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ای )آموزشی، بهداشتی، درمانی، فضای سبز،، خبهده نحوه توزیع خدمات محله -3-6-3

فهوشی و غیهه( در مناطق مختلف شهه با در نظه گهفتن گنجایش و شباا  اباراهد  به 

 یک از خدمات

برخی از خدمات شهری با توجه بهه مایتهخ خهوسط حهعول ردی هرسی م دیرهی ساینهدط ا ه  حهعول 

شهوسط سی ا ه  ب هح نحهو  ایط شهری و فراشههری مهیایط منعقهایط ناحتههردی رسی شامل حعول محی

گترسط ا   امر از آن ای سی بت  محالت م دیف مویس بریحی قرای میتوز ع خدمات با حعح ردی رس محیه

یا )کدتخ( کدبوسی نداشهده جهخ ایدتخ سایس که مد   احخ  ک شهر از نظر مساحخ و حرانه کایبری

یا به صویت آنها ندواند نتازیای حاکنان محالت م دیف شهر سلتل توز ع نامناحب )کترتخ( باشدط ولی به 

معیوب تأمت  ندا دط موضوع س گری که سی ا   ب ح از ایدتخ برخویسای احخط تعتت  شهعاع ردی هرسی 

ای با توجه بهه مایتهخ آنهها جهدم خهدمات چرا که خدمات حعح محیهای احخط یای حعح محیهکایبهری

یوند و با د به یاحدی توحط حاکنان محالت م دیف قابل سحدرحی باشهندط ویی  ک محیه به شدای میضر

 ب شدط ای یا ضرویت میا   امر تعتت  شعاع ردی رس مناحب برای کایبری حعح محیه

محیه به احامی گل باغیط مرخ آبهاسط  5محالت ررفی شهر قرو  سیجد   سی بافخ قد دی شهر شامل 

شههر  یهای اختهر جهدا از بافهخ قهد ه شههرط وهی توحهعه باشهدطسیط قنبرآباس و تتدویسی  مهیقیعه س نگ

 اندط فرینگتان و شهر  حتدان نتد به رنوان محالت جد د به پت ر  شهر افدوس  شد 

ای شهوس و موجوس هخ محیههبنا به اظهای ایالیط س گر نقاط شهر به احه ختابان اصهیی آن خوانهد  مهی

(ط 363-1انهد )نقشهه شهدای  یا بتشدر سی حد فاصل بافخ قد ه و جد هد شههر واقهع شهد خندایسط ا   قسد
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یدچنت  اظهای شد  احخ که شهر سی واقع از سو محیه اصیی تش تل شد  احخ که   ی محیه گل بهاغی و 

 اندطس گری محیه قنبرآباس که توحط ختابان امام خدتنی )ی ( از   د گر جدا شد 

یای ایتبهاوی اصهییط شههر یای موجوس و یدچنت  شب هیای بافخه به تراوتسی ورل مصوب با توج

به چهای محیه کالبدی جهخ معالعه تقسته شد  احخط بریحهی ا ه  مشهاوی جههخ سحهدتابی بهه تقسهتدات 

بندی یه گرس دط سی ا   تقسته 363-2محیه به شرل نقشه شدای   5کالبدی مناحب منج به تر تک شهر به 

یای کالبدی و فرینگهی خهاب برخهی محهالت مهویس ل مصوب توجه شد  و یه و ژگیبه تقستدات ور

توجه قرای گرفده احخط از ا نرو محیه چهای ورل مصوب به سو محیه تر تک شد  و معالعات کالبدی شهر 

 گترسطمحیه که محدوس  یر کدام سی نقشه فوق الذکر آمد ط صویت می 5سی قالب ا   

حهوز  آمهایی حرشهدایی  6مای ا رانط شهر قهرو  سیجهد   یا سی قالهب شا ان ذکر احخ که مرکد آ

کرس  احخط ا   تقستدات به لحاظ پا ت  بوسن جدعتخ برخهی از آنهها و رهدم یرا هخ مالحظهات خهاب 

یهای بنهدی صهرفاد سی ت صهتم جدعتهخ شههر بهه بیهو کالبدیط قابل احدراس  نبوس  احخ و از ا   حوز 

 شهری احدراس  شد  احخط

گتهرسط سی محیه مذکوی مویس معالعه قرای مهی 5ای سی قالب    اوصافط نحو  توز ع خدمات محیهبا ا

یهای معدهوش شههری ای از نظهر حهرانهیای خدماتی محیهها   ب ح ضد  معالعه متدان بسندگی کایبری

 گرسسطسیی آن نتد پرساخده میکشویط به بریحی شعاع کایکرس مرتد و مؤثر یر کایبری و کترتخ خدمات

یا ی احخ جهخ بریحی نحو  توز ع خدمات به لحاظ گنجا ح و شعاع کایکرس نتاز به کایبرس حنجه

یای معیوبتخ سی سیجه اوش بر احاس ضهوابط یا  ا شاخما   حنجهکه سی جدوش ذ ل آویس  شد  احخط 

کشهویی و  یای معدهوشیای مرتبط و سی سیجه سوم بر احاس تجایب مشاوی و نتد شاخمموجوس حازمان
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ان هههر شهد  یا نشهیای معیهوب ذکهنتد ندا ج تحقتقات انجام شد  سی ا   زمتنه احخط جدوش ذ ل شاخم

 سیدطمی

 

 

 

 اییای مویس ردل سی بریحی وضعتخ خدمات محیه: شاخم363-1جدوش شدای  

 شعاع ردی رس )مدر( حرانه مصرف کنند  )مدر مربع( سیصد جدعتخ مصرف کنند  کایبرس یس ف

 555 8 %3 کوسکسدان 1

 555 9 %12 سبسدان 2

 555 7 %155 فضای حبد 3

 555 2 %155 ویزشی 4

 555 5/5 %155 فرینگی 5

 555 5/5 %155 مذیبی 6

 555 75/5 %155 سیمانی -بهداشدی 7

 - 5/5 %155 تجایی 8

 

 ایچگونگی توزیع و شاا  ااراهد خدمات محله -1-3-6-3

شهوسط سی به پهراکنح و شهعاع کهایکرس خهدمات م دیهف پرساخدهه مهی سی ا   قسدخ از بحث صرفاد

مدر لحاظ شد ط گردنی احخ که ا ه  شهعاع  555خصوب شعاع کایکرس کایبری کوسکسدان و سبسدان که 

تر   مال  سی نظهر گرفدهه سحدرحی جهخ تعر ف ابعاس محیه سی تقستدات کالبدی شهریا به رنوان اصیی

-ای محسهوب مهیی سی حعح کوسکسدان از نظر حعح ردی رسیط ز ر محیهشوسط البده کایبری آموزشمی

یهای موجهوس سی شههریای کوچهک کشهوی بهه رنهوان شوس ولی به منظوی یداینگی با ام انات و واقعتخ
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یوی مدر مستر پتاس  555گترسط اصوالد شعاع سحدرحی ایط مویس بریحی قرای میکایبری اسایی مقتاس محیه

نحهو  پهراکنح  363-15تها  363-3یهای شهدای  نقشه کشدطسقتقه ووش می 7تا  5ط احخ که به ووی مدوح

 سیدطخدمات م دیف سی محالت شهر و شعاع ردی رس یر کدام یا نشان می

 نحوه توزیع خدمات در محله یک  -2-3-6-3

س دط تعهداانهی دای احدقرای  افدهه 6/68نرر برآویس شد  که سی حعحی معاسش  3656جدعتخ محیه  ک 

 251نرهر سی مقعهع سبسهدان و  287نرر سی مقعع کوسکسدانط  165نرر احخ که  982افراس الزم الدعیته محیه 

 نشان ساس  شد  احخط 363-2نرر سی مقاوع باالترندط وضع خدمات ا   محیه سی جدوش شدای  

  ک ای سی محیهبریحی وضع کدی و نحو  خدمات محیه: 363-2جدوش شدای  

 تعداس کایبرس
احخ مس

 )مدر مربع(

حرانه معیوب 

 )مدر مربع(

کدبوس حعح 

 )مدر مربع(

 وضعتخ خدمات
 مالحظات

 توز ع کدی

  نسبداد نامناحب نامناحب -1535 8 295 1 کوسکسدان

  نسبداد نامناحب نامناحب -588 9 1995 2 سبسدان

  نسبداد مناحب نامناحب -25785 7 4317 1 فضای حبد

 ردی رس سی حعح شهر ندایس نامناحب -7172 2 5 5 ویزشی

 ردی رس سی حعح شهر نسبداد نامناحب مناحب +349 5/5 2142 2 فرینگی

  مناحب نامناحب -465 5/5 1333 4 مذیبی

 ردی رس سی حعح شهر مناحب مناحب +5/7516 75/5 9756 2 سیمانی -بهداشدی

  نسبداد مناحب مناحب +8779 2 15951 - تجایی

 

 وضع خدمات محیه به شرل ذ ل احخ: طجدوش فوق با توجه به

  فضای آموزشی سی مقاوع کوسکسدان و سبسدان با کدبوس حعح مواجه احخط یدچنت  نحو  توز ع

خدمات آموزشی و شعاع ردی رس آنها باالخم سی مقعع کوسکسهدان بهه وهوی مناحهبی صهویت 
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شی کوسکسهدان و ب هح جنوبی محیه تحخ پوشح فضای آموز متانهنگرفده احخط به وویی که 

 گترسطاندکی از جنوب محیه سی شعاع ردی رس فضای آموزشی سبسدان قرای ندی

 باشد که شعاع ردی هرس آنط نتدهه محیه  ک تنها واجد  ک فضای حبد سی جنوب غربی محیه می

گترسط بها توجهه بهه ا ن هه ناحتهه شهدالی محیهه تحهخ پوشهح شهعاع غربی حعح محیه یا سیبرمی

بها مشه ل باشدط تنها ب شی از شهرق محهدوس  محیهه حبد موجوس سی محیه سو میردی رس فضای 

 سحدرحی به فضای حبد مواجه احخط

  محیه  ک فاقد یر گونه کایبری ویزشی بوس  و تنها ب ح بستای اندکی از غرب محدوس  تحهخ

 ک  گترسط سی ندتجهط سی کلط محیهپوشح شعاع ردی رس زمت  ویزشی واقع سی محیه سو قرای می

 با کدبوس فضای شهری مواجه بوس  و از ا   جهخ سی مضتقه احخط

 مددرکدنهدط بنهابرا   افهدا ح حهعح فضهای فرینگهی   ک فضایای فرینگی شهر رددتاد سی محیه

ای فضایای فرینگی احخط ا   سی حالی احخ که توز ع نامناحب محیه سی ندتجه ردی رس فرامحیه

  ب ح جنوبی محیه بها مشه ل سحدرحهی بهه فضهای فضایای فرینگی سی حعح محیه موجب شد

 فرینگی یوبرو باشدط

  ندا هدط نحهو  توز هع و فضای مذیبی احخ که نتاز حاکنت  محیه یا مرترع مهی 4محیه  ک سایای

ط 4ای احخ که رالو  بر کل حعح محیه  کط ب شی از محیهه شعاع ردی رس ا   چند فضا بگونه

 سیدطیا نتد تحخ پوشح قرای می 2ط 3

 شهر قرو  سیجد  ط محیه  ک بتشدر   حههه از کهایبری تجهایی یا بهه گانه سی متان محالت پنج

خوس اخدصاب ساس  احخط فضایای تجایی محیه رددتاد سی یاحدای بیوای مردح و بیوای امام خدتنی 
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ه اند و توز ع آنها سی سیون محالت مس ونی بتشدر سی یاحدای ختابان ولتعصر به چشاحدقرای  افده

یها ی از جنهوب و شهرق ا ه  محیهه بها مشه ل اما با وجوس معالهب ذکهر شهد ط ب هح خویسطمی

 سحدرحی به فضایای تجایی مواجهندط

 نحوه توزیع خدمات در محله دو -3-3-6-3

انهدط تعهداس افهراس ی دهای احهدقرای  افدهه 5/45که سی حعحی معاسش  باشدمینرر  779جدعتخ محیه سو 

نرهر سی  113و  61ط35رر احخ که سی مقاوع م دیف کوسکسدانط سبسدان به ترتتهب ن 259تحخ تعیته محیه 

 ذکر شد  احخط 363-3وضعتخ خدمات محیه سو سی جدوش شدای   اندطمقاوع باالتر سی حاش تحصتل

 

 

 

 

 

 سو ای سی محیهبریحی وضع کدی و نحو  خدمات محیه: : 363-3جدوش شدای  

 تعداس کایبرس
مساحخ 

 )مدر مربع(

رانه معیوب ح

 )مدر مربع(

کدبوس حعح 

 )مدر مربع(

 وضعتخ خدمات
 مالحظات

 توز ع کدی

  ندایس نامناحب -285 8 5 5 کوسکسدان

  نسبداد مناحب نامناحب +449 9 998 1 سبسدان

  ندایس نامناحب -5348 7 - - فضای حبد

  مناحب نامناحب -1528 2 596 1 ویزشی

  ندایس حبمنا -382 5/5 - - فرینگی

  مناحب مناحب +1339 5/5 1721 1 مذیبی
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  مناحب مناحب +3585 75/5 3653 1 سیمانی -بهداشدی

  نسبداد مناحب مناحب +2146 2 3674 - تجایی

 

 ای سی محیه سو به شرل ذ ل احخ:یا و وضعتخ خدمات محیهو ژگی

 س احهخط ا ه  محیهه فاقهد محیه سو سی مقاوع آموزشی کوسکسدان و سبسدان با کدبوس فضها موجهو

باشههد و تنههها ب شههی از شههداش شههرقی محههدوس  تحههخ پوشههح شههعاع ردی ههرس کوسکسههدان مههی

یای بیوای امام خدتنهی ترسط اما وجوس ختابانگیای واقع سی محالت  ک و حه قرای میکوسکسدان

و ختابان مدنی سحدرحی به آنها یا با مش ل مواجه کرس  احهخط سی مجدهوع محیهه سو تنهها سایای 

باشهدط امها نحهو  قرایگتهری ا ه  کهایبری سی محههیه  ک کایبری آموزشی سی مقعع سبسدان مهی

 اندطحدرحی به سبسدان مواجهای احخ که ب ح کدی از شداش غربی محیه با مش ل سبگونه

  محیه سو فاقد فضای حبد احخ اما تقر باد کل محیهه تحهخ پوشهح شهعاع ردی هرس فضهایای حهبد

 گرسسطموجوس سی محالت  ک و حه قرای گرفدهط نتاز محیه تا حدوسی از ا   ور ق تأمت  می

   سیهدط یزشی احخ که کل حعح محیه یا تحخ پوشح خوس قرای مهیومحیه سو سایای  ک زمت

یهای ویزشهی واقهع سی قابل ذکر احخ نتده غربی محیه تحخ پوشح شعاع ردی هرسی مجدورهه

 غرب شهر قرای گرفده احخط

  یتچگونه فضای فرینگی سی ا   محیه وجوس نهدایس و تنهها ب هح شهدالی و شهرقی محیهه تحهخ

 گترسطپوشح شعاع ردی رس فضایای فرینگی محالت مجاوی )محیه  ک و حه( قرای می
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 ا فضای مذیبی موجوس سی محیهط مسجد جامع واقع سی ضیع شرقی محیه احخ که بها توجهه بهه تنه

کل محهدوس  محیهه سو تحهخ پوشهح ا ه   تقر باد یای مذیبی موجوس سی محالت مجاویکایبری

 گترسطکایبری قرای می

 یای تجایی محیهه سو سی امدهداس ختابهان مهدنی و بیهوای امهام خدتنهی شه ل ب ح ارظه کایبری

اند که سی مجدوع به جد ب ح اندکی از نوای غربی محدوس ط کل محدوس  محیهه یا تحهخ رفدهگ

 سیندطپوشح قرای می

 نحوه توزیع خدمات در محله سه -4-3-6-3

انهدط تعهداس ی دهای احهدقرای  افدهه 8/48نرر برآویس شد  که سی حعحی معاسش  3557جدعتخ محیه حه 

نرهر سی  442و  245ط 138که سی مقاوع کوسکسدانط سبسدان به ترتتب نرر احخ  821افراس تحخ تعیته محیه 

 ذکر شد  احخط 363-4اندطوضعتخ خدمات محیه حه سی جدوش شدای  مقاوع باالتر سی حاش تحصتل

 حه ای سی محیهبریحی وضع کدی و نحو  خدمات محیه: : 363-4جدوش شدای  

 تعداس کایبرس
مساحخ 

 )مدر مربع(

حرانه معیوب 

 مربع()مدر 

کدبوس حعح 

 )مدر مربع(

 وضعتخ خدمات
 مالحظات

 توز ع کدی

  نسبداد مناحب نامناحب -784 8 325 1 کوسکسدان

  ندایس نامناحب -2165 9 5 - سبسدان

 ردی رس سی حعح ناحته و شهر مناحب مناحب -5253 7 15733 1 فضای حبد

  ندایس نامناحب -5996 2 5 - ویزشی

  نسبداد مناحب نامناحب -1548 5/5 451 1 فرینگی

  نسبداد مناحب نامناحب -1556 5/5 493 2 مذیبی

  ندایس نامناحب -5/2248 75/5 - - سیمانی -بهداشدی

  نسبداد مناحب مناحب +3219 2 9215 - تجایی
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 با توجه به جدوش فوقط وضعتخ خدمات محیه حه به شرل ذ ل احخ:

 شوسط شعاع ردی رس فضهای عع کوسکسدان و سبسدان س د  میکدبوس فضای آموزشی سی یر سو مق

سیدط با توجه آموزشی سی مقعع کوسکسدانط ب ح غربی و شدالی محیه یا تحخ پوشح قرای ندی

یهای شهرقی و باشهدط تنهها ب هحبه ا ن ه ا   محیه فاقد کایبری آموزشی سی مقعهع سبسهدان مهی

یهای گترند و حها ر ب هحمجاوی قرای میجنوبی تحخ پوشح شعاع ردی رس سبسدان سی محالت 

 محیه با مش ل سحدرحی به ا   کایبری مواجه یسدندط

  باشهد کهه تقر بهاد کهل محیهه یا تحهخ  ک فضای حبد سی جنوب شرقی محیه می سایایمحیه حه

کهه خهایج از شهعاع ردی هرس یای محیه که خایج از محیهه حهه سیدط حا ر ب حپوشح قرای می

 گترندط تحخ پوشح فضای حبد واقع سی محیه پنج یسدندطمی فضای حبد محیه قرای

  محیه حه فاقد فضای ویزشی احخ و تنها ب ح شدالی و جنوب غربی محیه تحخ پوشهح شهعاع

 باشندطیای ویزشی واقع سی غرب شهر میزمت ردی رس 

  محیه حه سایای  ک فضای فرینگی احخ که تقر باد کل محیه )بهه جهد ب هح شهدالی( یا تحهخ

 سیدط شح قرای میپو

  سو فضای مذیبی سی جنوب شهرقی محیهه قهرای سایس کهه بهه جهد ب هح بسهتای انهدکی از شهداش

 سیندطمحدوس ط کل محیه یا تحخ پوشح شعاع ردی رسی خوس قرای می

 گترسط بنابرا   تدرکد فضایای تجایی سی ا   ب ح ب ح جنوبی محیه حه سی مرکد شهر قرای می

یای بیوای شهداط شوسط بتشدر فضایای تجایی محیه سی یاحدای ختابانبه صویت خعی مشاید  می
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اندط ا   فضایا تقر باد کل محیه )به جد ب ح انهدکی از بیوای امام خدتنی و ختابان مدنی واقع شد 

 سیندطغرب محیه( یا تحخ پوشح خوس قرای می

 

 نحوه توزیع خدمات در محله چهار -5-3-6-3

انهدط تعهداس ی دای احدقرای  افده 6/66ر برآویس شد  که سی حعحی معاسش نر 1283جدعتخ محیه چهای 

نرر  186نرر سی مقعع سبسدان و  151نرر سی مقعع کوسکسدانط  58نرر احخ که  344افراس الزم الدعیته محیه 

 نشان ساس  شد  احخط 363-5سی مقاوع باالترندط وضع خدمات ا   محیه سی جدوش شدای  

 چهای ای سی محیهبریحی وضع کدی و نحو  خدمات محیه: : 363-5جدوش شدای  

 تعداس کایبرس
مساحخ 

 )مدر مربع(

حرانه معیوب 

 )مدر مربع(

کدبوس حعح 

 )مدر مربع(

 وضعتخ خدمات
 مالحظات

 توز ع کدی

  ندایس نامناحب -464 8 - - کوسکسدان

  ندایس نامناحب -959 9 - - سبسدان

  ندایس امناحبن -8856 7 - - فضای حبد

  ندایس نامناحب -2516 2 - - ویزشی

  ندایس نامناحب -629 5/5 - - فرینگی

  مناحب نامناحب -75 5/5 554 1 مذیبی

  نامناحب نامناحب -5/943 75/5 - - سیمانی -بهداشدی

  مناحب مناحب +9141 2 11657 - تجایی

 

 ذ ل احخ:با توجه به جدوش فوقط وضع خدمات محیه چهای به شرل 

  فضای آموزشی سی مقاوع کوسکسدان و سبسدان بها کدبهوس حهعح مواجهه احهخط ا ه  محیهه فاقهد

یای آموزشی واقع باشد و تنها کایبریکایبری آموزشی سی یر سو مقعع کوسکسدان و سبسدان می
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یهای سیندط با ا ه  وجهوس ب هحسی محالت مجاوی ب شی از محیه چهای یا تحخ پوشح قرای می

یتچ کدام از سو مقعهع کایبری آموزشی سی شرقی محیه تحخ پوشح شعاع ردی رسی  شدالی و

 گترندطکوسکسدان و سبسدان قرای ندی

 و شهداش غربهی یهای غربهیباشدط ا   سی حهالی احهخ کهه ب هحمحیه چهای فاقد فضای حبد می 

 گترسطمحدوس  تحخ شعاع ردی رس فضای حبد محالت مجاوی قرای می

 اقد یرگونه فضای ویزشی بوس  و تنها ب ح اندکی از شداش غهرب محهدوس  ا   محیه یدچنت  ف

 باشدطتحخ پوشح شعاع ردی رس زمت  ویزشی واقع سی شداش غربی شهر می

  یتچگونه فضای فرینگی سی ا   محیه وجوس ندایس اما تراکه فضایای فرینگی سی محالت  ک و

پوشهح فضهایای فرینگهی قهرای یای غربی و جنوبی ا   محیهه تحهخ حه موجب شد  که ب ح

 گترندط

 سیهدط محیه چهای سایای  ک فضای مذیبی احخ که تقر باد کل محیه یا تحهخ پوشهح قهرای مهی

یای محیه )ب ح جنوبی( تحخ پوشح فضایای مذیبی واقع سی محالت  هک و حهه حا ر ب ح

 گترسطقرای می

 شهداط بیوای معیه و بیهوای مرهدح یای بیوای یای تجایی محیه چهای سی یاحدای ختاباناکثر کایبری

اند به نحوی که تقر باد کل محدوس  محیه چهای یا تحهخ پوشهح شهعاع ردی هرس خهوس واقع شد 

 سیندطقرای می

 نحوه توزیع خدمات در محله پنج -6-3-6-3
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انهدط تعهداس ی دهای احهدقرای  افدهه 5/19نرر برآویس شد  که سی حعحی معهاسش  863جدعتخ محیه پنج 

نرهر  125نرر سی مقعع سبسهدان و  68 نرر سی مقعع کوسکسدانط 39نرر احخ که  232حخ تعیته محیه افراس ت

نشهان ساس  شهد   363-6سی مقاوع باالتر مشغوش به تحصتیندط وضع خدمات ا ه  محیهه سی جهدوش شهدای  

 احخط

 

 

 

 

 

 پنج ای سی محیهبریحی وضع کدی و نحو  خدمات محیه: : 363-6جدوش شدای  

 تعداس کایبرس
مساحخ 

 )مدر مربع(

حرانه معیوب 

 )مدر مربع(

کدبوس حعح 

 )مدر مربع(

 وضعتخ خدمات
 مالحظات

 توز ع کدی

  ندایس نامناحب -6768 8 - - کوسکسدان

  مناحب نامناحب -4327 9 3242 1 سبسدان

  مناحب مناحب +14946 7 25868 1 فضای حبد

  ندایس نامناحب -1692 2 - - ویزشی

  ندایس نامناحب -423 5/5 - - رینگیف

  ندایس نامناحب -423 5/5 - - مذیبی

  ندایس نامناحب -5/634 75/5 - - سیمانی -بهداشدی

  ندایس نامناحب -1692 2 - - تجایی

 

 با توجه به جدوش فوقط وضع خدمات محیه به شرل ذ ل احخ:
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  ا   محیه فاقد کایبری آموزشهی سی محیه  ک سی زمتنه فضایای آموزشی با کدبوس مواجه احخط

یهای واقهع سی محهالت مقعع کوسکسدان احخط ا   سی حالی احخ که یهتچ کهدام از کوسکسهدان

سیندط محیه پنج سایای  هک مجاویط ا   محیه یا نتد تحخ پوشح شعاع ردی رسی خوس قرای ندی

سیهد قرای مهی سبسدان احخط ا   سبسدان کل محدوس  محیه یا تحخ پوشح شعاع ردی رسی خوس

 اما با توجه به جدعتخ محیه و حرانه آموزشی سی مقعع سبسدان با کدبوس حعح مواجه احخط

  یا ی از محیه حه  ک فضای حبد سی جنوب غربی بوس  که کل محیه پنج و ب ح سایایمحیه پنج

 سیدطو چهای یا تحخ پوشح شعاع ردی رسی خوس قرای می

  بهوس  و کهل محهدوس  ا ه  محیهه تحهخ پوشهح شهعاع محیه پنج فاقد یرگونهه فضهای ویزشهی

 گترسطردی رسی فضای ویزشی واقع سی شداش غربی شهر قرای می

  محیه پنج نه تنها فاقد یرگونه فضای فرینگی احخ بی ه یتچ کدام از فضایای فرینگهی واقهع سی

 سیندطمحالت مجاوی نتد ا   محیه یا تحخ پوشح شعاع ردی رسی خوس قرای ندی

 یدچنت  فاقد یرگونه فضای مذیبی احخ و تنها ب ح بسهتای انهدکی از جنهوب شهرقی  ا   محیه

 گترسطمحیه تحخ پوشح شعاع ردی رسی فضای مذیبی واقع سی محیه چهای قرای می

  محیه پنج فاقد فضای تجایی بوس  و تنها ب ح جنوبی ا   محیه تحخ پوشهح شهعاع ردی هرسی

 گترسطقرای مییای تجایی واقع سی محالت مجاوی کایبری


