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هختلظ کشیده شدن قطب اقتصادی شهر از محدوده 

مطالعاتی به سمت خیابان سعدی

نابسامانی بصری منظر شهری

وجود ترافیک سنگین ناشی از عبور و مرور بیش از حد  
اتوبوس ها به دلیل قرارگیری پایانه اتوبوسرانی در  

مجاورت محله

وجود حس امنیت به دلیل محصوریت   
حفظ مقیاس انسانیدر معابر و

وجود بازار با کارکرد فرا شهری شاخص
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تذًِ قذیوی خیاتاى اهام

ٍجَد صهیي ّای تایش تشای ایجاد کاستشی ّای هختلظ

کشیذُ شذى قغة اقتظادی شْش اص هحذٍدُ هغالعاتی تِ سوت خیاتاى 
سعذی


