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  چکیده

توجه داشته  شهرها و مناطق یتیجمعتغییرات و  یاقتصاد های انيجر به شتریب ینیمربوط به شهرنشو ادبیات  مبانیروز ، تا به ام
ی ماریبهداشت و ب ابکه يکی از مهم ترين آن ها مرتبط  ینیشهرنشمربوط به  یچالش ها هبمجامع علمی و سیاسی ، را  ی. اخاست

 یماریب وعیش شيمنجر به افزا که يیها انيجر. در اين تحقیق به نقش شهرها در ايجاد در شهرها است توجه خاصی نشان داده اند
به مختلف شهری می شود، می پردازد و هم چنین  مناطق و زئودزی ها در، EID† در حال ظهور  یعفون ی هایماریب ژهيبه وها 

روش مورد استفاده در اين تحقیق   مؤثر است. یونعف یهايماریب یولوژیدمیدر اپ ینیکه چگونه شهرنشیم ده یطور خالصه نشان م
 یطیمح ستيز ی، فشارهاکه عالوه بر مشکالت مرتبط با تغییرات جمعیتی در شهرها قابل توجه استپژوهشی است.  –توصیفی 

 یبه شکل ها، منجر و آب آلوده( جوامع )مانند تغییرات آب و هوايی، تغییر در الگوی مصرف یو مکان یاجتماع راتییهمراه با تغ
با مطالعات انجام شده به اين نتیجه  نقش دارند. EID یها یدمیدر ظهور اپ بیترت نیشده است که به هم یماریب وعیش ديجد

مطمئنا  عوامل  .)دولت(حکومتها و  رساختيزی، تیجمع اترییتغ عبارتند از:ها  یماریب وعیبر ش رگذاریسه عامل مهم تأثرسیديم که 
 یسه موضوع ني( ، اما ايیآب و هوا راتییو تغ يیکرد )به عنوان مثال جنگل زدا يیتوان آنها را شناسا یکه موجود دارد  یشتریب

گسترش  یندهايبا فرآ یکيارتباط نزد نیبوده و همچن نيها برجسته تر یماریو ب ینیمربوط به شهرنش اتیاست که در ادب
 دارد. ینیشهرنش

 ، زيرساخت های شهری، حکومتدر حال ظهور یفونع هایماریب: شهرنشینی، کلیدی واژه گان
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  مهمقد.1
در  یاست که اگر کس یبدان معن یساز یجهان        
 کيدر تورنتو  یعطسه کند، ممکن است شخص نیچ

اگر در  - بدتر از آن اين است که. سرما بخوردروز 
مرغ ، و نفر با جوجه  ونیلیم 80استان گوانگدونگ ، 
کار را  نيدر واقع ، همه ما ا، کنند یخوک و اردک زندگ

رابطه شهرها و (.Ali & Keil,2011:14) میکن یم
 فيتعر SARS قياز طر گريبار د یعفون یهای ماریب

را نشان داد  یخيتار رییتغ کي SARS یریهمه گ، شد
، بار  یماریشهرها ، به عنوان نقاط مهم کنترل ب رايز
 ن حالت،در اي شدند. ليتبد يرپذ بیآس یبه مناطق گريد

 یماریانتقال ب یبه مجار شهرها اسیسلسله مراتب مق
در  یبه آسان ی کهگريد تیشود ، واقع یم ليتبد

شبکه  ،شود: سلسله مراتب شهرها یمشاهده م شهرها
)شهرها  یرونیاعم از ب یکياز روابط توپولوژ دهیچیپ یا
کالنشهر  یرگيمو ستمی)س ی( و داخلگريکدي نیب

يی ايو پو انيتحرک ، جرق است که از طري (یجهان
شهرها در اقتصاد   SARSقبل از  تعريف می شوند.

و اطالعات ، چرخه بازار  کاال انيجر قياز طر یجهان
،  یگذار استی، انتقال دانش و س یگذار هيکار و سرما

متصل با يکديگر مردم  یو جنبش فرامل یمبادله فرهنگ
جه ینت کي ني. ا(Ali & Keil,2011:5)شده اند

 انسان انينسبتا  واضح است که جر تیاز واقع میتقمس
دارند.  کيارتباط نزد گريکديزا با  یماریها و عوامل ب

در سفر انسان ،  یالگوها رییکه با تغواضح است اکنون 
انجام  یشتریبا سرعت ب زین بیماری زاها عيتوز یالگوها

، نقش  گريد اناز هر زم شیشود. شهرها ، اکنون ب یم
ی جهان طيدر شرا رايدارند ، ز یماریب عيزدر تو یمهم
 انيدر جر ايپو شهیهم ی، آنها به عنوان قطب ها شدن
،  قتیکنند. در حق یخدمت م و بیماری مردم ديتشد

 يیهمگرا یتوانند به عنوان مکان ها یشهرها م
به حساب آورد. به  یجهان یها انياز انواع جر یاریبس

مهم  در  یاه یژگياز و یتعدادطور کلی می توان 
 لینشان دهنده پتانسکه معاصر  یبرالینول یشهرها
ی شده است عفون یهايماریظهور مجدد ب یبرا ديتجد

 اني. جری: سرعت و سهولت در سفر جهانعبارتند از
تراکم  شي؛ افزاعيسر ینیشهرنشی، الملل نیمهاجرت ب

آب  یجهان راتییاز تغ یطیمح ستيز راتییتغ ت؛یجمع
فقر؛ سوء  ؛یخت سد. جنگ و آوارگو هوا گرفته تا سا

ها و خدمات  رساختيبه ز یناکاف یدسترس هيتغذ
و  یبهداشت عموم یستم هایس هيو تجزی اساس
ی.اين تحقیق شامل سه بخش است که در بخش پزشک

اول به بررسی شهرنشینی و بیماری ها پرداخته شده 
است و در بخش دوم تحقیق عوامل موثر در گسترش 

هرها بیان شده که شامل زيربخش بیماری ها در ش
های شهرنشینی گسترده، رشد سريع جمعیتی، مهاجرت 
حکومت و زيرساخت های شهری است. در بخش 
زيرساخت های شهری به نقش سفرهای هوايی در 
انتقال بیماری به تفصیل پرداخته شده است. در بخش 
آخر به رويکرد شهرهای هوشمند برای مقابله با چالش 

آينده ممکن است ايجاد شود پرداخته شده  هايی که در
 است.

 

 . بیان مسئله1-1

 راتییتغ به عنوان مطالعه يیفضا یولوژیدمیاپ           
 هيجزت .شده است فيتعر یماریبروز ب ايدر خطر  یمکان

ن ، امکامکانی فضايی و اسیمقدر  کپارچهي لیو تحل
 و و آب  ستمیدر اکوس راتییتغ نیدرک بهتر تعامل ب

 ستيز طیو رفتار انسان و مح یاراض یوا ، کاربره
ن اي .وردآ یرا فراهم م یعوامل عفونو  واناتیح ،بردارها

 موضوع از گذشته مورد توجه بوده است به طوريکه
ی مبقراط اهمیت و ارزش يک محیط را بر سالمتی آن 

 . (Lambin & Tran,2010: 1 ) دانست
 کيولوژیدمیاپ یها یژگيو ندهيبه طور فزا ینیشهرنش

رساند. بسته به  یرا به اثبات م یعفون یها یماریب
 یم ینی، شهرنششهری ستيز طیمح  يیايسرعت ، پو

از گسترش عوامل  یریجلوگ ايتواند باعث گسترش 
وجود دارد و  یشماریزا شود. در شهرها منابع ب یماریب

، پول و دانش متمرکز است.  یاسیقدرت ساز طرفی 
نظارت ، کنترل  یبرا ی زيادیفرصت ها یمراکز شهر

 يیدر مناطق روستا دارند که ها یماریاز ب یریشگیو پ
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بهتر  طي، شرا افتهيتوسعه  یدر اکثر شهرها وجود ندارد.
و مداخالت هدفمند  یگ، بهبود بهداشت خان یزندگ

ی عفون یهايماریکاهش بمنجر به  یبهداشت عموم
 لیدلمزمن به  یهايماری. به موازات آن ، بشده است

 یصیتشخ یتهایبهبود ظرف و یزندگ وهیدر ش رییتغ
حال ، رشد  نيبا ا کرده اند. شرفتیپ یخدمات درمان

منجر به  ی، افزايش مهاجرت و تراکمکنترل نشده شهر
 یها یماریانتقال ب شيو افزا یسالمت یها ینابرابر
 یبرا یمحل یها تیبهبود ظرف شده است. یعفون
که  رداریواگ یهايماریاز ب یری، کنترل و جلوگ يیشناسا

 نیبجوامع امکان گسترش گسترده دارند مورد توجه 
 بر هرکدامل از عوامل نظارتدر اين راستا است.  یالملل

 یدر استراتژ رییبرخوردار است و تغ یاساس تیاز اهم
داشته  یاساس یامدهایتواند پ یم یبهداشت عموم یها

پرداخته  . مسئله اساسی که در اين مقاله به آنباشد
شده است اين است که چگونه پراکندگی و گستردگی 
شهره، تراکم، زيرساخت های شهری منجر به منجر به 

 شیوع بیماری های اپیدمی می شود.

 یایدر دن یعفون یهایماریو ب ینیشهرنشالف( 

 شده یجهان
 جهانی یشدن به شهر ليجهان در حال تبد       

 تیت که جمعکرده اس ینیب شیاست. سازمان ملل پ
 6به  2007در سال  اردیلیم 3/3از  با يجهان تقر یشهر
 نيا شتری. بدیخواهد رس 2050در سال  اردیلیم 3

در حال توسعه خواهد بود)حدود  یدر کشورها شيافزا
و گسترش  یبر سالمت جهان یشهر يی(. رشد نما80٪

 ریتأثبیماری ها)بويژه بیماری های درحال ظهور( 
 یهايماریب (Alirol et al,2011:131) دارد یقیعم

چهار قرن گذشته  یهستند که در ط يیهايمارینوظهور ب
 یهايماریکه ب یکرده اند ، در حال دایپ یشتریرواج ب

شوند بلکه به  یظاهر م ینه تنها به تازگ ديجد
 ابدي یرواج م ديجد يیایکه در مناطق جغراف يیهايماریب
موارد عبارتند از:  نيا یاز نمونه ها یاشاره دارد. برخ زین

 / C  ،HIV تیابوال ، ، هپات روسيتب زرد ، و

AIDS  ،Virus حاد. از طرف  یتنفس ديو سندرم شد

که  یموارد ايدوباره در حال ظهور ،  یهايماری، ب گريد
 یتهاجم یکارزارها لیشود به دل یتصور م

در  نیرفته اند، همچن نیاز ب یکیوتیب یآنت ونیناسیواکس
)به عنوان  تیدر جمع شتریبا فرکانس ب ریاخ یسال ها

مثال سل( دوباره ظاهر شده اند.همانطور که توسط همه 
 لیبه دل، نشان داده شده است ریاخ یها یریگ

، شهرها به مراکز مهم  یالملل نیمسافرت و مهاجرت ب
پزشکان در . شوند یم ليتبد یعفون یها یماریانتقال ب

توسعه و  در حال یدر کشورها یشهر یها طیمح
مرتبط  یعفون یها یماریب راتییاز تغ ديبا ،افتهيتوسعه 
 دي، بهداشت با نيآگاه باشند. عالوه بر ا ینیرنشبا شه

شهر باشد تا از  یزيدر برنامه ر یمورد توجه عمده ا
 یماریکاهش بار ب یبرا فرصت های موجود در شهرها

 کند.  یریجلوگ ندهيدر آ یعفون یها
 یماریب وعیش یبرا یمساعد یها نهیزم یشهر طیمح
م اکتر لیکند ، عمدتا  به دل یم جاديا ریهمه گ یها
 یعفونت رخ م ونیلیم 50.هر سال حدود تیجمع اديز

ب . تیدنگ یزيمورد تب خونر 400000دهد ، از جمله 
است که در مناطق  یشهر یماریب کيدنگ عمدتا  

 اههمر یناگهان یدمیبا اپ یریگرمس مهیو ن یریگرمس
شته سال گذ 30دنگو در  يیایجغراف عيده است. توزبو
 100از  شیاست و اکنون در ب افتهي شيافزا اریبس

ا باز طرفی ديگر، در شهرها  است. یکشور جهان بوم
 ومسکن  طي، بهبود شرا یبردار یها ستگاهيز بيتخر

ی ی مو درمان رانهیشگیبه اقدامات پ یبهبود دسترس
، ثالکرد به عنوان م توان  انتقال بیماری ها محدود

مثبت شهرها در  یامدهایاز پی نمونه  A تیهپات
به طور  A تیاست. هپات یعفون یهايماریانتقال ب
 تیوضعه آن با وعیاست ، ش ریفق یماریمعمول ب
ارتباط  یزندگ طي، بهداشت و شرایاقتصاد
 .(Alirol et al,2011:135)دارد

 زانیم شي، افزا یشهر نیدر سالمت ساکن یناهمگون
انتقال  یتماس و تحرک افراد ، منجر به خطر باال

شود. در  یم یبزرگ شهر یها تیدر جمع یماریب
ها  یماریب وعیوقوع ش یبرا طيشراکه همه  یطيشرا
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برای  *به انکوباتور لي، شهرها تبدیا باشدشهرها محدر
 نیرنشیشوند. اگرچه مناطق فق یم بیماری ها تبديل

 یدارند ، اما عفونت ها م تيبه طور معمول اولو یشهر
نقاط شهر ، از جمله محالت  ريتوانند به سرعت در سا
،  نيمنتشر شوند. عالوه بر ا یستيثروتمند و مناطق تور

 وعیش یبرا ی، شهرها دروازه ا وستهیبهم پ يیایندر د
 .شوند یعفونت ها در سراسر جهان م

عوامل موثر در گسترش بیماری های در ب( 

 شهرها
ا را که شهره ،عموم نظر که برخالف یدر حال         

 یبرا یعفون یها یماریکاهش بروز ب یبرامحل هايی 
 یراشهرها دابه اين دلیل که،  دکنن یتصور م نیساکن

ه ک هستند یبهتر یمنابع بهداشت ی بهسترسامکانات ود
 یارمیب وعیتر و مهار ش عيتوانند زمان واکنش سر یم

 امال ک يیها افتهي نی، چنحال  نيکنند. با ا تيرا تقو
 ( به599: 2011) کوکر و همکاران ، ستندین یقطع
 ايپو یها ستمیس"شده است ، شهرها  انیب لیتفص

،  یع، اجتما یکيولوژیب یندهايهستند که در آنها فرآ
 یم وستهیبهم پ یقيبه طر یو فناور یطیمح ستيز

 تسيز ديجد یها بتوانند از سوله ها کروبیشوند که م
 یتوسعه شهربه عالوه، ."کنند یبهره بردار یطیمح

 و خارج از شهر را درحاشیه ای ممکن است مناطق 
ز ا (یماری)و منابع ب یستيمعرض سطوح باالتر تنوع ز

. دشود قرار ده یم افتيشهر  یآنچه در مناطق مرکز
 نشان یسالمت به طور قطع یفعل قاتیتحقآن چه که 

 یعنيه شده ، ساخت طیمح یاز جنبه ها یکيدهد  یم
ضر م یسالمت یبرا پراکنده حومه یدر محله ها یزندگ
ر در ادامه برخی از مهم ترين عوامل موثر د است.

 گسترش بیماری های در شهرها به تفصیل بیان شده
 است.

 یعفون یها یماریگسترده و ب ینیشهرنش( 1

 شهر نشینی گسترده عبارت است از: در حال ظهور

                                                                 

مراقبت و محافظت از نوزادان  یکنترل شده برا طیمح کی *

 کوچک رمعمولیغ اینارس 

شهر از  هیهمه جانبه حاش يیزآرابا با یبسط شهر نديفرآ
به  یمرکز تیجمع يیجابجا دهیچیپ یندهايفرآ قيطر
)مشاغل ،  ديجد یمراکز عملکرد جاديها و ا هیحاش
مرتبط  یها ، تراکم( به دور از هسته سنت رساختيز

 بیگسترده اساسا  آس ینیمعاصر شهرنش یالگوها است.
 یسوق م یعفون یهايماریشهرها را به سمت ب یريپذ

 شيتواند باعث افزا یمی نیشهرنش یالگوها نیچن، دهد
 1980ها شود ، که از سال  کروبیمانتشار کمی 

 یماریب وعیتاکنون منجر به سه برابر شدن تعداد کل ش
( 96: 2013در هر دهه شده است. بلوچ و همکاران )

، در  یشهر سکير قیدق یبررس'دهند:  یهشدار م
،  ستیمسئله ن "گسترش"دهد که  ینشان م قتیحق

و ارائه  یکاربرد اراض یکاف یها استیبلکه فقدان س
در حال رشد و در شهرهای به سرعت ها  رساختيز

 .' مسئله اصلی است گسترش شهرکها
ها گسترش شهرموجب گسترده  ینیشهرنش یندهايفرا

انسان را در در مناطق طبیعی و جنگلی می شود و 
دهد.  یم قرار یماریب ديجد یمعرض منابع احتمال

 تایح یها ستگاهيو برخورد انسان با ز يیجنگل زدا
 ووحش ، انسان  اتیح نیبتعامل  شيوحش باعث افزا

مل واعبور ع یرا برا لیپتانس نيشود ، بنابرا یدام م
 دهد. یم شيزا افزا یماریب

ند ااستدالل کرده  Keil (2017)و  Filion،  نيبنابرا
 عيت رشد سرسرع لیبه دل ژهيکه حومه شهرها به و

ه طالعم ی، براها همراه نیست  رساختيتوسعه ز اآنها ب
 یررسمیغ یدر شهرکها ژهيامر به و نيا مهم هستند.

 ینم آنها توسط دولت ها مورد توجه قرار یازهایکه ن
ه بت. ، همراه با درآمد کمتر ساکنان ، صادق اس ردیگ

ژانگ و  Zhang et al. (2008) عنوان مثال ،
ال در ح یدر کشورها لعات( کمبود مطا2008همکاران )

 یرا بررس یماریو ب ینیشهرنش نیتوسعه که رابطه ب
ق حال ، مناط نيکنند ، برجسته کرده است. با ا یم

ر ت دبه سرع زین افتهيدر مناطق توسعه  یشهر پیرامون
 یدر مورد چگونگ یحال رشد است و اگر دانش کم

اند تو یم داشته باشد ،نخاص وجود  یماریب کيکنترل 
 .(Connolly & keil,2020:15)باشد ريذپ بیآس
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 ( رشد سریع جمعیت و شهرنشینی :2
 ".نمی شود وعیش منجر به در کلبه يیبه تنها دنیخواب"
“Dying alone in your hut isn’t an 

outbreak.” 
(Connolly & keil,2020:10) 

از  یدر سطح جهان ناش یشهر تیجمع شيافزا        
،  تیجمع یعیعوامل از جمله رشد طب زا یبیترک

ها و  رساختيدولت ، توسعه ز یها استیمهاجرت ، س
 ريمد است. یو اقتصاد یاسیمهم س یروهاین ريسا

 قتیحق کيبه  کايآمر یهايماریسابق مرکز کنترل ب
به  یمتک ریهمه گ یماری: باشاره می کند و می گويد

 از اين رو، رشد لجام گسیخته است. تیرشد جمع
جمعیت موجب رشد و توسعه شهری می شود و 

کرده است ،  انی( ب2008: 14)Waldهمانطور که 
به عنوان  یشهرها توسط مقامات بهداشت عموم

فضاهايی  شناخته شده اند "برجسته" یاجتماع یفضاها
که تعداد بیشتری از مردم در يک فضای محدود قرار 

های  یرمایب وعیش ني، مهمتر نيعالوه بر اگرفته اند. 
سرچشمه  قايو آفر آسیادر  ریاخ یدر سالها همه گیر

مناطق با سرعت شهر  نیدر ب بیشتر گرفته است ، که
، مهاجرت به  یرشد شهر یبرا قرار دارند.زياد  ینینش

 يیباال یعیکه نرخ رشد طب يیدر کشورها یطور کل
 تی، جمع نیدارند ، مهمتر است. به عنوان مثال در چ

کوچ  یساحل یکه به شهرها يیروستامهاجران  یمتقاض
 عيرعت سرس نفر است. ونیلیم 120کنند حدود  یم

از مناظر  یاریاست که بس یمعن نيبه ا یتوسعه شهر
 یها ابانیب" بهدر حال ظهور و موجود در خارج از شهر 

تبديل ، infrastructure deserts ’‘ "*رساختيز
 با ها نتوانسته است رساختيتوسعه ز راي، زشده اند

 :Wu et al. (2017 همگام باشد. تیگسترش جمع

،  نیچ یاز شهرها یاریکه در بس افتنديدر (21
در مناطق  یتیجمع راتییاز تغ یبهداشت عموم تيريمد

،  نهیزم نيدر ا.ستیهمگام ن ینیبا سرعت شهرنش
Bloch, et al. (2013 :96مشاهده کرد )به "که  ند

قابل  زانیم یرشد شهر یفعل یرسد الگوها ینظر م
                                                                 

* infrastructure deserts 

نه صرفا آن هايی که قشر را  یشهر تیاز جمع یتوجه
 معرضدر ی بطور قابل مالحظه اکم درآمد هستند 

 "کرده است. تيتقويیماری ها قرار می دهد،خطر

(Connolly & keil,2020:12). 
 

 مهاجرت  -1-2
 یررسشروع به ب یدر شهرساز قاتیتحق اخیرا          

مناطق  نیتحرک ب یموضوع که چگونه الگوها نيا
 یماریب وعیبر ش يیو روستا یشهر طی، مح یشهر
ه بم . الزتمرکز کرده است گذارد یم ریتأث یعفون یها

 با يابوال بعد از تقر یشهر وعیش نیذکر است که اول
ده ه شپراکند قايآفر هیبق در روستا در وعیچهار دهه ش

منطقه خاص ،  يکمدت و در  نيچرا پس از ا .است
 کيرخ داده است؟  یبه شهر يیروستا وعیز شا رییتغ

ه کقاره است  نيدر ا تیحرکت جمع یباال زانیعامل م
 رتمهاج نياست. ا ایدن یاز هر جا شتریهفت برابر ب

 و یاجتماع یاز عوامل اقتصاد یشماریتوسط تعداد ب
ر ا هکند ت یرا وادار م مردمشود که  یم تيهدا یاسیس

 نیچنهم مسافرت بروند.کار به  ايغذا  یروز در جستجو
 یاز اعضا یوجود دارد که برخ یاثرات جنگ داخل

 انو اسک يیجابجا یخانواده را وادار کرده است برا
 موال ، مع گريخود به مناطق د بومی یمجدد از روستاها

 .آورند روی، یشهر شتریب
ی که موجب رشد جمعیت در شهر – يیمهاجرت روستا

است.  یماریترش بدر گس یعامل اصل شهرها می شود،
،  یروستا به شهر یتیجمع ی، جنبش ها 1987از سال 

 یقابل توجه زانیافراد تازه وارد را به م نیخطر انتقال ب
 ریبه نسبت همه گ یماریب وعیو ش ،داده است  شيافزا

امر به وضوح در مناطق با سرعت شهر  نيا.استشده 
شود که به  یمشاهده م ایو آس قايمانند آفر ینینش
ابوال و سارس را تجربه کرده اند.  یماریب وعیش بیرتت

 نیهمچن یبزرگ شهر یها تیدر جمع یماریانتقال ب
 نیدر سالمت ساکن یناهمگون ریتواند تحت تأث یم

به  تماس و تحرک افراد باشد. زانیم شي، افزا یشهر
و  Tong( و 2010،  گرانيو د) Alirolعنوان مثال ، 

 تیست که حرکات جمع( نشان داده ا2015همکاران)
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افراد  نیرا در ب نتقالتواند خطر ا یم یو شهر يیروستا
 مني)ا یتازه وارد که ممکن است در معرض خطر قبل

 یریجلوگ ی، برا نيبنابرا دهد. شي( نباشند ، افزایساز
، نظارت بر مهاجرت  ندهيدر آ یماریب وعیاز ش
 مهم خواهد بود اریبس یشهر نیو ب یشهر-يیروستا

(Connolly & keil,2020:12). 
 یشهر یها طیبا مح يیروستا برخی از ويروس های
 ايظهور  یدر مناطق شهر گريد یسازگار شده اند و برخ

 زین یتیگسترده جمع یدوباره ظاهر شده اند.جنبش ها
 نیالت یکايدر آمر ژهيافتد ، به و یشهرها اتفاق م نیب

شد سوم از ر کي،  لي. در سائوپائولو برزبیو کارائ
نسبت  گريد یتوان به مهاجرت از شهرها یرا م یشهر

را  ریواگ یهايماریانتقال ب قيطر نيداد. مهاجرت از چند
 طيگذارد. اول ، ممکن است شهرها شرا یم ریتأث

که توسط  يیها کروبیگسترش م یبرا یمناسب
 سيازیستوزومیشوند فراهم کنند. ش یمهاجران وارد م

Schistosomiasis (شامل  عيشا یهايماریب ريسا
 / HIVو  هي، سل ، ذات الر تي، مننژ سيازیستوزومیش

AIDS مهاجران آلوده در  قياحتماال  از طر (است
شده است.دوم ، مهاجران آلوده  سیتأس یمناطق شهر

 کيکه در حال حاضر در  یماریممکن است انتقال ب
 ی، جمهور نشاسای. در کددهن شيشهر وجود دارد را افزا

از  یآوارگان داخل اديز تیکنگو ، جمع کیدموکرات
بصورت  يیقايآفر سيازیپانوزوميکه تر يیاستانها
ده برابر در تعداد موارد  شياست ، منجر به افزا کیاندم

که از  يیگزارش شده شد.سرانجام ، مهاجران روستا
ممکن  زیدر حال مسافرت هستند ن یبوم ریمناطق غ

ه در حال را ک یعفون یهايماریب یولوژیدمیاپ تاس
از تازه  یاریدهند. بس رییحاضر در شهرها وجود دارد ، تغ

ها ندارند و  یماریب نيا یبرا یخاص یمنيواردان ا
از  شتریمستعد ابتال به عفونت ها هستند و ب شتریب

قرار دارند. مهاجران در  ديساکنان در معرض اشکال شد
مورد از  نينقش دارند.چند یماریپنهان ب یها وهیش
در مناطق  یمورد غفلت که زمان یریگرمس یهايماریب

بوده است ، اکنون به طور  عيو دور افتاده شا يیروستا

 *زویشمانیلمانند  شود یمکرر در شهرها مشاهده م
(Alirol et al,2011:134) شهيرو شناخت ر. از اين 

از  یریجلوگ یبرا یدر مناطق شهر یماریبروز ب یها
آن در  وعیمهار ش و یبه شهر يیروستا شتریگسترش ب
 است. یضرور یمراکز شهر

 

 تراکم  -2-2 
و  ینیشهرنشدر حوزه مطالعات انجام شده           

د نشان داده است ، نه تنها رش یعفون یها یماریب
 کمبلکه ترا یعفون یها یماریب وعیمنجر به ش تیجمع

يگر منجر به انتشار بیماری می شود به عبارت د زین
 است. متراکم یمل برجسته شهرعا کيمردم  یکينزد
 با  يقرار دارد و با تقر ایجهان در آس یشهرها نيتر

اکم . ترهند  مانند ،مربعلومترینفر در هر ک  30000
 یارمیب ژهيکند ، به و یم جاديرا ا يیهايماریب تیجمع
به  شوند. یم منتقل یتنفس یراه ها قيکه از طر يیها
 یار هوامقد شي، افزا تیجمع یتراکم باال لیدل

 ، زاآنفوالنقرار گرفتن در معرض  شيمشترک باعث افزا
 تیپرجمع یشهرها عالوه بر اين، شود. یمو ...سرخک 

 نوظهور یهايماریب وعیش یرا برا یمساعدشرايط ، 
آورند ، همانطور که توسط سندرم حاد  یفراهم م

نشان  H1N1 آنفوالنزا یها یدمیاپ در ریاخ یتنفس
 ینیب شیجاکارتا پدر وان مثال  به عن .داده شده است

ن هاشهر ج نيبه بزرگتر ندهيآ یشود که در دهه ها یم
 -يیت آن از مهاجران روستایجمع شتریشود و ب ليتبد
ن از محققا یاریبس نيشده است. بنابرا لیتشک یشهر

 که در شهرها - تیاظهار داشته اند که تراکم جمع
 ریأثتشدت را به  یماریب وعیاحتمال ش -است  نيباالتر

. برنامه ريزی (Alirol et al,2011:132)گذارد یم
دقیق شهری برای محدود کردن شلوغی خانوار از 

 ها اهمیت بسیاری برخوردار است و فراهم کردن پارک
 .موجب کاهش تراکم می شودو فضاهای باز 

                                                                 

 ایشمانیاز ل یکه ناش یریگرمس مهیو ن یریگرمس یماریب کی *

 ایپوست  وشود یمنتقل م نهایماسورف شیاست و توسط ن

 دهد یقرار م ریرا تحت تأث یداخل یاندامها
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 ( زیرساخت های شهری3
ه با از آنه یاریندارند اما بس یحرکت چیها ه روسيو"

 "سفر کرده اند. ایندور د
(Connolly & keil,2020:13). 

گسترش يی و ای، گسترش جغراف به طور کلی          
 ینیحمل و نقل ، نشانه گسترش شهرنش یهاشبکه

)حمل و  یشهر یرساختهايبه طور خاص ، زت و اس
عملکرد کل منطقه  ی( براو تاسیسات شهری  نقل
انند به تو یها م یماریب مهم هستند. اریبس یشهر

سفر  یمانند شبکه ها ها رساختيز قيسرعت از طر
. بنابراين ، زيرساخت ابديشهرها گسترش  نیب يیهوا

های خارجی شهری به عنوان محور تحرک شهری 
 یم يیرساختهايز نی، چن لیدل نیبه هم بدل شده اند.

کرده و  لیرا تسه یعفون یهايماریتوانند انتقال ب
کنند. در واقع ،  رتريپذ بیرا آس یشهر تیجمع

که افراد  يیها رساختيتوسط همان ز یماریگسترش ب
به  ر است.يدارند، امکان پذ اری، منابع و کاالها را در اخت

( استدالل 2018) .*عنوان مثال ، مونستر و همکاران
کرده اند که ساخت و ساز جاده ها، استخراج معادن و 

ط دور به نقا یبه دسترسراه را همچنان " یآب مسیرهای
مراکز مهم  نیکند، و توسعه جاده ب یباز م "افتاده
 یها یماریب وعیدر ش یرا عامل اصل یفرع اي یشهر
 کند.  یم یعفون

يکی ديگر از راه های انتقال و شیوع بیماری ها آب 
های آلوده و عدم وجود سیستم های فاضالب می باشد 

خاطرنشان  †(2014) چیو ل نسونیلکيوبه طوری که، 
در غرب  "افتهيگسترش  یمناطق شهر"ند که کرد
و  یزيو فاقد برنامه ر کاریب تیجمع شامل قايآفر

به آب  یاز جمله دسترس یشهردار یسخدمات اسا
 فیضعی بهداشتی شاخص هاو فاضالب  ، نيریش

را بیماری ناشی از آب بالقوه  ديتواند تهد یاست که م
. طبق (Connolly & keil,2020:14)دهد شيافزا
 تینفر در جمع ونیلیم 137 با ي، تقر WHOار آم

                                                                 
* Munster et al 
† Wilkinson and Leach (2014) 

از  شیسالم ندارند و ب یدنیبه آب آشام یدسترس یشهر
برخوردار  یاز فاضالب کاف یساکن شهر ونیلیم 600

و بهداشت نامناسب  یبهداشت ریمنابع آب غ .ستندین
به  منجر به ابتال ودارد در عفونت ها ینقش مهم

نهايت ، عدم وجود  در شود.می وبا بیماری هايی مانند 
تواند به گسترش جوندگان منجر  یفاضالب م ستمیس

باز،  یزهکش ی، رودخانه ها یدر طول فصل باران شود ،
 وعیش جاديمجاور ، و ا یها و خانه ها ابانیخ

 یها یماریانتقال ب یهستند .راه حل ها روزیلپتوسپ
به آب ،  یاز آب شامل بهبود دسترس یناش یشهر
ی و ارتقاء اقدامات بهداشت شخص و بهداشت تیفیک

 ني، ا ابديادامه  یو اقتصاد یاسی. اگر تعهدات ساست
 هيسرما یمداخالت ممکن است منجر به بازده باال

 هي، اتحاد نی، چ نگیشود. در پکن و چونگ ک یگذار
 یداريبه پا یدگیرس یبرا نفعانياز ذ یاریبس یها

 شد. سیتأس یآب شهر یمدت چرخه ها یطوالن
 تيريمد یبرا ندهيمشکل فزا کي نیهمچن ینیششهرن

 ایکند. بانک توسعه آس یم جاديجامد ا یپسماندها
 سطشده تو دیتول یزباله ها زانیزند که م یم نیتخم

 65 ، به 2001تن در سال  ونیلیم 46هند از  یشهرها
طق . در مناابدي یم شيافزا 2010تن در سال  ونیلیم

 ايده ه شپوست ، سوزاندعنوان کم ه، زباله ها ب يیروستا
 یم روزانه استفاده یازهایرفع ن یشده برا افتيباز

 ، و ستا ريامر به ندرت امکان پذ نيشوند. در شهرها ، ا
اط است ، زباله در نق یقطع یکه خدمات شهر یهنگام
 یدگشوند و منجر به آلو یم یها خال ابانیو خ یخال

ت ممکن اس یآلودگ نياشوند.  یخاک ، هوا و آب م
. دهد شيرا افزا یو روده ا یانگل یعفونت ها وعیش

 یراب یتوانند مکان یم نیانباشته شده همچن یزباله ها
 .(Alirol et al,2011:133)بردارها باشندانتشار

از آن جا که يکی از مهم ترين عوامل شیوع بیماری ها 
در جهان ناشی ازشبکه های حمل و نقل به خصوص 

ادامه بحث به چگونگی  سفرهای هوايی می باشد در
ا هواپیمسفربا کنترل بیماری های عفونی مرتبط با 

بر  یا ندهيبه طور فزا یالملل نیب يیسفر هوا پرداختیم.
 یگذارد. نگران یم ریتأث یعفون یهايماریب یولوژیدمیاپ
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نقش  یاسیو س ی، اقتصاد یخاص بهداشت عموم
به آلوده  یبردارها ايدر ورود مسافران  يیمسافرت هوا

 است. ستندین یبوم ریکه قبال  غ یمناطق

از عوامل  یاریو بس يیهوا هزينه های کم خطوط
 يیهوا یسفرها شيمنجر به افزا یو اقتصاد یاجتماع

که ساالنه مسافرها انجام  يیشده است. تعداد مسافرتها
از  شیبه ب 1980نفر در سال  ونیلیم 642دهند از  یم
 یولوژیدمیاست. اپ هدیرس 2015نفر در سال  اردیلیم 4
و چالش  يیهوا یبا سفرها مرتبط یعفون یهايماریب
بهداشت  یها ینگران نيکنترل عفونت از مهمتر یها

مقصد  یدر کشورها تیرو جمع ني، از ا، است یعموم
 & Grout)دهد یرا در معرض خطر قرار م

Howard,2017:e118). 
، مقصد  شياز تعداد مسافر در حال افزا یبیترک

 امیهواپ قيانتقال از طر یدادهايو رو ديجد یتمسافر
 از یاتوارد یماریب نيانتقال چند یبر الگوها دتوان یم

، سندرم  (SARSحاد ) یجمله سندرم حاد تنفس
ابوال  روسيو یماریو ب (MERS) انهیخاورم یتنفس
ز ا یخطرات مستلزم آگاه نيا تيريبگذارد. مد ریتأث
 اماتقدابالقوه  یربخشو اث یعفون یماریانتقال ب يیايپو

ن دهد که کارکنا یامر نشان م نيکنترل است ، و ا
به موارد مشکوک به  یدگیرس یبرا يیخطوط هوا

 اتیجربت جهیدر نت. به آموزش مناسب دارند ازین یماریب
حمل و نقل  یالملل نی، انجمن ب SARS یماریب

و فهرست  یبرنامه واکنش اضطرار (IATA) يیهوا
 کرد که شامل دستورالعمل ها و اقدامات را صادر

ر د بیماکارکنان و کارمندان هوا یبراتمرين ها  نيبهتر
 یاست.اثربخش یبهداشت عموم یمواقع اضطرار

ه ب یاديتا حد ز یعفون یماریپاسخ به ب یراهبردها
مانند  ، یدارد. اقدامات فعل یموارد بستگ عيسر يیشناسا

 ، و هنی، قرنط یورود و خروج ، جداساز یغربالگر
کنترل  یمسافر ممکن است برا یاطالعات بهداشت

 یکاف اي ريامکان پذ یعفون یماریانتقال ب
 .(Grout & Howard,2017:e119)نباشد

 یها یماریکه خدمه پرواز متخصص ب يیاز آنجا
نخواهد  یو به طور معمول آموزش پزشک ستین یعفون

 از یو ارتباط کاف یماریب یداشت ، شناخت موارد احتمال
 يیايچالش است. پو کيدر پرواز همچنان  یماریب کي

در حال ظهور بدان  وموجود  یعفون یزا یماریعوامل ب
 یتالش ها شهیهم یعفون یها یماریاست که ب یمعن

 یزا از سوله ها یماریکنترل را به عنوان عوامل ب
 یکنند. دستورالعملها یسوء استفاده م ديجد یتکامل

شوند  یر متناقض اعمال مکه به طو ینیمنسجم و قوان
شوند  یم یماریکنترل ب یمانع تالش ها یضرورری، غ

 یماریب یبرا یکه بر اقدامات کنترل یمدارک گاهي، و پا
بطور  ديقرار دارد ، با يیمتصل به خط هوا یعفون یها

 یناراحت اي یاحتمال یها نهيهز.شود تيتقو یقابل توجه
نتقال عفونت ممکن است بدتر از ا خدمه پروازمسافر و 

 نيباشد. با ا ريپذ بیآس تیکشنده به جمع یاحتمال یها
،  یوجود ، بدون تالش هماهنگ جامعه بهداشت جهان

 & Grout)بدتر شود ديرود تهد یانتظار م

Howard,2017:e121). 
 یسفرها یمؤثر بودن ، اقدامات کنترل عفونت برا یبرا
ابل منسجم و ق یالملل نیو ب یمل نیقوان ديبا يیهوا

. تدوين شود کيولوژیدمیبر شواهد اپ یاجرا که مبتن
 تيشامل متعادل کردن حقوق اکثر یبهداشت عموم

 يیهوا یدر برابرفرد و موضوعات مربوط به سفرهاافراد 
بهداشت  یو بهبود توسط جامعه جهان یمستلزم بررس

از اقدامات  تيشواهد حما یابيارز یاست. اول ، برا
سفر  قياز طر یعفون یها یارمیانتقال ب یکنترل برا

منظم انجام شود. دوم ،  یبررس کي دي، با يیهوا
 يیشناسا یبهداشت برا یو جامعه جهان يیخطوط هوا
 يیایمیش ریغ ليوسا اي یسم ریبهتر ، غ یحشره کشها

 یگذار هيسرما ديحشرات با یکنترل بردارها یبرا
در  یاضاف یها یگذار هيو سرما قاتیکنند. سوم ، تحق

 يیشناسا یبهداشت فرودگاه برا یدامات غربالگراق
 نياست. چهارم ، ا ازیمورد ن یبهتر مسافران عفون

 نیو حکومت ب نیاقدامات در صورت عدم اجراء قوان
 یابی. دستستیقابل اجرا و هماهنگ قابل اجرا ن یالملل
 کيچالش بزرگ خواهد بود ، اما  کيهدف  نيبه ا

 یمنطقه ا اي یمللال نیب ینهادها ینقطه شروع برا
 نیتواند باشد تا قوان یم اروپا( هياتحاد اي WHO)مانند 
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عضو  یکشورها يیراهنما یاستاندارد را برا یارهایو مع
 نيتدو یبرا ICAOو  IATAکنند. مشاوره  با  هیته
امر  نيا یالزم است.اجرا يیراهنما ايقانون  نیچن

به اندازه ، یتیمسئله امن کيممکن است به عنوان 
مهم ،  ماهایهواپ یکیمکان تیامن نیتضم مسله
 .(Grout & Howard,2017:e121)باشد

 ( حکومت4
 - یاسیموضوع مهم دولت و عوامل س          
از اواسط قرن  یعفون یها یماریدر رابطه با ب یاقتصاد

و جان  رشويکه رودولف و ی، زمانآغاز شدنوزدهم ، 
،  یاجتماعو  یاقتصاد یها نهیزم نیارتباط ب *اسنو
 آن را نشان دادند. وعیو ش یعیمنابع طب تيريمد

 ی، عوامل اقتصاد یبهداشت و پزشک دانانیجغراف
را مورد  یماریب یمکان عيتوز یریدر شکل گ یاسیس

تر از  کیستماتیدرک س کيقرار داده اند تا به  یبررس
 سالمت برسند.

و  تیحاکم نیکه محققان به رابطه ب يیها دهياز ا یکي
 وهیاست ، که به ش کیتیوپلیپرداخته اند ، ب یارمیب
يی می پردازد که به سالمت و بیماری اشاره دارد که ها

پیشگیری و کنترل آن ها به تصمیمات دولت و سیاست 
به موضوع  نيحال ، ا نيبا اهای حاکم بستگی دارد.
 یم ریو تراکم تأث ینی، شهرنشطور کل برسکونتگاه ها

 یبرا تیکنترل جمع یگونگگذارد. به طور خاص ، چ
،  یماریب تيرياهداف مختلف ، از جمله به منظور مد

، برنامه  یشامل بهداشت عموم که  شود یم فیتوص
رشد "در بهبود  یاست که سع یو اداره امور شهر یزير

 یستيبردن خطرات مربوط به بهز نیبا از ب "تیجمع
 & Connolly)کشور داشت نيا ندهيآ

keil,2020:15).  2010عنوان مثال ، کینگ ) به :
( استدالل کرده است که اکولوژی سیاسی 42

چارچوبهای بهداشتی می تواند نشان دهد که چگونه 
بازيگران و مؤسسات اصلی و روابط انسانی و غیر 

توانايی مؤسسات و  انسانی می توانند در انتقال بیماری
و همچنین چگونگی روابط موثر باشند در ارائه درمان 

                                                                 
* Rudolf Virschow and John Snow 

ف قدرت و سیاست های دولت در مقیاس های مختل
مختلف می تواند نابرابری های اجتماعی را که در 
آسیب پذيری بیماری تأثیر می گذارد ، تقويت 

 .(Connolly & keil,2020:16)کند

ت در اين قسمت نشان داده شده است که چگوته سیاس
ال ر سها تاثیر مستقیمی بر شیوع بیماری ها دارند. د

 و یقحطدولت ها برای کنترل عواملی مانند های اخیر،
 کامال   یاقتصادها، در بسیاری از کشورها مهاجرت

 به تجارت آزاد تبديل تحت کنترل دولت یستیکمون
کرده اند. بخصوص در تجارت های مربوط به شکار 

 رقابلیغ یوحش یشناختن کانونها موجب به رسمیت
و  یشکدامپز قینظارت دقبدون  نشده یابيارز و نییتع

 یتهایبا واقع یسازگاری شده است. بهداشت عموم
عه وست، ني: بنابراستیدولت معموال  آسان ن یبرا ديجد
که  یرشته ا نیب یرساختهايو ز ینظارت یها بکهش
ا ر یتو خطرا بیماری یتوانند به طور مناسب روندها یم
ال سو کيکنند ، غالبا  در  یابيسالمت انسان ارز یبرا
به طور  .ابدي یخاتمه م "هستند مسئول یچه کس"

 یبیمارمربوط به کنترل  شنهاداتیکه پ یهنگامکلی،
 یگرفته م دهيناد یبیبه طرز عج استیشود ، س یم

و  یاست که نوسانات اجتماع استیس نيشود. اما ا
 ستایس از طريقرا  یماریب ديمرتبط با تجد یاقتصاد

را  یبهداشت عموم یها نیو کمپ قینظارت دق یها
ر ظهو هم چنین بايستی احتمالکند ، و  یم یساز ادهیپ

زم دهد و از بودجه ال صیتشخبیماری ها را از  یبرخ
 نانیاطم هيپا یو کاربرد یعلم قاتیتحق یبرا
 .(Cascio et al,2011:338)ابدي

برای مواجه با  ساختن شهرهای هوشمندج( 

 چالش های آینده
بار و  ولینا  COVID 19 ربیماری همه گی          

در ووهان ، استان  2019دسامبر سال  31در تاريخ 
هوبئی ، چین ، که يکی از بزرگترين شهرها در چین و 
قطب اصلی حمل و نقل داخلی واقع در بخش مرکزی 

دلیل گسترش سريع و  Fiاست. چین ، گزارش شده 
اين بیماری  سرعت انتقال آن بین انسان ، همه گیری
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ژانويه  30لب کرده است. در نگرانی جهانی را به خود ج
، مقررات بین المللی بهداشت ، کمیته  2020سال 

شیوع اين   WHOاضطراری سازمان بهداشت جهانی 
بهداشت  " - يک نگرانی بین المللی با شعار بیماری
 2020فوريه  8اعالم کرد. در  "ضطراری ا عمومی
مورد عفونت وجود  37198، در چین  24:00)ساعت 

 و ؛ ٪2.1مرگ با مرگ و میر  811ز جمله داشته است ا
مورد  28.942و بیماری  جدی شرايط در بیمار 6188

 COVID 19مشکوک تأيید شده اند(. عفونت 
از جمله  2020فوريه  7کشور ديگر در  7همچنین در 

. شیوع اين بیماری جامعه جهانی را به گزارش شدکانادا 
رم ترس و عدم قطعیت هايی که در اوج بحران سند

گزارش  2003در سال  (SARS)تنفسی حاد شديد 
برآورد اثر منفی اقتصادی ويروس يادآوری کرد. شد 

کاهش يک درصدی در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
 چین )تولید ناخالص داخلی( در سه ماهه اول سال 

گسترش سريع عفونت و میزان نشان می دهد. .2020
 COVIDباالی عوارض ناشی از بیماری همه گیر 

خواستار کنترل مناسب سريع و جدی است. خطر  19
شیوع اين بیماری بستگی به اين دارد که ويروس بین 

 Xu et)چه افرادی و چقدر پخش شده است

al,2020:1) . بنابراين يکی از راه حل هابرای مواجه با
چنین بحران هايی و کنترل آن ايجاد شهرهای 

که در اين هوشمند و بهره مندی از فناوری هايی 
شهرها موجود است می باشد. يکی از فناوری هايی که 

فناوری می توان در يک شهر هوشمند استفاده کرد 
 است. هوش مصنوعی

فناوری هوش مصنوعی تقريبا  در هر جنبه ای از جمله 
مديريت جابجايی ، تشخیص عفونت ، زنجیره تأمین 
لجستیک و غیره می تواند در اين شیوع نقش اساسی 

شته باشد، که اين يک ويژگی بسیار مهم برای يک دا
شهر هوشمند مبتنی بر داده های مدرن است. اگر 
وضعیت هر شهروند فهرست شود ، همه را می توان با 
دقت رديابی کرد و هر جمعیت خروجی را می توان در 
آن قرار داد ، پس می توان کنترل جمعیت را به شیوه 

آوری های مرتبط با ای منظم تر مديريت کرد. از فن 

هوش مصنوعی می توان برای به کارگیری دستگاه 
های هوشمند برای پشتیبانی از تشخیص و درمان 
استفاده کرد ، و می تواند در ارتباط از راه دور ، آموزش 
آنالين و تولید هوشمند برای اطمینان از حداقل اختالل 
در زندگی افراد مورد استفاده قرار گیرد. بعضی از 

مارستان ها از دستگاه های هوشمند برای کمک به بی
تشخیص استفاده می کنند در حالی که ايستگاه های 
قطار می توانند تصويرگرهای حرارتی دارای توان هوش 
مصنوعی را برای اندازه گیری دمای مسافران نصب 
کنند. در کل فرايند کنترل ، کارآيی و سرعت بسیار 

رشته ای انجام  مهم است و بايد تحقیقاتی میان
. برای جلوگیری و پیش (Xu et al,2020:3)ودش

بینی بیماری ها برای کاهش خطرات ان ها درآينده 
 برخی از موارد نیاز به شفاف سازی  توجه بیشتری دارد:

 اتژیاسترايجاد مکانیسم ملی برای علوم بهداشتی: ( (1
ار زندگی سالم در بهداشت عمومی کشورها بايستی قر

ش ذيرمی تواند موثرترين راه برای درک و پ اينگیرد.
ر درا شهروندان در علوم بهداشتی باشد که می توان آن

ان رستآموزشی مدارس ابتدايی ، راهنمايی و دبی نابعم
 ضایحتی در برنامه درسی تدريس نوشت. برای ساير اع

و  شیوه های علوم بهداشتی آموزش داده شودعمومی، 
 مرهعلوم در زندگی روز مردم ترغیب شوند که از اين

 استفاده کنند.
 ( بهبود مکانیسم امنیت اضطراری: طراحی کلی2) 

 ،ود شسطح باالی سیستم اورژانس بهداشتی بايد انجام 
ی برنامه ريزی های واضح و مستند از مواد بهداشت

رای د باستراتژيک در مناطق مختلف انجام شود تا بتوان
 د. آماده شوی و بحرانی وضعیت همه گیر

: بايد های مختلف ( ايجاد مکانیسم هماهنگی صنعت3)
مکانیسم لجستیک ارتباط مشترک بین صنايع مختلف و 
بخشهای مختلف جامعه از جمله مديريت دولت ، 
مراقبت های بهداشتی ، حمل و نقل ، حفاظت از محیط 
زيست ، مديريت اجتماعی و غیره در هنگام بروز همه 

های جامعه بايد هماهنگ گیری ايجاد شود. همه بخش 
باشند تا بتوانند پاسخ سريع داشته باشند ، هم با تقسیم 
کار و هم همکاری ، تا بتوانند اثر پاسخگويی در موارد 
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 Xu et)اضطراری عمومی را بهبود بخشند

al,2020:4). 

ی ظهور رسانه های اجتماعرسانه های اجتماعی: ) (4
 وآگاهی  منبع ثروتمندی از پست ها را برای تسهیل

ی م مدر هنگام وقايع بحرانی فراه ها مديريت موقعیت
نه رسا در مقايسه با رسانه های سنتی ، پیام های کند.

ر ع دهای اجتماعی حاوی ايده های جديد و ارائه وقاي
ا بده شزمان واقعی ، با ارائه اطالعات از قبل بررسی 

سرعت باال از طريق شبکه های اجتماعی و دنیای 
 می ست. با استفاده از رسانه های اجتماعیفیزيکی ا

و  توان ارتباطات زودگذر بین کاربران را ضبط کرد
د حدوانتشار اطالعات نیز با محدوديت زمان و مکان م

 .(Dou et al,2020:2)نمی شود

 یم به نظر دیکه بع میداشته باش نانیاطم میتوان یم
 اال  تمشوند اما اح ليرسد که همه عوامل فوق الذکر تعد

 یرمایب وعیش شتریشوند ، ب یم ديتشد کينزد ندهيدر آ
 شناخته ديکه توسط عوامل جد ندهيدر آ یعفون یها
ا ين جاسوالی که در خواهند بود.  زیشوند، جنون آم یم

می توان مطرح کرد که آيا پیشگیری با شیوع يک 
گل جن رفتن بهبیماری تناقض دارد يا نه به طور مثال، 

ر دقرار گرفتن انسان  یبه معنا ،کشف طاعون  یبرا
ه برنامبه طور کلی، است. یطاعون احتمال نيمعرض ا

 رایبس یو علم یمال ليهرگونه مداخله به دال یزير
ده مان تهناشناخ هايماریب نياز ا یاریدشوار است. بار بس

ر هومش یانسان یاغلب در واحدها یناتوان راياست ، ز
 است.

 نتیجه گیری
می توان گفت شهرها به گره هايی  يه طور کلی       

برای ايجاد انواع جريان ها تبديل شده اند. از اين رو 
گسترش شهرها به نواحی اطراف بدون ايجاد 
زيرساخت، افزايش تراکم جمعیت و هم چنین رشد 

 سرعت و سهولت در سفرسريع شهر از طريق مهاجرت، 
در کنار عواملی مانند تغییرات زيست محیطی و آب و 

 ظهور مجدد ايی از جمله مواردی هستند که منجر بههو
و گسترش سريع بیماری ها در نواحی شهری می شوند. 

بحث در مورد شهرنشینی و شیوع بیماری ها بستگی به 
 :Wolf (2016همانطور که سبک زندگی افراد دارد. 

کمتر  یعفون یهايماریخاطرنشان کرده است ،ب (965
 یها یدر کنار نابرابر که،  ستندین یعیفاجعه طب کياز 

بروز  یمنابع مالوبهداشت ، ، آموزش یو مکان یاجتماع
 يیکه همگرا یمناطق يی، شناسا نيبنابرا کنند. یم

و در  افتد یشدت اتفاق م نيشتریعوامل خطر با ب
 نيدر تدو یگام منطق نی، اولاسیمق نيبزرگتر
که شناسايی اين مناطق  است شیوع شکاه یاستراتژ

 به نقش مهم دولت اشاره کرد.می توان 
تواند بازده  یکنترل شده و متفکر م ینیشهرنش
 لیمرا ، چه در سطح  یقابل توجه یو سالمت یاقتصاد

 ،ریگ همه یماریکند. ب جاديا بین المللیو چه در سطح 
 موضوع کيبه عنوان  ديبا یرو بهداشت شهر نياز ا
 نابعم ديو با ردیمورد توجه قرار گ یو جهان یالملل نیب

لت دو .ابديها اختصاص  یکاهش نابرابر یبرا یمناسب
ر درا  یمربوط به سالمت یها ینگران ديبا یمحل یها
ه و توسع ی، مانند ارتقاء اقتصاد یشهر یها استیس

 کيسالم هوشمند  یجامعه درج کنند. برنامه شهرها
ن شارا ن یخوب اریبس جياست که نتا یبخش نیب کرديرو
ها  اين، برای کاهش شیوع بیماری عالوه بردهد.  یم

ا، هخت در شهرها می توان با برنامه ريزی دقیق )زيرسا
ات باطمسکن(، منابع مالی، دسترسی به رسانه ها و ارت

 نینمدرن با ساکنان شهر)وسايل الکترونیکی( و هم چ
، ايجاد کمپین پیشگیری از بیماری)آموزش بهداشت(

رداری در مانع از گسترش بیماری های عفونی و ب
 شهرها شد. 

از آن جا که امروزه گسترش و شیوع بیماری ها، به 
دلیل گسترش ارتباطات شبکه ای و به خصوص 
سفرهای بین المللی يک مسئله و دغدغه جهانی تبديل 

 covid-19شده است همان طور که در مورد ويروس 
قابل مشاده است لذا يکی از مهم ترين و موثرترين راه 

لوگیری از شیوع بیماری های عقونی در حل ها برای ج
با  WHOمی باشد. از اين رو ، global heathآينده  

را  فهیوظ نيبهداشت ، ا یالملل نیاستفاده از مقررات ب
و  ژهيدارد که به کشورها کمک کند تا با نظارت و
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ارتباط خاص  کيخود ، با  یها تینظارت بر ظرف
است که  یهيبد همراه باشند. یالملل نیو ب ی، مل یمحل
نظارت ، کنترل و  یبرا یجامع جهان کرديرو کي
است.  ازیمورد ن یا ندهيبه طور فزا یماریاز ب یریشگیپ

 يیايمطابق با پو ديمتداول با یبهداشت یها یاستراتژ
 زيمتما کيولوژیدمیاپ یو الگو ینیشهرنش یها
داده شود.  قیقابل انتقال در شهرها تطب یهايماریب

و ارائه کمک  یسالمت یبرا یعموم یها نهيهز شيافزا
 یتواند مانع گسترش شهر یمطمئنا  نم یفن یها
برنامه  کيشود. در عوض ، راه حل در  ریواگ یهايماریب
گسترش شهرها است و به مداخالت  یمعقول برا یزير
 یو جهان ی، مل یدر سطح جامعه ، شهردار یاسیس

 دارد. یبستگ
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