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چكیده
مسیرهای عابر پیاده به عنوان بخش جدایی ناپذیر سیستم حمل و نقل شهری و ارتباط دهنده مبدأ ،مقصد با سواره رو م ی
باشد .با توجه به مسائل و مشکالتی که وسایل نقلیه موتوری درون شهری به وجود آورده ،توجه جدی به پیاده ها می تواند
به رونق اقتصادی ،حضور پذیری مردم و  ...می باشد .هدف این مطالعه بررسی تاثیرات اجتماعی -اقتصادی ناشی از ایجاد
پیاده راه خیام می باشد .گرداوری داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه انجام گرفته اس  ..نمون ه ام اری در دو
گروه شهروندان و مغازه داران برابر  300نفر می باشد .نتایج تحلیل اماری بین دو گروه هدف (ش هروندان و مغ ازه داران
در رابطه با هر یک از شاخص ها نشان می دهد که میزان رضای .مندی از پیاده راه خیام بین این دو گ روه متف اوت م ی
باشد به طوری که با توجه به نتایج میزان رضایتمندی گروه اماری شهروندان از پیاده راه بیشتر از مغازه داران ب راورد ش ده
اس .و این میزان تفاوت بین هر  4شاخص کامال محسوس می باشد .گروه شهروندان در رابطه با  4شاخص مورد بررس ی
در شاخص اجتماعی ارزیابی متوسطی داشتند و در شاخص مدیری ،.قوانین و اقتصادی رضای .مندی شهروندان را در پ ی
داشته اس .و در مقابل گروه مغازه داران در هر  4شاخص اص لی ارزی ابی ن امطلوبی را داش ته ان د .در رابط ه ب ا تحلی ل
 Topsisنیز به منظور رتبه بندی ،شاخص اجتماعی در رتبه نخس .و بعد از ان شاخص م دیری .ق وانین و اقتص ادی در
رتبه بعد قرار می گیرد .در نهای .پیشنهاداتی در رابطه با وضعی .اجتماعی و اقتصادی محدوده پیاده راه ارائه گردیده اس .
تا وضعی .پایداری را در این رابطه شاهد باشیم.
واژههای كلیدی :پیاده راه خیام ،تاثیرات اجتماعی و اقتصادی ،برنامه ریزی شهری
 2این مقاله بر مبنای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجید منتظری با عنوان " بررسی تاثیرات اجتماعی و اقتصادی ایجاد پیاده راه شهری نمونه م وردی مطالع هپپیاده
راه خیامپقزوین " ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،گروه معماری و شهرسازی و به راهنمایی استاد "جناب آقای دکتر مهرداد مظلومی" ،نگاشته شده اس..
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 .1مقدمه
با توجه به پیامد های رشد و توسعه ی نا متوازن شهرها و افزایش روز افزون تراکم وس ایل نقلی ه موتوری و در اولوی .قرار دادن
خیابان ها برای حرک .سواره و کم توجهی به ع ابرین پی اده و نی از های انها ،عمال حق مسلم عابرین پیاده در استفاده از فضاهای شهری
به خصوص در خیابان هایی ک ه نقش پیاده پر رنگ تر اس .گرفته شده اس ..تسلط خودرو در شهرهایمان به حدی اس .که زن دگی
اجتماعی هرچه بیش از پیش از مسیرها حذف شده و س واره ه ا و پی اده ه ا را وادار ب ه کشمکش ی دائمی در تمامی عرصه های شهری
نموده اس ..با توجه به اهمی .پیاده روی و ک م ت وجهی ب ه ای ن مساله و همچنین در جه .آسایش و ایمنی عابرین پیاده و باز گرداندن
حقوق از دس .رفت ه ع ابرین در شبکه حمل ونقل شهری ،ایجاد محورهای پیاده شهری(پیاده راه ها و اولوی .دادن برنامه ب ه پی اده ب ه
عن وان پیشنهاد در شبکه معابر شهرهای بزرگ مطرح می گردد.
کمبود فضاهای باز پیاده محور وهمچین کیفی .نامطلوب فضاهای موجود از این جنس در شهرهای کنونی سبب تضعیف تعامالت
اجتماعی میان شهروندان گردیده اس ..در این راستا،کمبود فضاهای مطلوب شهری که درآن مناسبات اجتماعی میان شهروندان پشتیبانی
شده باشد،موجب تشویق نوعی فردگرایی و جدایی گزینی در افراد گردیده اس ..این مهم خود تاثیر شایانی در شکلگیری حس عدم تعلق
خاطر شهروندان به فضاهای شهری و به تبع آن فضاهای سکون .آن ها داشته اس ..همچنین بی توجهی به ایجاد این فضا ها ،کاهش
رشد بازدهی اقتصادی کالبد تجاری خیابانهای شهری را باعث شده اس..
محدوده مورد مطالعه پیادهراه موق .خیابان خیام قزوین حدفاصل چهار راه شهرداری تا سه راه خیام می باشد .این پیاده راه از سه راه
خیام به سبزه میدان مرکز شهر می رسد و از سم .شمال به ادامه خیابان خیام که یک خیابان شهری با کارکرد تجاری و اجتماعی می باشد
منتهی می شود.

 .2ادبیات تحقیق
پیاده راه ها ،معابری با باالترین حد نقش اجتماعی هستند که در آنها تسلط کامل با عابر پیاده بوده و از وسایل نقلیه موتوری تنها به
منظور سرویس دهی به زندگی جاری در معبر استفاده می شود(پاکزادپ . 1386،5پیاده راهها محل حضور همه شهروندان و مشارک .آنان در
زندگی جمعیشان اس .که عالوه بر نقش دسترسی ،مکانی امن و راح .برای تماشا و ...میباشد(قربانی11،پ . 1389بنابراین آنچنانکه از
تعاریف ذکر گردیده مشخص اس ،.پیاده راه قسمتی از فضای شهری اس .که به دلیل دارا بودن برخی پتانسیل های خاص،در تمام و یا
بخشی از ساعات شبانه روز کامال بر روی حرک .سواره بسته شده و به طور کامل به حرک .عابران اختصاص می یابد.
در سه دهه گذشته گرایشها و سیاستهای جدید در برنامه ریزی و طراحی شهری همچون رشد هوشمند ،شهر گرایی نوین و جنبش
پیاده راه سازی موجب دیدگاه هایی شد که بر اساس توسعه پایدار خواهان کاهش اتکاء به خودرو ،افزایش ارتباطات اجتماعی و احیاء هوی.
شهری می باشند .شهر پایدار ،بی هویتی ،بی روحی و دوری از طبیع .را از شهر میگیرد و محیط هایی قابل پیاده روی ،پر تحرک ،فعال و
سرزنده تحویل میدهند .در شهر پایدار عالوه بر موارد ذکر شده بایستی به جنبه های اجتماعی نیز توجه نمود .یعنی احداث و حمای .از
فضاهای شهری فعال ،محیط های انسانی و پیاده راه های سرزنده که کیفی .باالیی از زندگی را برای شهروندانش فراهم سازد .در این
میان پیاده راه ها به عنوان تسهیل کننده حرک .عابرین پیاده در فضاهای شهری موجب میشوند عابرین پیاده در فضایی امن و به دور از
خودروها حضور یافته و تعامالت اجتماعی موثرتری درفضای شهری با یکدیگر داشته باشند(رنجبر8،پ. 1389
بن ابراین ،در شهرهای امروزی ،ضرورت رویکرد مجدد به حرک  .پیاده به عنوان سالم ترین روش حمل و نق ل ش هری م ورد
توج ه ج دی م دیران ش هری ق رار گرفت ه و سرلوحه برنامه های کاری خود قرار داده اند .در مطالعه و بررسی این فضاهای شهری(پیاده
راه ها عوامل تاثیر گذار را می توان عوامل اقتصادی ،مدیریتی ،اجتماعی دانس(.سلطان حسینی. 1390،
پیاده راه ها این پتانسیل را دارند که به بخش تجاری شهر تبدیل شوند یا به تقوی .ان کمک کنند که این به واسطه ترکیبی از تجارت
خرده فروشی بیشتر ،سرمایه گذاری و ساخ .و ساز های جدید صورت می گیرد .بخش های تجاری پیاده راه ها به منظور رقاب .با مراکز
خرید منطقه ای باید طیف گسترده ای از فرص .های خرید را برای مشتریان فراهم اورندو تصور اقتصاد پر شور را ارائه دهند.
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اگر چه بازرگانان اولین کسانی هستند که از موقعی .خیابان نفع می برند اما انها همواره از مناطق عاری از ترافیک حمای .نمی کنند.
ا نها گاهی اوقات با محدودی .های ماشین ها مخالف .می کنند و می ترسند که مشتریان را از دس .بدهند ،یا در مورد تغیر درنوع خریداران
نگران می باشند .به نظر می رسد بتوان با وارد نمودن فروشگاه های لوکس به پیاده راه ها تا حد زیادی این مشکالت را رفع نمود و توجه
همه اقشار را به تمرکز در ان جلب نمود .اگر به جز جنبه خرید بتوان کالبد زیبایی را در ان به وجود اورد می توان جنبه توریستی ان را هم
تقوی .نمود(کاشانی جوپ. 1389
کالبد مناسب یک پیاده راه سبب رونق نواحی کسب و کار شده که می تواند ترکیبی از بهبود وضع خرده فروشی و سرمایه گذاری
جدید باشد .ضمنا اگر قر ار باشد حد اکثر پتانسیل اقتصادی تحقق یابد باید محدوده عاری از ترافیک باید در طول شب عالوه بر روز به کار
بسته شود .به منظور برانگیختن فعالی .شبانه روزی امکانات تفریحی از جمله تاتر  ،رستوران ها و  ...نیز به طور معمول در این طرح ها
گنجانده می شوند.
فراهم سازی مکانهای پاسخگو از لحاظ اجتماهی در مناطق پر ازدحام مراکز شهری خدم .مهمی به جمعی .شهری اس..
بازدیدکنندگان و ساکنان به طرز مشابهی در تصویرشان از شهر تح .تاثیر شواهد مجود و قابل دسترس بودن فعالی .های عابرین پیاده
هست ند ،شهرهای که در انها خیابان ها روز و شب پر جمعی .هستند خوشایند به نظر می رسند(گلکار . 1386،افزایش ساعات و شدت
استفاده همراه با بهبود نور پردازی و قابلی .دسترسی به ایجاد احساس سرزندگی فضاهای شهری کمک می کند .
 .2.1دیدگاه اندیشمندان شهرسازی در موردپیاده راه و پیاده مداری


ادموند بیکن

ادموند بیکن ،حرک .پیوسته را عامل درک فضا می داند و بر حرک .پیاده و پیاده مداری در شهر تاکید می ورزد .او طراحی را بر تمام
قسم .های شهر یکسان نمی داند  ،بلکه طراحی در آن قسم .هایی از شهر مهم تر اس .که مخاطبان فضا ( مشارک .کنندگان در فضا
بیشتر باشند و فعالی .هایی که در آن صورت می گیرد مهم تر باشد  ،در واقع او ساختارهای اصلی شهر را طراحی می کند و بقیه قسم.
های شهر را بر عهده مردم و تصمیمات آن ها می گذارد .او الزمه توانایی طرح را عالوه بر پویایی شهر  ،طراحی صحیح آن می داند.
طراحی که قابل انعطاف باشد و خود را با تغییرات محیط وفق دهد .طرحی که جه .گیری های آینده را شکل دهد  ،نه این که پیش بینی
کند و بگوید آینده باید چگونه باشد .طراح باید از دید عابران پیاده و مقیاس عابر در خلق فضاها و طراحی هایش بهره بگیرد .استفاده از علوم
اجتما عی و رفتارشناسی در حوزه طراحی برای درک رفتارهای مردم و خواسته هایشان  ،مشارک .مردم در طرح ها و اعمال نظرات آنان در
طرح طی یک فرآیند رف .و برگشتی بین مردم و جامعه و نیز درک تصور ذهنی مردم که " بیکن " آن را مطرح می دارد  ،از جمله
مهمترین عوامل در ایجاد خوانایی و تصویری روشن از شهر و فضای شهری اس( .پاکزاد. 143،1386،


بیل هیلیر

بیل هیلیر ،تحلیل چیدمان فضا ( space syntaxخود را مبتنی بر گسترش پیاده راه ها و حرک .پیاده در شهر و شبیه سازی رفتار
فرد پیاده ارائه نموده اس. .
این پژوهشگر انگلیسی در نظریه خود به نام ((حرک .طبیعی  ،تأثیر پیکرهبندی فضایی در هدای .حرک .عابر پیاده را مورد توجه
قرار میدهد .او معتقد اس .که برخالف نظریه جاذبهای فضایی ،پیکرهبندی فضایی شبکه معابر ،حرک .عابرین پیاده را شکل میدهد،
نشان میدهد اگرچه پیکرهبندی فضایی میتواند بر جاذبهای فضایی و حرک .تأثیر بگذارد ،اما از آنها تأثیر نمیپذیرد .ابتدا پیکرهبندی
فضایی باعث ایجاد حرک .شده ،سپس مکانیابی خردهفروشی و سایر کاربریها برای بهرهوری از این حرک .منجر به جذب بیشتر عابرین و
افزایش حرک .میشود (زنگی ابادی10،پ. 1384


دانیل اپلیارد
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اپلیارد در کتاب" خیابانهای قابل زندگی" بر خالف مدرنیستها تاکید می کند که ،خیابانها باید در کنار عملکرد شهری ،عملکردهای
فرهنگی ،اجتماعی ،تفریحی و ...را داشته باشند.
بر اساس تحقیقات او  ،هر چه تعداد ماشین در خیابانی کمتر باشد  ،رف .و آمد و ارتباط عابران پیاده در دو طرف خیابان بیشتر شده و
مردم به حرک .در پیاده روها و ارتباط با کاربری های مختلف طرفین خیابان تمایل بیشتری نشان می دهند  .بر عکس هر چه بر تعداد
ماشین و ترافیک سواره افزوده و حرک .سواره تسریع و تسهیل شود  ،بر میزان ارتباط عابران پیاده نسب .به طرف دیگر کم شده و ماشین با
قدرت خود حاکم بر خیابان می گردد(بحرینی26 ،پ. 1387

 .3متودولوژی
روش پزوهش در این پایان نامه توصیفی – تحلیلی می باشد و بر پایه فرضیات واهداف بر روی محدوده مورد مطالعه می باشد و با
توجه به سیر علمی پژوهش  ،قادر خواهد بود به پرسشهای تحقیق پاسخ گفته و فرضیات ارائه شده را بررسی نماید.
روش گرداوری اطالعات به چند روش زیر صورت گرفته اس.پ
 مصاحبه با افراد متخصص
 توزیع پرسشنامه
در این تحقیق از پرسشنامه ،مصاحبه با ساکنین شهر و مشاهده میدانی محدوده برای جمع اوری اطالعات استفاده می شود .روش
تجزیه و تحلیل با نرم افزار  SPSSو  Topsisمی باشد.

 .4شناخت محدوده
محدوده پیاده راه خیام در باف .مرکزی شهر و در همجواری سبزه میدان و باف .تاریخی شهر می باشد .این محدوده در ظلع جنوبی
خیابان خیام به سم .شمال به طول  238متر ادامه پیدا می کند .عرض پیاده راه  22متر می باشد .محدوده جداره پیاده راه  95درصد دارای
کاربری تجاری می باشد و  5درصد دارای کاربری مسکونی .همچنین در ظلع جنوب غربی پیاده راه مجتمع تجاری واقع شده اس .که
مراجعه کنندگان را به سم .خود جذب می کند .کاربری های حوزه پیرامونی  75درصد مسکونی می باشند و کاربری های دیگر مانند
اداری ،اموزشی و فضای سبز در کنار کاربری مسکونی و تجاری محدوده باف .را شکل داده اند.
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شكل-1موقعیت پیاده راه خیام در شهر قزوین

 .5تحلیل یافته ها
این بخش از مطالعه که اختصاص داده شده اس .به تجزیه و تحلیل یافته های میدانی با توجه به روند تحقیق و شاخص های
استخراجی از فصل مبانی نظری به تدوین پرسشنامه پرداخته می شود .نمونه اماری در این مطالعه شهروندان حاظر در محدوده و مغازه
داران می باشند .تعداد نمونه اماری در این تحقیق از طریق فرمول کوکران انتخاب شده و این جامعه را ساکنان محدوده و کسبه تشکیل می
دهند .حجم جامعه  300نفر انتخاب شده که به طور تصادفی در محدوده مورد مطالعه(محل پیاده راه سابق خیام شهر انتخاب و پرسشنامه
تهیه شده بین انها توزیع گردید .به منظور اینکه تعداد پرسشنامه های در نظر گرفته شده از حد انتخابی کمتر نباشد  20پرسشنامه دیگر نیز
بین نمونه اماری توزیع تا پرسشنامه های مخدوش و غیر قابل استفاده ازجمع داده های قابل استناد خارج و پرسشنامه سالم را جایگزین کرد.
همچنین داده های به دس .امده از پرسشنامه به منظور تحلیل و رتبه بندی شاخص ها به لحاظ اهمی .انها در پیاده راه از نظر دو گروه
اماری از تحلیل اماری  topsisاستفاده می شود.
 .1.5تحلیل رتبه بندی شاخص ها
به منظور تحلیل  TOPSISاز نظر نمونه اماری استفاده شده اس ..در این پرسشنامه شاخص هایی را به طور مشخص ذکر کرده و
نظر نمونه اماری در این زمینه را جویا شده ایم .نظرات بر اساس امتیاز دهی از  1تا  5ارایه شده اس .که عدد  1نشان دهنده کمترین اهمی.
و عدد  5بیشترین اهمی ..بر این اساس نتایج به صورت زیر تحلیل شده اند.
وزن معیارها مشخص شده اس .که از ضرب  TOPSISقبال به کمک پرسشنامه مقایسه زوجی به روش وزن ابعاد اصلی در وزن زیر
معیارها ،وزن نهایی آنها بدس .می آید .که در نهای .بتوانیم وزن ها را در ماتریس بی مقیاس تاثیر داد و ماتریس بی مقیاس موزون را
بدس .آورد.
جدول  9 -4رتبهبندی شاخص های اصلی در رابطه با پیاده راه خیام از نظر نمونه با استفاده از مدل تاپسیس
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تلفیق شاخص ها
مغازه داران
شهروندان
میزان تاپسیس رتبه میزان تاپسیس رتبه میزان تاپسیس رتبه
2
0.1856
3
0.0732
2
0.3856
اجتماعی
1
0.2313
1
0.1668
1
0.3916
کالبدی
3
0.1810
2
0.0805
3
0.2500
مدیری ،.قوانین و اقتصادی
4
4
4
ترافیکی
.00792
0.0523
0.0486
0.2037
0.1511
0.4186
میانگین
0.1303
0.1642
0.2199
انحراف معیار
0.525

ضریب پراکندگی

0.686

0.1086

نمودار -1رتبه بندی تلفیقی شاخص ها بر اساس روش تاپسیس

0/ 0792

0/ 181

0/ 2313

0/ 1856

0/ 25

0/ 2

0/ 1

0/ 15

0/ 05

0

نتایج رتبه بندی شاخص ها از نظر اهمی .از طرف جامعه اماری این مطالعه انجام گرفته اس ..بر این اساس نتایج نشان می دهند که
شاخص کالبدی از بیشترین وزن به لحاظ اهمی .برخوردار می باشد به طوری که بیشترین وزن تاپسیس یعنی ( 0.2313را به خود
اختصاص داده اس .همچنین شاخص های اجتماعی با میزان تاپسیس( 0.1856در رتبه دوم اهمی .و مدیری .قوانین و اقتصادی با وزن
تاپسیس( 0.1810در رتبه سوم و شاخص ترافیکی با وزن تاپسیس( 0.0792در رتبه چهارم قرار گرفته اس..
همچنین بین رتبه بندی از طرف دو گروه تفاوت های وجود دارد به طوری که در هر دو گروه شاخص کالبدی در رتبه اول ولی در
رابطه با رتبه دوم گروه شهروندان شاخص اجتماعی را با وزن تاپسیس ( 0.3856و گروه مغازه داران شاخص مدیری .قوانین را با
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وزن( 0.1856در رتبه دوم قرار داده اس .همچنین شهروندان شاخص امدیری .قوانین در رتبه سوم و گروه مغازه داران شاخص اجتماعی را
به عنوان رتبه دوم لحاظ نموده اند در رابطه با شاخص ترافیکی برای هر دو گروه در رتبه چهارم قرار دارد.

 .6نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
در سطح شهر قزوین برای اولین بار محور پیاده راه بدون هیچ مطالعه ای و با نظر کارشناسان غیر خبره در امر برنامه ریزی شهری یک
محور پیاده راه در مرکز شهر و در بافتی ترافیکی و تجاری مشخص گردید .محدوده انتخابی به این منظور با توجه به اینکه به لحاظ معیار
های مورد بررسی در این مطالعه نتوانسته کامل باشد در نتیجه نتوانسته موفق عمل کند.
نکته بعدی را می توان کاربری های مختلفی دانس .که در طول خیابان اصلی در محدوده مورد مطالعه مستقر می باشند دانس..
سازگاری کاربری ها در فضایی فضاهای شهری می تواند یکی از مهمترین عوامل در ایجاد سرزندگی و حضور پذیری مردم در فضاهای
عمومی شهری مانند پیاده راه ها به شمار اید که در سطح محدوده در چند گره عدم سازگاری این کاربری ها وقفه ای در ریتم قرار گیری
کاربری ها در دید بصری و ذهنی عابران ایجاد کرده اس..
به طور کلی برای ایجاد فضایی سرزنده و پر جنب و جوش و با کیفی .الزم اس .فعالی .هایی پدید اید که پر نشاط و جذب کننده
باشند از جمله فعالی .های هنری ،موسیقی زنده و  ....ایجاد فضاهایی چند منظوره برای برگذاری مراسم ها و ایجاد نمایش گاه های
مقطعی ،سازگاری کاربری ها ،نمای جداره خیابان ،کف پوش پیاده رو ها و از همه مهمتر با توجه به تاکید موضوع این مطالعه بر روی
مباحث کالبدی ایجاد ،ایجاد یک محیط کالبدی مناسب در مسیر پیاده راه و بهبود نمای جداره چه از لحاظ تبلیغاتی ،چه رنگ پردازی و چه
کاربری ها الزم و ضروری می باشد که به منظور افزایش حضور پذیری در این محیط و دید کالبدی مطلوبتری می شود.
یکی از مهمترین نکات در ایجاد یک فضای مناسب شهری به عنوان پیاده راه و با کیف .بصری ،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی مناسب
این اس .که فضا را برای تمامی سنین و مطابق با شرایط هر کدام و در واقع فضاهایی جذاب و ایمن به همراه عوامل اسایش فیزیکی فراهم
آورد .محدوده مورد مطالعه بنابر شرایط موجود به منظور افزایش مطلوبی .محیطی بیشتر می تواند جنبه زیبایی شناسانه ،کالبدی و اقتصادی
را مورد توجه قرار دهد و به همین منظور در پیشنهادات این مطالعه بیشتر بر مباحث این محورها تاکید می شود به همین منظور پیشنهادات
زیر ارائه می گرددپ
جدول-5پیشنهادات و راهكارهای مطالعه به منظور ساماندهی پیاده راه

پیشنهاد
شاخص ها
افزایش و ارتتقا امنی .روانی شهروندان و کسبه با ایجاد محیطی مطلوب و ارام
ایجاد ابداعات کالبدی به منظور جذب شهروندان
ایجاد فعالی .های شبانه برای حضور مردم در پیاده راه
ایجاد بازار های محلی و هفتگی در پیاده راه
استفاده از عناصر با کارکرد فراغتی مانند وسایل بازی کودکان ،آالچیق ها ،نیمک .ها و ....
اجتماعی ایجاد جذابیتهای بصری و پرهیز از تکرار و یکنواختی فضاهای شهری.
ایجاد رستوران ها و کافه های خیابانی و ایجاد زمینه برای چیدن مبلمان رستورانها در پیاده روها
استفاده از فضای بازی کودکان برای کشاندن گروههای سنی کودک و حتی بزرگسال به فضاهای شهری
استفاده از آالچیق برای ایجاد زمینه تجمع و نشستن افراد
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اقتصادی

استفاده از المان های مجسمه های با مفهوم سرزندگی با محوری .انسان مانند مجسمه کودک و مادر یاانسان
افزایش ساعات کار مغازه ها ی محدوده
نظارت بیشتر بر کسبه به لحاظ کیفی .کاال و قیم .مناسب
ایجاد محیط های مهیج در جوار مراکز کسب و کار برای تشویق مردم به حضور دائمی در فضای شهری.
-وجود برندهای تجاری مختلف
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