صورت به سفر مسافت از بخشي

 رسميتشد :  خواهد متعدد مزایاي آمدن بوجود و سهم افزایش باعث پياده سفرهاي شرایط ودبهب. باشد باال بسيار تواند مي سفر

 کسانيكه براي استقالل احساس،  تر ارزان و رت ایمن نقل و حمل،  انسان جابجایي براي جایگزیني عنوان به پياده سفرهاي یافتن

 [5]. اجتماعي سرزندگي و محيطي زیست کيفيت افزایش،  ورزش و تفریح،  کنند نمي استفاده خودرو

 

 تحقیق روش -3

 يشاخص ها ودون خودرو ب يابانهايمطالعات انجام شده در خصوص نظر استفاده کنندگان از خ يبه بررس ابتدا قسمت این در

استفاده کنندگان در  يازهاين ينامكان تام يبه بررس يقاتتحق ینا یج، سپس با توجه به نتا پرداختهراه  يادهپ یك يشده برا یفتعر

 .یمپرداز يچهارباغ م يابانموجود خ یطشرا

 



 شده انجام مطالعات نتایج -3-1

 فضا از کنندگان استفاده و ساکنين توافق اتومبيل، بدون خيابان اجراي يتموفق براي اساسي شرایط از یكي که، این به توجه با

 :پردازیم مي تحقيق سه نتایج بررسي به است،

 1343 ماه ي، د 922 شماره شهر ، دانش تهران کن محله در خودرو بدون شهري توسعه. الف

 فضاي ایجاد ترافيك، سازي آرام اصلي مرحله 9 ،موجود شرایط به توجه با محله، این در خودرو بدون توسعه نوع با رابطه در

 و مدت کوتاه اقدامات صورت به تدریج به که است شده پيشنهاد بصري خودروي بدون توسعه و دسترسي محدودیت مشترک،

مده در زیر خالصه امكانات مورد انتظار ساکنين و امكانات تامين شده در طرح آ .شود مي طي دائمي و بلندمدت تا مقياس کوچك

 است :

 ( ساعت بر کيلومتر 92)  سرعت محدودیت ، عمومي ونقل حمل و دوچرخه پياده،:  سواره دسترسي (1

پارکومتر  پارک، کارت وسيله به پارکينگ فضاي از استفاده حاشيه، حق در طبقاتي هاي پارکينگپارکينگ :  مدیریت (2

 دولتي صورت به پارکينگ ،مالكيت

 حاشيه هاي استفاده از پارکينگآژانس : تاکسي ، موتور ، با حق  (3

 کمي و خدمات کيفي با آخرشب ، زود تا ساعات هاي صبح جایي از ، جابه یكپارچه ونقل عمومي : حمل ونقل حمل (9

 دوچرخه و روي مسيرهاي پياده جداگانه ، پيوستگي سواري : مسير دوچرخه و روي پياده (0

 جمله از امكاناتي بودن دوچرخه ، مهيا مسير از نابينا ادافر مسير پذیر : جداسازي آسيب اقشار و معلولين به توجه (6

 برقي ویلچرهاي

 [6]. کاال و بار حمل زباله، حمل نشاني، اورژانس، پليس ، آتش  ماشين تردد ویژه : امكان خدمات (9

 

 1343 ماه دي ، شهر تاریخي بافت در واقع یزد جامع مسجد محورشهري سازي راه پياده سنجي امكان. ب

 کالبدي، بعد سه از روندانشه حضور تمایل سنجش و شهري محور در راه پياده ایجاد امكان ررسيب پژوهش این انجام از هدف

 ویژگي،  اصلي مستقل متغيرهاي بين در چندگانه رگرسيون نتایج اساس بر .باشد مدارمي پياده هاي محيط در ادراکي کارکردي،

 باشد، مي شهري تسهيالت فرهنگي، هاي فعاليت شهري، زیست محيط معابر، دسترسي، هاي متغير مجموع از که کارکردي هاي

با امتياز  محيطي ادراک و 996/1 با امتياز کالبدي هاي يگویژ آن از پس .است داشته را923/1 اهميت ميزان باالترین کاربران براي

 به را شهروندان روز شبانه مختلف ساعات در کارکردي تنوع یشافزا ينهمچن .رفتندگ قرار وسوم دوم اولویت در ترتيب به202/1

. شود مي ميسر زیاد و متنوع کارکردهاي با فضایي چنين در سازي راه پياده امكان و کند مي تشویق هريش فضاهاي در روي پياده

 تعامالت اجتماعي، محيط کيفيت ، شهري زیست محيط اقتصادي، کارکردهاي ، معابر ، ،دسترسي امنيت هاي شاخص ایشان نظر از

 پياده کيفيت در را اثرات کمترین روشنایي و تفریحي امكانات و اثرات بيشترین شهري تسهيالت و فرهنگي هاي فعاليت اجتماعي،

 و معابر ، دسترسي امنيت، هاي آیتم روي ، راه پياده توسط محيط کيفيت ارتقاء براي که صورتي در رو این از . هستند دارا راه

 [7] .نماید تقویت ار گردشگران و شهروندان حضور امكان ميتواند شود، گذاري سرمایه اقتصادي کارکردهاي

 

 و مطالعات مجله،  قم شهر مرکزي بخش ارم خيابان محور سازي راه پياده طریق از محيط کيفيت ارتقاء سنجي امكان. ج

 1341 زمستان، 11اي ، شماره  منطقه و شهري پژوهشهاي

 کالبدي، بعد سه از شهروندان حضور تمایل سنجش و شهري محور در راه پياده ایجاد امكان بررسي پژوهش این انجام از هدف

 مدنظر بوده است : یرز يشنهادهاينظرات کاربران ، پ يبا بررس یتدر نها .باشد مدارمي پياده هاي محيط در ادراکي کارکردي،



 ایجاد ، شبانه طول در مناسب عمومي نقل و حمل کردن فراهم ، وتدریجي مرحله به مرحله به صورت  راه پياده توسعه و ایجاد

 معابر طراحي محيط ،  سرزندگي و جذابيت کيفيت، ارتقاء ، ... و خرید گردش، یا زدن قدم استراحت، و مالقات براي الزم التتسهي

  ، شهري فضاهاي یتيو هو يکالبد گذاري ارزش ،  آنها رفاه جهت در و سالخوردگان و معلوالن براي ایمني اصول رعایت با

 برگزاري ، شب زمان براي مثبت انداز چشم یك تنظيم ،  پياده محور از مردم ذهني ویرتص تقویت ، شهري هاي نشانه بكارگيري

 اجناس فروش براي هایي مكان ایجاد  ، پياده از قسمتي از ها رستوران و ها کافه استفاده تشویق ، خياباني تئاترهاي و ها نمایش

 [8] .ازآن خارج به حيطم در ناسازگار هاي کاربري انتقال ، مشخص هاي زمان در دستفروشان

 

 راه پیاده شاخص -3-2

 در که شهري فضاي یك عنوان به خيابان ضروري کيفيات است الزم شهر در راه پياده ایجاد براي گيري تصميم هرگونه براي

 آن 2110 سال در مارشال و جيكوبز جين.گيرد قرار توجه مورد پذیرد مي انجام روزمره صورت به شهروندان اجتماعي تعامالت،  آن

 : ندا نموده بيان زیر بصورت را

 جداره بناهاي تداوم و ارتباط ، فيزیكي راحتي ، خيابان هاي جداره شفافيت ، زدن قدم براي مكانهایي:  اصلي کيفياتالف. 

 و ساخت خوب کيفيت ، کنند درگير را چشم که کيفيتهایي داشتن ، خيابان نگهداري مسائل به توجه ، شدگي تعریف ، خيابان

 طراحي

 متضاد و )متفاوت خيابان بفرد منحصر ویژگي ، شيب تنوع به توجه ، داشتن مناسب پایان و آغاز ، درختان:  کمكي کيفياتب. 

 طول در توقف براي هایي مكان وجود ، کردن پارک شرایط ، مناسب جزئيات ، زمان حس ، جداره بناهاي تنوع ،( خيابانها دیگر با

 [9]. مناسب طول ، آن دسترسيهاي ، آن در فعاليتها تراکم ، خيابان

 مانند روي، پياده. کند کمك شهري طراحان و ریزان برنامه به پياده معابر مسيریابي در تواند مي ها ویژگي این که است بدیهي

 عوامل و فردي هاي شاخصه و ترجيحات شرایط، فرهنگي، عوامل از متاثر زیادي ميزان به انساني، رفتارهاي از دیگر بسياري

 پياده انتخاب به مردم تشویق براي کليدي پياده، عابر فيزیكي محيط کيفيت که است داده نشان متعددي مطالعات. است محيطي

 آن کننده طي تاثير تحت که پياده، معابر به مربوط کمي و کيفي عوامل به توجه لزوم بنابراین .است ماشين از استفاده جاي به روي

 خواهد دنبال به را پياده معبر مطلوبيت شوند، مي تعریف (مكان) موجود فضاي و توده با رابطه در (زمان)  آن شونده طي و ( انسان)

 . داشت

 پياده قابليت با مرتبط شهري طراحي هاي کيفيت (2111) گل یان و (2110) 9آلفونزو همچنين و (2110)سایرین و وینستن

 .کنند مي معرفي پاکيزگي و یكپارچگي و پيچيدگي، دسترسي، انساني،شفافيت، مقياس محصوریت، خوانایي، ذهني، تصویر را روي

 :نمود بندي دسته زیرگروههاي  در توان مي را روي پياده با مرتبط هاي کيفيت بنابراین

 هاي آلودگي از جلوگيري هوایي، و آب حفاظتهاي ،دلپذیري و آسایش راحتي، چون پياده، حرکت در زیستي ابعاد به توجه

 رفع پياده، عابر ایمني تامين،  طبيعي فضاهاي با درتلفيق تفریحي و فراغتي فضاهاي تامين ... و بویایي شنيداري، دیداري،

 انسان تاثيرپذیري نحوه و گانه پنج حواس به توجه با انساني فضاي ایجاد و انساني مقياس رعایت لزوم،  مسير طي موانع و خطرات

 ظرفيت به توجه،  پياده عابر دید ميدان و یابي جهت ، 8مسيریابي به توجه،  خوشایندي احساس و فضایي ادراک در حواس این از

 در شده انجام فعاليت نوع به توجه،  موجود موانع و معبر عرض پياده، عابر رفتاري و فضایي نيازمندیهاي به توجه با پياده معبر

                                                           
7 Alfonzo 
8 Way finding 



 حرکت، نوع بر تاکيد با متباین، فضاهاي ایجاد و فضا فعاليت، نوع لحاظ از پياده معبر تنوع به توجه،  آنها فضایي پراکندگي و مسير

  [11] .بيابد را خود جهت و راه تواند مي شخص طریق آن از که عاملي خوانایي،،  بصري هاي تجذابي ایجاد و آن پویایي و ایستایي

 وجود زیادي هاي معيار پياده، ومعابر محالت ایجاد براي روي پياده قابليت با مرتبط شهري طراحي هاي کيفيت به توجه با

 : زا بارتندع اه راه پياده به ربوطم هاي شاخص فوق، يها فيتيک يو بررس بوردن دن دیدگاههاي و اپاپورتر نظریه طالعهم اب .دارند

 جداره و عبور مبلمان، لبه،  فرضي حوزه چهار بتواند تا باشد کافي پهناي داراي باید پياده مسير یك کل در:  مسير ضعر (1

 .نماید تأمين را متمایز

 ها مغازه کار، محل به یكسان دسترسي حق داراي نيز معلولين که این از اطمينان براي:  معلولين براي مناسب دسترسي (2

 .گردد اتخاذ اي ویژه تدابير باید ستند،ه عمومي نقل و حمل و

 متر 611 تا 360 کرد، طي مقصد تا مبدأ فاصله در را آن بتوان راحتي به که اي پياده مسافت:  معقول پياده فواصل (3

 . است (روي پياده دقيقه 11 تا 0 معادل)

 .دارد قرار فضا نورپردازي کيفيت و مقياس تأثير تحت پياده امنيت:  امنيت (9

 باز فضاهاي .دهد ارتقاء را پياده محيط بودن خودماني و صميميت باید مناسب طراحي:  اجتماعي هویت و بصري جذابيت (0

 یك جذابيت در همگي دهند، مي شكل را خيابان فضاي که هایي ساختمان نماي نيز و ميادین و پالزاها مانند همگاني

 .مؤثرند پياده محيط

 مي کمك سواره ناخوشایند و نامطلوب محيط از عابرین حفظ به پياده، و سواره معبر بين حریم:  هوا کيفيت و صدا و سر (6

 .نماید

 به را عابرین بر آن منفي آثار تواند مي پارکينگ به مربوط تسهيالت دقيق طراحي و ریزي برنامه:  مناسب پارکينگ (9

  .نماید تأمين نيز را سواره مناسب دسترسي حال عين در و رسانده حداقل

 

 موجود شرایط در کنندگان استفاده نیازهای تامین امكان بررسي -3-3

 مسیر عرض -3-3-1

عابر و گردشگر  يازمورد ن يفضاها یفباشد که به منظور تعر يمتر م 6/99تا  6/96 ينجنوب ب -شمال  يدر راستا يرعرض مس 

چهارباغ باز  يابانمختلف به سمت خ يبا عرض دهانه ها يو غرب يقشر ياز بدنه ها يورود 13باشد. در مجموع  يمناسب م يادهپ

 باشد. يمتر م 12/26متر و حداکثر  21/0راه حداقل  يادهبه پ يشود. عرض معابر در قسمت ورود يم

 

 معلولین برای مناسب دسترسي -3-3-2

 مسير کفسازي ،جنوب -شمال خط هريش قطار مسير احداث منظور به مياني رفيوژ سبز فضاي در تغييرات ایجاد به توجه با

 شهروندان بيشتر جذب به تواند مي که باشد مي احداث قابل کننده استفاده هاي گروه همه براي مطلوب شيب با و مناسب بصورت

 .منجرشود شهري گردشگران و

 

 

 



 معقول پیاده فواصل -3-3-3

 يمگانبه حمل و نقل ه يچهارباغ ، دسترس يابانصورت حذف خودرو از خ در

حمل و نقل  ينگ، پارک يرمس يموجود در ابتدا و انتها یطشود. در شرا ينتام یدبا

 يتواند بعنوان دسترس يموجود است که م يقطار شهر يانيم یستگاهو دو ا يهمگان

تعداد  کفایتبراي شروع پياده روي انتخاب شوند. به منظور بررسي درجه اول  يها

استفاده شده است.  يهندس يمموجود از ترس يتو موقع يحمل و نقل عموم کانونهاي

 .شد يمشده ترس يط يرتوجه به حداقل و حداکثر مس با يابتدا شعاع دسترس

 روي پياده امكان حرکت مبدا دو تعریف با شود مي دیده شكل در که همانطور

 .ماند مي باقي مسير سوم یك حدود و شود نمي تامين استاندارد حد در مسير کل

 يادهپ مسير انتهايقابل قبول است که امكان خروج از  يطول در صورت ینا البته

 در نظر گرفته شده باشد. يزن يرو

 حق به توجه با ، موجود معابر از شده طي مسيرهاي تر دقيق بررسي منظور به

 نمودار و شدند بررسي مختلف رهاييمس ، پياده گردشگران متعدد هاي انتخاب

 .گردید ترسيم شده طي مسير ترینکم و بيشترین اساس بر هندسي
    

 : شعاع دسترسي باتوجه به حداقل و حداکثر مسير طي شده 3شكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ترین فاصله معقولکمحداقل دسترسي براساس :  0: حداکثر دسترسي براساس بيشترین فاصله معقول                 شكل  9شكل 



طي شده مي توان محل هاي مناسب پایانه هاي حمل و نقل عمومي خارج از مسير اصلي پياده را را با توجه به حداکثر طول مسير 

در  شوند. مهمترین ویژگي این مكانهاي پيشنهادي دربرگرفتن مسيرهایي است که در حداکثر مسير پياده طي نمي پيش بيني نمود.

 .شوند مي مالحظه تصاویر در همپوشاني این کمبود نوزه اما گرفتند قرار بررسي مورد تنهایي به گزینه سه این ابتدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ) براساس کمترین مسير طي شده( پایانه هاي حمل و نقل عمومي جدیدمكانهاي پيشنهادي  : 6شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ترین مسير طي شده(بيشپایانه هاي حمل و نقل عمومي جدید ) براساس مكانهاي پيشنهادي  : 9شكل 

 



 براینبنا .نمود مشاهده توان مي را پياده عابرین براي ها دسترسي حالت بهترین شوند ادغام هم با ها نقشه همه که صورتي در

 پياده یك به را چهارباغ خيابان مسير تبدیل امكان معابر موجود حالت در توان مي شدن پياده و سواره محل 0 و پایانه 3 انتخاب با

 فراهم نمود. يادهحرکت عابر پ يراستاندارد از نظرطول مس هرا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پایانه هاي حمل و نقل عمومي موجود و ایستگاه هاي سوار و پياده شدن جدید : مكانهاي پيشنهادي  2شكل 

 
 

 مناسب ینگپارک -3-3-4

 ضلع در موجود عمومي پارکينگ دو حاضر حال در

 به معروف چهارباغ خيابان غربي جنوب و غربي شمال

. باشد مي شهروندان مورداستفاده شهرداري پارکينگ

 خيابان مسير از سواره تردد حذف به توجه با لكن

 پارکينگ غربي و شرقي هاي دسترسي در بایستي

 و خيابان شرقي لعض در. شود بيني پيش طبقاتي

 در طبقاتي پارکينگ پيشنهادي اتوبوس ایستگاه مجاور

 ضلع در کافيست بنابراین.  است موجود احداث حال

 پيشنهاد خدماتي کاربري با مناسب مكان خيابان غربي

 تفصيلي طرح مصوب هاي کاربري بررسي در. شود

 احداث امكان و موجود ساختمانهاي قدمت و 1341

 .شود مي پيشنهاد قسمت سه طبقاتي پارکينگ
 

 پارکينگ طبقاتي: مكانهاي پيشنهادي  4شكل 



 امنیت -3-3-5

 محصوریت بدون و بزرگ بسيار نه و محصور و کوچك بسيار نه فضا است الزم انساني مقياس در پياده مسير تعریف به توجه با

 ، مسير متري 99 حدود عرض به توجه با که شود مي گرفته نظر در 3به 1 تا 2به 1 شهري خيابان در مناسب محصوریت.  باشد

 نيست الزم و نماید کمك محصوریت این کنترل به تواند مي چتردار درختان وجود.لكن باشد مي مجاز متر 22تا 10 بين بدنه ارتفاع

  برقراري با ميتواند نشستن فضاي که باشد مي نشستن و حرکت فضاي از ترکيبي ه را پياده دیگر طرف از.  شود لحاظ بلند ارتفاع

 ياستفاده از دو نوع نورپرداز يرمس یادتوجه به عرض ز با .بيفزاید شهري فضاي بصري غناي بر آسمان منظرگسترده با بصري ارتباط

 یفتعر ينورپرداز يرمس یفدر چهار رد یستي، با يمتر 0/2-2چراغ در ارتفاع  يها یهباشد.در صورت استفاده از پا یرميامكان پذ

 11هاي فاصل به دوردیف کافيست ها نورافكن از استفاده صورت دردفاع فراهم نشود.  يرقابلو غ یكتار يفضاها یجادد تا امكان اشو

 مناسب نورپردازي نوع این انتخاب دهد افزایش فضارا پذیري انعطاف ميتواند که ثابت مبلمان کاهش به توجه با. شوند نصب متري

 اگر. سازد مي روبرو شك با را روشنایي این از استفاده که بكاهد روشنایي شدت از تواند مي ها پایه دبلن ارتفاع لكن باشد مي تر

 مناسب گزینه تواند مي چراغ هاي پایه و کف هاي المپ از ترکيبي استفاده شود شهري فضاهاي در نوین هاي نورپردازي به نگاهي

 .باشد

 

 اجتماعي هویت و بصری جذابیت -3-3-6

 موتوري نقليه وسایل از و بوده پياده عابر با کامل تسلط ها آن در که هستند اجتماعي نقش حد باالترین با معابري ها، راه پياده

 در خصوص به جمعي فعاليت براي ابزاري راهها؛ پياده. شود مي استفاده معبر در جاري زندگي به دهي سرویس منظور به تنها

 ميان تعامل افزایش به شهرها در پياده حضور افزایش  [2] .اند اجتماعي سالمت و يمحيط کيفيت شهري، اقتصاد با ارتباط

 ، دور منظر4يفعال ساختمان ياصل ي، نماها يرمزاحمغ يزات، تجه يادهعابران پ يتمرکز شاد برا .کند مي کمك شهر و شهروندان
ناظر)عابر  یدو دامنه د یهبه زاو عایت تناسب بدنه ها و عرض معبر ، توجه، توجه به محصور و سرپوشيده کردن فضا و ر 11انتهایي

و ادراک فضا و  یيخوانا يفيت( ، ارتقاء کیایيو پو یستایي)ا یكباز و بسته، پهن و بار يفضاها، فضاها يب( ، توجه به تنوع و ترکيادهپ

حرکت ها از نقاط مختلف به  یتبا هدا يادهحرکت پ يیاب، توجه به جهت  يطانسان و مح يانو حس تعلق م یياحساس آشنا یجادا

 تاریخي بخش هویت عناصر به توجه ، صفویه دوره در اصفهاني سبك معماري بر تكيه و قوي تاریخي پشتوانهو توجه به  يراسته اصل

 ینا يو طراح یفعرت .باشد مي زیادي اهميت داراي گردشگران و کنندگان استفاده همه براي اصفهان شهر اجتماعي و کالبدي -

 دهد. يم یشرا افزا يطمح يحس يعناصر غنا

 

 هوا کیفیت و صدا و سر -3-3-7

 مي انجام شهرها محيط کيفيت بهبود هدف با شهرها مرکزي نواحي در موتوري نقليه وسایل تعداد کاهش موارد بسياري در

 ارزشمند بناهاي و تاریخي نواحي حفاظت همچنين و هوا آلودگي و صورتي محيطي هاي آلودگي کاهش موجب خود و گيرد

 بهبود به خود تا منطقه خدماتي تجاري واحدهاي و منازل ساکنان براي است مشوقي حال عين در اقدامي چنين. شود مي معماري

،  شهر تيصو عایق بعنوان کالبدي بدنه وجود،  راه پياده به ورودي مسيرهاي در سواره تردد محدودیت .بپردازند شان محيط کالبدي

 با فضا،  محيط در شده پخش صداي با فضا،  سكوت فضاي تعریف،  سروصدا کننده کنترل بعنوان درختان و سبز فضاي وجود

 راه کمك کند. يادهپ یتتواند به تقو ياست که م یياز نمونه راهكارها ... و آب پرندگان، مانند طبيعت صداي

                                                           
9 Active Building Fronts 
10 Vista Termination 



 گیری نتیجه -4

 و تحقيقات اساس بر و است پيشنهادي پروژه یك پتانسل تحليل و تجزیه و ارزیابي سنجي، امكان مطالعات یا سنجي امكان

استفاده کنندگان از  يازهاين یافتنبه دنبال  وهشژپ ایندر  .کند پشتيباني را گيري تصميم روند که است شده ریزي پایه مطالعاتي

 یك به خيابان این تبدیلشهرها مشاهده شد که  ياريدر بس یتهو با یخيتار يحفاظت از بافت ها یننو يرتدب یك بعنوانراه  يادهپ

 به بایستي خودرو بدون خيابان یك ایجاد در البتهشود  يم ارزیابي مثبت محيط از کنندگان استفاده دید از خودرو، بدون خيابان

 در ميتواند عوامل این به اهميت .گردد خاصي توجه خيابان این از کنندگان استفاده رفتاري و ترافيكي اقتصادي، – اجتماعي عوامل

  .باشد گذار تاثير بسيار فعال و مفرح سرزنده، شهري فضاي یك ایجاد

 باشد، مي هفته متعدد روزهاي 29 تا 9ساعات به مربوط خيابان این به کنندگان مراجعه حجم بيشترین که این به توجه با

 9 سمت به رارانندگان توان مي منظور  بدین .دید تدارک خيابان این به کنندگان مراجعه خودرو پارک براي محلي ابتدا بایستي

 خيابان این ترافيكي بار تحميل از باید خاص ریزیهاي برنامه با البته .نمود هدایت پياده مسير سمت راچه در شده تعریف پارکينگ

  .کرد جلوگيري اطراف خيابانهاي به

 يارتباط يو پل ها گردد عریضت قسمتها بعضي در پياده افراد حرکت سهولت نظورم به باید خيابان روهاي پياده براین عالوه

 پياده داراي قسمتها بيشتر در خيابان این چند هر نمود. یفرا تعر يادهپ يانيم يو فضا يکنار يروها يادهپ يانشده م یفتعر

 خودرو بدون خيابان یك به آن تبدیل براي نسبي مزیت یك عنوان به ميتواند خود این که است مناسب نسبتا عرض با راههایي

 :جمله از داد انجام خيابان منظر خوانایي و مطبوعيت بصري، زیبایي افزایش جهت در اقداماتي است شایسته همچنين .شود تلقي

 خيابان، نای در گاهها نشيمن و شهري مبلمان از استفاده روها، پياده مجاورت در کافي روشنایي تامين خيابان، مناسب سازي کف

  .شب در خيابان سرزندگي و جذابيت افزایش منظور به نور ترکيب از استفاده و سطحي آبهاي دفع درختكاري، افزایش

 اجتماعي مختلف گروههاي براي تفریحي - فرهنگي هاي فعاليت گيري شكل زمينه الزم، تمهيدات ایجاد با توان مي همچنين

 توجه عدم که است وسيع امكانات و طوالني زمان زیاد، دقت مستلزم شهري پياده خيابان یك احياي و ساماندهي .آورد بوجود را

 [2]. کرد محروم جمعي زندگي براي عمومي هاي عرصه داشتن از را نسلي ميان این در تواند مي آن به کافي

 معابر تنيده هم در شبكه تخریب و تهدید موجب خودرو ونبد خيابان یك به خيابان این تبدیل که بود مراقب باید یتدر نها و

 .نشود مواجه مشكل با محله این در ساکن افراد زندگي و نگردد شهري
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