طرح شهرسازی
کاساکتش ضعف

کاساکتش قَت

W9

 -1سشسیض شذى تاس تشافیکی  3خیاتاى اطلی ّن عشع تِ خیاتاى
اهام
 -2عذم ٍجَد پاسکیٌگ

ٍ -1جَد حس اهٌیت تِ دلیل هحظَسیت دس هعاتش ٍ
حفظ هقیاس اًساًی
ٍ -2جَد تاصاس قیظشیِ
 -3تذًِ قذیوی خیاتاى اهام

 -3عددذم اسددتحکام سدداختواى ّددا ( فشسددَد ی کالثددذی) دس
هحذٍدُ جٌَتی خیاتاى اهام

 -5عولکشد هسجذ جاهع تِ عٌَاى ًشاًِ

ً -4اتساهاًی تظشی هٌظش شْشی

 -6استقشاس کاستشی ّای جارب جوعیت ٍ فشا هحلی دس خیاتاى اهام

 -5عذم ساهاًذّی دستفشٍشاى

ٍ -7جَد کاستشی ّای هختلف

 -6تذاخل حشکت سَاسُ ٍ پیادُ ٍ سلة اهٌیت پیادُ

 -8سًٍق تجاست تِ علت ٍجَد هجتوع ّای تجاسی هتعذد

ً -7اهٌاسة تَدى عشع دستشسی ّا

 -9فعال تَدى هسجذ ٍ تاصاس تِ عٌَاى اتٌیِ تاسیخی

ٍ -8جَد خیاتاى ّای هتعذد یک عشفِ

 -10استثاط چْشُ تِ چْشُ هشدم ٍ ٍجَد تعاهالت اجتواعی تیي
ساکٌاى هحلِ  ،هشاجعاى ٍ کاسثاى

 -9کوثَد تأسیسات ٍ تجْیضات شْشی

S12

S7

S9

ٍ -11جَد دستفشٍشاى دس هحلِ

-11هشداًِ تَدى فضای سثضُ هیذاى

ٍ-12جَد فضای هخظَص سالوٌذاى

W6
W11
ٍ -1جَد تشافیک سٌگیي ًاشی اص عثَس ٍ هشٍس تیش اص حذ اتَتَس ّا
تِ دلیل قشاس یشی پایاًِ اتَتَسشاًی دس هجاٍست هحلِ
 -2اًتقال قغة اقتظادی شْش اص هحذٍدُ هغالعاتی تِ سوت
خیاتاى سعذی

ٍ -1جَد صهیي ّای تایش تشای ایجاد کاستشی ّای هختلظ
ٍ -2جَد تاصاس تا کاسکشد فشا شْشی شاخض
 -3قشاس یشی دس هشکض شْش
 -4ایجاد هجتوع ّایی تا کاستشی خاص ( خذهاتی ) دس جْت جزب تَسیست

 -3توایل هشدم تِ استفادُ اص خَدسٍّای شخظی تِ طَست
خَدسٍّای تک سشًشیي ٍ عذم استفادُ اص سیستن حول ٍ ًقل
عوَهی

 -6اهکاى تاصساصی سیوای اتٌیِ تاسیخی

 -4اص تیي سفتي تافت دس طَست تذاٍم ضعف تشًاهِ سیضی

 -7خاعشُ اًگیضی فضا

 -5اهکاى عشاحی جذیذ خیاتاى اهام تا اٍلَیت پیادُ
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 -5اص دست سفتي کاستشی هسکًَی

W5

S8
W4
سشسیض شذى تشافیک  3خیاتاى اطلی ّن اسع تِ خیاتاى اهام
ٍجَد خیاتاى ّای هتعذد یک عشفِ

سًٍق تجاست تِ علت ٍجَد هجتوع ّای تجاسی هتعذد
ٍجَد تاصاس قیظشیِ

ًاهٌاسة تَدى عشع دستشسی ّا

تذًِ قذیوی خیاتاى اهام

کاساکتش فشطت

کاساکتش تْذیذ
وجود بازار با کارکرد فرا شهری شاخص

O6
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وجود ترافیک سنگین ناشی از عبور و مرور بیش از حد
اتوبوس ها به دلیل قرارگیری پایانه اتوبوسرانی در
مجاورت محله

O4

نابسامانی بصری منظر شهری
کشیذُ شذى قغة اقتظادی شْش اص هحذٍدُ هغالعاتی تِ سوت خیاتاى
سعذی

O2

T1

ٍجَد خیاتاى ّای هتعذد یک عشفِ

T4

سشسیض شذى تشافیک  3خیاتاى اطلی ّن اسع تِ خیاتاى اهام
ًاهٌاسة تَدى عشع دستشسی ّا

وجود حس امنیت به دلیل محصوریت
در معابر و حفظ مقیاس انسانی

کشیده شدن قطب اقتصادی شهر از محدوده
مطالعاتی به سمت خیابان سعدی

ٍجَد صهیي ّای تایش تشای ایجاد کاستشی ّای
هختلظ

O5

سًٍق تجاست تِ علت ٍجَد هجتوع ّای تجاسی هتعذد
ٍجَد تاصاس قیظشیِ
تذًِ قذیوی خیاتاى اهام
ٍجَد صهیي ّای تایش تشای ایجاد کاستشی ّای هختلظ
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