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حقیقت رانش زمین در همت

انسان، گمشده شهر امروز

برخی از کارشناســان حوزه زلزله اعالم کردند شــیب زیاد و پوشش خاکی 
تحکیم نیافته و نفوذ آب ناشی از آبیاری فضای سبز به الیه زیرسطحی خاکی، 
با وجود داشــتن سیستم زهکش و اســتفاده از ژئوتکستایل، موجب ناپایداری 
دامنه در قطعه ای از حاشــیه شــمالی همت نرســیده به تقاطع چمران شده 

اســت. کم نیســتند حاشــیه بزرگراه های تهران که شــیب های تندی دارند و 
معموال آب پاش ها ســاعت ها در این فضاها رها می شــوند تا جایی که آب به 
حاشــیه خیابان می آید. اینکه این اتفاق در بخش های دیگر تهران تکرار شود 
یا خطری برای شــهروندان دارد، موضوعی است که از علی بیت اللهی، رئیس 

رمضان در جهان – مراکش
زمانی برای شنیدن صدای ُزَوکا

بخش زلزله شناســی مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی پرسیدیم. او 
ساعتی بعد از این حادثه به این بخش از بزرگراه همت رفته بود.

بیت اللهی درباره جزئیات حادثه به «شــرق» می گوید:  روز گذشــته ساعت 
۹ صبــح در ضلع شــمالی اتوبان همت از ســمت شــرق به غرب نرســیده 
بــه تقاطع چمران حــدود ۵۰۰ متری ایــن تقاطع حرکت دامنــه ای به ابعاد 
۲۰ در ۱۵ متــر در دامنه خاکی مشــرف به یال شــمالی بزرگراه همت رخ داد 
کــه حرکت توده خاکی با توجه به ابعاد و شــمول آن یــک باند کندرو اتوبان 
همت را مســدود کــرد و موجب ترافیــک غیرمعمول در آن ســاعت روز در 

منطقه شد.
او ادامه می دهد: این دامنه خاکی مشــرف به اتوبان دارای شــیب بســیار 
تندی بوده به طوری که باال رفتن کارشناســان ما به شــکل پیاده از آن توده با 
ســختی همراه بود و خاک این منطقه به دلیل احداث اتوبان ها و خاک دستی، 

خاک های تحکیم یافته ای نیست.
در این بخش از دامنه مشــرف به اتوبان همت، فضای سبز و درخت کاری 
انجام شــده و آبیاری بیــش از حد نیاز زمین، فضای ســبز، چمن ها و درختان 
موجب شــده خاک اشــباع شــود و بر اثر اشباع شدگی و شــیب تند دامنه این 
حرکــت دامنه خاکی انجام شــده اســت. این کارشــناس حــوزه زلزله ادامه 
می دهد:  بازدیدهای ما نشــان می دهد در این بخش سیستم زهکش کار شده 
اما به نظر می آید این سیســتم به دالیل مختلف نتوانسته آب موجود در دامنه 
را زهکش کرده و به پایین دســت هدایت کنــد؛ بنابراین در دامنه باقی مانده و 

باعث سنگینی و حرکت دامنه ای شده است.
بــه گفته بیت اللهی وجود آب و نفوذ آب به زیر ســطح، شــیب تند زمین، 
جنس این دامنه که خاک دســتی بوده و نیز عملکرد ضعیف سیستم زهکش 
این بخش از دامنه مشــرف به اتوبان عامل ایجاد این حادثه بوده است. برای 
پایداری دامنه از یک ژئوتکســتایل استفاده شــده و از پوشش های پالستیکی 
برای چسبندگی دامنه و برای ایجاد پیوستگی بیشتر در الیه های خاک استفاده 
می شــود که مشاهدات ما نشان می دهد از این مواد نیز برای پایداری دامنه در 
زمان احداث و محوطه ســازی و فضای سبز حاشــیه اتوبان استفاده شده ولی 
بــه هر حال ایــن تمهیدات مؤثر نبوده و بر اثر وجود آب و اشباع شــدن از آب، 
این بخش از دامنه مشــرف به اتوبان شــروع به حرکت می کند و این حادثه را 

به وجود می آورد.
او درخصوص اینکه این حادثه چقدر برای شــهروندان تهرانی خطرســاز 
اســت نیز می گویــد:  این حوادث جزء حــوادث کوچک و قابل کنترل هســتند 
و اثراتشــان خیلی ســریع رفع می شــود اما درس های بســیار خوبی دارد که 
به ویــژه در زمان زلزله و حوادث بزرگ اگر چنین دامنه هایی شــروع به حرکت 
کنند موجب انســداد مســیر و ترافیک ســنگین می شــود. بیت اللهی معتقد 

اســت: در بســیاری از بزرگراه هــا و معابر اصلــی به ویژه ســمت نیمه های 
شــمالی تهران، به دلیل وجــود مورفولوژی متغیر، تغییــرات ارتفاعی، وجود 
دره رودهــا و ارتفاعــات و دره های موضعــی از این دامنه های پرشــیب زیاد

 دیده می شود.
بخشی از دامنه ها خاک محکم و تحکیم یافته ای دارند یا به صورت طبیعی 
یا به صورت دستی تحکیم الزم صورت گرفته که احتمال خطر داده نمی شود، 
ولی در بخش هایی که خاک از نوع ناپایدار اســت، باید دقت بیشتری بر آبیاری 
شود. مراقب باشیم آب زیادی وارد این زمین ها نشود و عالوه بر وجود سیستم 
زهکش که باید کارکردشــان بازرسی شود، حتما باید دیواره هایی برای پایداری 
این دامنه ها احداث شــود. بیت اللهی درخصــوص اینکه کدام نقاط تهران در 
معرض چنین خطراتی هستند هم می گوید:  در تهران از این قطعات در امتداد 
اتوبان ها و معابر اصلی به دلیل شکل و فرم زمین و شیب پستی و بلندی زمین 
داریم که در مواقع بارندگی و آبیاری این حرکت ها تشدید شده و باعث می شود 

چنین حوادثی به وجود بیاید.
اما امکان پیشگیری از این حادثه وجود داشت؟ بیت اللهی توضیح می دهد: 
یک سیستم زهکش کار گذاشته شــده است. سیستم زهکش سیستمی است 
که اگر آب به عمــق زمین و الیه های خاکی نفوذ کند، این آب ها را جمع آوری 
می کند و از طریق لوله به پایین دست هدایت می کند تا دامنه خیلی مرطوب و 
دچار حرکت نشود؛ چون خاک وقتی به خود آب زیادی بگیرد، ناپایدار می شود 
و حرکت زمین لغزش آغاز می شــود. برای این کار سیســتم زهکش اســتفاده 
می کنند که در اینجا استفاده شده اما به نظر می آید این سیستم کارایی نداشته 
اســت. بازدید دوره ای برای کارکرد این سیســتم های زهکش توصیه می شود 
و افزون بر این در چنین زمین های پرشــیبی که مشــرف بــر اتوبان های اصلی 
هستند، احتماال احداث سازه های نگهبان و دیواره های جاده برای جلوگیری از 

حرکت دامنه توصیه می شود.
به اعتقــاد رئیس بخــش زلزله شناســی مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی، اصلی ترین مشــکلی که این پدیده در محیط های شهری به وجود 
مــی آورد، این اســت که اگر روی چنین دامنه هایی ســاختمان احداث شــود، 
ســاختمان ها را با خود جابه جا می کند و موجب خســارت می شود که چنین 
حالتــی را در تهران خیلی کم داریم اما روز ترافیک در مســیر شــلوغی مانند 
اتوبان همت می تواند باعث مشــکالت بزرگی شــود و این عمده ترین مشکل 

برای این پدیده است.
او درباره اینکه این رانش مانند رانش زمین در جاده هراز بود هم می گوید:  
از جنس رانش هراز اســت و این پدیده کم و بیش از نوع زمین لغزش است که 
در آنجا ابعادش بســیار گسترده بوده و در اینجا موضعی است که ابعادش در 

حدود ۲۰ در ۱۵ متر بود.

نورا حســینی: روز گذشته شهروندان تهرانی که مسافر مسیر شرق به غرب بزرگراه همت بودند ترافیک سنگین تری را نسبت به همیشه تجربه کردند؛ 
ترافیکی که ســاعت ها آنها را در انتظار گذاشــت. پلیس اعالم کرد رانش زمین در مسیر شرق به غرب بزرگراه شــهید همت قبل از پل بزرگراه شهید 

چمران رخ داده و خاک تپه فضای سبز مجاور بزرگراه بر سطح بزرگراه ریخته است.

اگر در مراکش به ســر می برید و صدای آژیر تند و تیزی را می شــنوید، نترسید.  
نیازی به فرار و پناه گرفتن در پناه گاه هم نیســت. این صدا، صدای فرا رســیدن ماه 
رمضان و افطار اســت؛ صدای زوکاســت. پیچیدن صدای زوکا هنــگام افطار در 
خیابان های رباط رسمی قدیمی است. اگر صدای زوکا هفت بار تکرار شود، بدانید 
فردا روز اول ماه رمضان اســت و اگر یک بار آن را می شــنوید، زمان افطار اســت. 
مراکشــی ها هنگام افطار رســمی دیگر هم دارند؛ آنها مثــل ترک ها یک توپ هم 

شلیک می کنند و منتظر شنیدن صدای مؤذن می مانند.
اما آداب و رســوم رمضان به همین ها محدود نمی شود. زنان مراکشی ۱۰ روز 
مانده به آغاز ماه رمضان راهی بازار می شــوند و همــه آن مواد غذایی و لوازمی 
را که برای تهیه خوراک و دســر خاص ماه رمضان نیاز اســت، می خرند و ســپس 
خانه تکانی می کنند. تهیه پودر بادام، شــکر و عســل مهم ترین مواد غذایی اولیه 
برای تهیه انواع شیرینی های بادامی  است که مراکشی  ها در سفره افطارشان دارند. 
شــیرینی  هایی مثل َزمیَطه، َکَبه، ِبریوات، ِمِهنچا و گوش فیل. اغلب این شــیرینی ها 

به جز گوش فیل خمیرهای کنجدی و بادامی هســتند که به شکل های گل، لوزی، 
کلوچه ای و... در می آیند و با دارچین، عسل و شکر مزه دار می شوند و می روند روی 

میز افطار. مراکشی ها این دسرها را با چای نعنا می نوشند.
زنان و مردان مراکشــی پیــش از آغاز ماه رمضان یــک کار دیگر هم می کنند؛ 
در آوردن لباس هــای نو و خاص ماه رمضان از کمــد. مردان اغلب در ماه رمضان 
ِجالباس می پوشــند و زنان کفتان. جالباس پیراهن های بلند تک رنگ و ساده است 
و کفتان هم پیراهن های رنگارنگ شــاد و اغلب گلدوزی شده. کفتان را به تن زنان 
افغــان هم دیده ایم. یکی، دو ســاعت مانده به افطار، زنان و مردان مراکشــی هر 
کجا که باشــند، خودشان را به خانه می رسانند. سفره افطار باید با همکاری همه 
اعضای خانواده آماده شــود و کاری زنانه نیســت. این ویژگی مراکشی ها برخالف 

سنت تهیه افطار در افغانستان و دیگر کشورهای مسلمان است.
در کنار انواع دســرها و شــیرینی های بادامی که ذکرشــان رفت، خرما و شــیر 
هم از آن دســت مواد غذایی خاص مراکشــی ها برای ماه رمضان است. در واقع 

مراکشی ها روزه شان را با خرما و استکانی شیر باز می کنند. تخم مرغ آب پز و سوپ 
گوجه که به آن حریره می گویند هم در سفره افطار این مردم دیده می شود.

ســنت دیگر مراکشــی ها برای ماه رمضان، ســنت «ِمِرتَبه» اســت. مرتبه یک 
صندلی اســت که برای کودکان تدارک دیده می شــود تا آنها روی آن بنشینند و با 
گرفتن لقب شاه و ملکه برای روزه داری تشویق شوند و آداب آن را یاد بگیرند و به 
وقتش روزه بگیرند. در واقع مراکشــی ها هنگام افطار و سحر کودکان شان را روی 

این صندلی ها می نشانند تا آنها آداب روزه داری را آموزش ببینند.
برگزاری نماز تراویح برای مراکشی ها سنتی دیرینه است. اغلب مردان مراکشی 
این ســنت را در مساجد به جا می آورند. گه گاه زنان هم همراه آنان برای برگزاری 
این نماز به مســجد می روند؛ اما زنان بیشــتر ترجیح می دهنــد در خانه بمانند و 
اعمال معنوی را در خانه انجام دهند. مثل ســنت شب قدر یا شب بیست و هفتم 
ماه رمضان که مردان آداب این شــب را در مساجد به جا می آورند و زنان در خانه 

قرآن می خوانند و... .

پنجشنبه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۳

الله حالج، پژوهشــگر شهری: از دیرباز شــهر ایرانی تبلور مکانی 
آسمانی بر روی زمین بود؛ شهری که عشق جوهره وجودی آن را 
شــکل می داد. ورای چهره زمینی اش، روحی ملکوتی در کالبد آن 
جریان داشــت. چنان که می توان گفت با ظهور شهر ایرانی، خیال 
شــیرین بهشــت موعود بر روی زمین خاکی به واقعیت پیوست. 
بدین روی شــهر ایرانی ترکیب نوای شــورانگیزی می شود لبریز از 
اوج و فرودهای زیبا که جســم و جان آدمــی را به وجد می آورد؛ 
شهری مملو از سرزندگی، نشاط، خاطره و حادثه. با گذشت زمان 
و طلوع خورشــید مدرنیته، شــهر ایرانی پیوند آســمانی خود را 
می گسلد و عالمی نو و زمینی برپا می دارد. غنای معماری سنتی با 
طنازی های فرنگی در هم می آمیزد و شمایلی نو حادث می شود؛ 
این حکایت دلدادگی شــهر ایرانی با ظهور مدرنیته در دوره قاجار 
است. لیک هنوز ارزش ها پابرجایند و در میان همهمه عناصر نوین 
وارداتی عطر خوش ســنت و هویت ایرانی به مشــام می رسد. در 
دوره معاصر و با ظهور ماشین در شهر، طراحی های شهری حول 
محور ماشــین می چرخد. کوچه های تنگ و کاهگلی جای خود را 
به بزرگراه ها، خیابان هــا و بلوارهای عریض می دهد. میدان ها که 
روزی مــکان حضور مردمــان محالت و مــراودات اجتماعی بود 
به فلکه ها و چهارراه هایی بــرای توقف و مکث اتومبیل ها تبدیل 
می شــود؛ و این گونه است که بخش وســیعی از عرصه شهر به 
انحصار ماشــین ها در می آید و انساِن ماشین محور مقهور سرعت 
زندگی ماشینی شــده، فرصت مکث و حضور در فضاهای شهری 

را از دست می دهد.
شــهر که مقرر بود کالبدی آرام و لبریز از حضور باشد، در عصر 
امروزین گرفتار ساختمان هایی به سبک سوپرمدرن شده که قدرت 
هر گونه تعامل و برخورد را از شــهروند خود سلب کرده و در واقع 
به نرمی، شــیوه زندگی انســان امروزی را به زندگی رباتی، فارغ از 
هر گونــه خالقیت و قدرت ابتکار عمل در فضاهای شــهری، بدل 
می کند. فغان از روزی که شــهر مانند آنچــه زمانی در فیلم های 
تخیلی می دیدیم، ســرد و بی روح در میان برج های شیشــه ای و 
مکعب های زمخت محبوس شود و شــهروندان ناگزیر از شرایط 
مهیاشده، مقهور سبک زندگی که به آنها تحمیل شده است، شوند.
علی رغــم احســاس نیــاز بــه وجــود فضــا و مکان هــای 
[spaces & places] پرنشــاط و سرزنده، متأســفانه پروژه هایی که 

با هدف احیا و زنده ســازی بافت های فرســوده شکل گرفته اند به 
نظر می رســد در اغلب موارد نه تنها سرزندگی و طراوت را به فضا 
بازنگردانده، بلکه تجســم شمایلی شــبه مدرن از فرسودگی را به 
تصویر می کشــند. فضاهایی سرد و بی روح که هیچ جذابیتی برای 
مخاطب ندارنــد و با وجود صرف هزینه هــای هنگفت، متروک و 
مهجور واقع می شوند. شــاید فضاهایی چنین عظیم و بی هویت، 
پاســخی درخور نیاز درونی مخاطب نباشــد و رکود و ســکوت در 
آنها زنگ خطری اســت که بازاندیشــی را طلــب می کند. بیش از 
۵۰ سال از انتشار کتاب جین جیکوبز به نام «مرگ و زندگی شهرهای 
آمریکایی» می گذرد. جیکوبز در این کتاب نشان داد که چگونه رشد 
بی رویه اســتفاده از ماشین می تواند زندگی شــهری را به نابودی 
کشــانده و فضاهایی مرده و خالی از حضور انسان ها را شکل دهد. 
سؤال همواره او این بود که «آیا ما شهرها را برای مردم می سازیم یا 
برای ماشین ها»؟ ساختمان های عظیم با نماهای کور که به خیابان 
دید ندارند، بزرگراه های وســیع در جای جای شهر که حضور مردم 

را به حداقل می رســاند، تفکیک فضاهای فراغتی و تفریحی شهر 
و محدودکردن آن به فضاهای مشــخص و تعریف شــده، ازجمله 
دغدغه های وی به شــمار می رفت؛ مســائلی که شهر های ما نیز 
امروز با آن مواجه هســتند. شهر که بنا بود از آِن انسان و در اختیار 
وی باشــد، به مکانی بــرای حضور و عبور آهن و فــوالد در قالب 
ساختمان های آهنی مکعب گون و ماشین های رنگارنگ بدل شده 
است. تهران را تصور کنید؛ شهری با بزرگراه های مملو از اتومبیل و 
خیابان هایی که دو ســمت آن به مأمنی برای استراحت اتومبیل ها 
اختصاص دارد! شــهری بــا برج هایی به رنگ فوالد و شیشــه که 
حداقل از شــعاع یک کیلومتــری می توان آن را دیــد و نمی توان 
ارتباطی میان کاربر طبقه دوازدهم بــرج با عابر پیاده رو مقابل آن 
متصور شــد. شــهری که شــهروندان آن روزبه روز با هم بیگانه تر 
می شوند و طراحی شهری به سبک امروزین، به این فاصله ها دامن 
می زند. فراغت شهروندان در فضاهای چهار فصل سپری می شود. 
زمســتان و تابستان ندارد؛ مراکز خرید، شــهربازی های سرپوشیده، 

رســتوران های گردان برج ها و فضاهای مشــابه طراحی شده لبریز 
از مردمی اســت که بودن در این فضاهای بســته را به قدم زدن و 
نشستن روی نیمکت کنار خیابان های آکنده از اتومبیل های دودزا و 
پرسروصدا ترجیح داده اند. این رهاورد مدرنیسم برای شهرهایمان 
است. ماشــین که قرار بود ابزاری در اختیار انسان و اسباب راحتی 
وی باشد، امروزه نه تنها به معضلی در زندگی شهری بدل شده، در 
صدر طراحی های شــهری قرار گرفته، خود به عنوان محور اصلی 
طراحی شهری مطرح شده است. البته زندگی در دنیای پرسرعت 
و در حال گذار امروزی ناگزیر از وجود ماشین است، اما باید ماشین 

ابزاری در خدمت انسان باشد و نه مخل آسایش و آرامش وی.
غول پیکــر،  ســاختمان های  و  منفــرد  آســمان خراش های 
بزرگراه های وســیع و مراکز خرید چندمنظوره مردم را به استفاده 
هر چه بیشتر از ماشــین دعوت کرده و عمال فضای شهری کارکرد 
و معنای خود را از دست می دهد. عرصه شهرهای بزرگ امروزی 
جوالنگاهی برای عبور و مرور اتومبیل ها و برج هایی از آهن و شیشه 
اســت که نمایی مدرن و به ظاهر جذاب ارائه می کند. اما جایگاه 
انســان در عرصه شهر کجاســت؟ روزبه روز بزرگراه های بیشتری 
ساخته می شــود، بر تعداد پارکینگ ها افزوده می شود، تبلیغات و 
تابلوهای شهری برای انسان های سوار بر اتومبیل تنظیم و طراحی 
می شــوند. ماشین به الگویی برای طراحی فضاهای شهری تبدیل 
شده و شهر مقیاس انسانی خود را از دست داده است؛ و انسان در 
این شهر ماشینی تا چه اندازه تنهاست! گاه اندیشیده می شود که با 
ساختن بزرگراه ها و پارکینگ های بیشتر از بار ترافیکی شهر کاسته 
می شــود؛ در حالی که ســاخت بزرگراه های جدید در واقع دعوت 
به اســتفاده بیشتر و وســیع تر از اتومبیل است! و کمکی به بهبود 
کیفیت فضاهای شهری و کاهش ترافیک ماشین ها نمی کند. توجه 
به بعد انسانی شهر و فراهم آوردن بسترهایی که شهروندان را به 
پیاده روی در شــهر ترغیب کند، می تواند راهگشای تنهایی انسان 
امروزی و نشاط بخش شهر مدرن باشد. ایجاد پیاده راه های جدید 
و تبدیل خیابان ها به مســیرهای پیاده به جای گسترش مسیرهای 
ســواره، تنوع و اختالط کاربری ها به جای ساختمان های عظیم و 
منفرد، توسعه لبه های نرم شــهری به جای جداره های سخت و 
نفوذناپذیر، راهکارهایی اســت که به واسطه آن می توان مردم را 
به حضور و مکث در فضاهای شــهری تشویق کرد تا شور زندگی 

در شــهر جریان یابد. چنان که فضاهای متنوع و ســاده شهری در 
گذشــته، انســان را در انتخاب و آفرینش عملکرد آزاد می شمرد 
و برایش «حق» قائل بود تا ســبک زندگــی خویش را آن گونه که 
می پسندد، طرح ریزد و همانا شهروندی خالق و شهری با فضاهای 

شهری زنده و پویا رقم می خورد.
کپنهاگ از اولین شــهرهای اروپایی بود که در دهه ۶۰ میالدی 
مشــکل را درک کرد؛ بدین ترتیب که عبور و مرور اتومبیل و تعداد 
پارکینگ ها در مرکز شهر کاهش پیدا کرد. خیابان اصلی و قدیمی 
کپنهاگ به نام استروگت به مسیر پیاده تبدیل شد. تغییری بزرگ در 
محدوده مرکزی شهر که این نگرانی را ایجاد کرد که «آیا این پروژه 
موفقیت آمیز خواهد بود؟»؛ نتیجه بســیار موفق تر از آنچه بود که 
اندیشــیده شده بود. این تغییر ســبب افزایش ۳۵درصدی عبور و 
مرور افراد پیاده شد؛ مردم بیشتری به مرکز شهر دسترسی داشتند 
و زندگی شــهری به معنای واقعی آن تبلور یافت. تجربه کپنهاگ 
ثابت کــرد کاهش عبور و مرور اتومبیل ها، پارکینگ ها و خیابان ها، 
مردم را به حضور در فضای شــهری و توقف و مکث در آن دعوت 

کرده، به سرزندگی و نشاط در فضاهای شهری می انجامد.
رواســت که در برهه کنونی پایتخت پیش از آن که دیر شــود و 
ماشــین و زندگی ماشینی بر تهران مسلط شده، قدرت ابتکار عمل 
و خالقیت را از شــهروند بگیرد، چاره ای اندیشــیده شود و طرحی 
نو در انداخته شــود؛ شاید شهر از ســلطه نفس گیر اتومبیل رهایی 
یافته، به سوی شهر انســانی هدایت شود. این امر میسر نمی شود 
مگر با برنامه ریزی های جامع و طراحی شهری انسان محور. تجربه 
کپنهاگ نشان می دهد توسعه فضاهای پیاده محور و حذف اتومبیل 
از بخش هایی از شهر، نه تنها معضل آفرین نیست بلکه روح تازه ای 
در بطن شــهر دمیده و فضاهایی برای ابراز و ادراک شــهروند مهیا 
می کند. وقت آن اســت که مجموعه مدیریت شهری تهران ابتکار 
عمل به خرج داده و تهران و شــهروندانش را از ســلطه همواره 
اتومبیل رهایی بخشد. بافت های مرکزی شهر که دربردارنده ابنیه 
تاریخی و فضاهای مشــجر قدیمی اســت، از گزینه های مناســب 
و اولویــت دار بــرای حذف اتومبیل هســتند. در این بین توســعه 
زیرساخت های سیستم حمل ونقل عمومی و استفاده از بسته های 
تشویقی برای ایجاد عالقه مندی و دعوت به سرمایه گذاری و حضور 

شهروندان در فضاهای پیاده محور، مؤثر خواهد بود.
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