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 چکیده

ه چوده است. آنبمهم  اریآنها بس و از کار انداختن کارکرد یشهر ینو از فضاها و مکانها فيبر فضاها و مکانها و تعر 19 ديکوو ریتاث
و  یهرخته شده شسا ی. با توجه به فضارسندیمهم به نظر م اریبس یشهر یفضاها ستيز طیدر مح ریتاث نيمهم است ا اریبس

 نيا رانيساخت شهرها در ا رب برالیو تسلط تفکر نئول ریدهه اخ 3شکل شهر در  رییو تغ یآپارتمان یواحدها وفواصل کوتاه خانه ها 
ص در بخصو رانيادر  یغلط حاکم بر شهر ساز یاستهایس دنیمقاله به چالش کش نياست. هدف از ا تیاهم زيحا اریمساله بس

به موثر باشد. روش مخاطرات مشا گريد لیدر تقل تواندیم 19 ديووچگونه در نظر گرفتن ک گري. از طرف دباشدیکالنشهرها م
و  یجهان یسمرمعتبر و  ینهادها یاز سو قیتحق نياستفاده شده در ا یو دادها باشدیم یفیتوص یلیمقاله تحل نيبکارگرفته در ا

و  یطیم محبدون فه یو درمان یپزشک یاست که داشته ها نيا قیتحق نيبه دست آمده از ا جيباشد. نتا یکشورها م یمنابع رسم
 یزينامه رالمت در برسگنجاندن مساله  ی. و از طرفستین یکاف ریو مرگ و م انيمبتال زانیکاهش م یمسئله برا نيا یایجغراف
 باشد. دیهم اریبس رداریواگ یهايماریو از جمله آنها ب هايماریتواند در کاهش ب یم یمنابع شهر تيريو مد یشهر
 

 19 ديکوو ،یشهر یزيبرنامه ر ،یطیمح یزيبرنامه ر ،يیایجغراف لیتحل ،ی: پاندم گان کلیدی: واژه
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 مقدمه .1

بیان مسأله، هدف،  مقدمه مقاله بايد شامل
و پیشینه  فرضیات تحقیق و سؤاالت ضرورت، اهمیت،

باشد. از کلی گويی و ارايه آمارهای بدون منبع  تحقیق
از آوردن پیشینه  مستند خودداری شود.مشخص و 

( در مقاله ای با 1399بصورت حجازی زاده و همکاران )
عنوان آينده پژوهی بحران افزايش دمای سطح زمین و 
کاهش آسايش اقلیمی شهروندان در کالنشهر تهران با 
روش میک مک به مطالعه پرداخته اند؛ خودداری 

بردی مطرح بايد صورت کارپژوهش پیشینه  فرمايید. 
شود. بعنوان مثال آينده پژوهی در مورد بحران افزايش 
دمای سطح زمین به روش میک مک توسط محققان 
داخلی و خارجی بسیاری از جمله حجازی زاده و 

( و .... انجام 2003(، مايکل گودت )1397همکاران )
شده است که اشتراک اين تحقیقات در روش های 

ها در ديدگاه ها و بخش مورد مطالعه و تفاوت های آن
 وریدر پیشینه تحقیق بايد نوآهای مورد مطالعه است. 

و مطالعات به نسبت پژوهش در حال انجام  و تفاوت
مقدمه مقاله بايد مطرح شود. پژوهش های اشاره شده 

شامل بیان مسأله، هدف، ضرورت، اهمیت، سؤاالت و 
فرضیات تحقیق و پیشینه تحقیق باشد. از کلی گويی و 
ارايه آمارهای بدون منبع مشخص و مستند خودداری 

از آوردن پیشینه بصورت حجازی زاده و همکاران  شود. 
( در مقاله ای با عنوان آينده پژوهی بحران 1399)

افزايش دمای سطح زمین و کاهش آسايش اقلیمی 
شهروندان در کالنشهر تهران با روش میک مک به 

يید.  پیشینه پژوهش مطالعه پرداخته اند؛ خودداری فرما
بايد صورت کاربردی مطرح شود. بعنوان مثال آينده 
پژوهی در مورد بحران افزايش دمای سطح زمین به 
روش میک مک توسط محققان داخلی و خارجی 

(، 1397بسیاری از جمله حجازی زاده و همکاران )
( و .... انجام شده است که 2003مايکل گودت )

ش های مورد مطالعه و اشتراک اين تحقیقات در رو
تفاوت های آنها در ديدگاه ها و بخش های مورد 
مطالعه است. در پیشینه تحقیق بايد نوآوری و تفاوت 
پژوهش در حال انجام نسبت به مطالعات و پژوهش 

مقاله بايد شامل مقدمه های اشاره شده مطرح شود. 
بیان مسأله، هدف، ضرورت، اهمیت، سؤاالت و 

یشینه تحقیق باشد. از کلی گويی و فرضیات تحقیق و پ
ارايه آمارهای بدون منبع مشخص و مستند خودداری 

از آوردن پیشینه بصورت حجازی زاده و همکاران شود. 
( در مقاله ای با عنوان آينده پژوهی بحران 1399)

افزايش دمای سطح زمین و کاهش آسايش اقلیمی 
شهروندان در کالنشهر تهران با روش میک مک به 

طالعه پرداخته اند؛ خودداری فرمايید. پیشینه پژوهش م
بايد صورت کاربردی مطرح شود. بعنوان مثال آينده 
پژوهی در مورد بحران افزايش دمای سطح زمین به 
روش میک مک توسط محققان داخلی و خارجی 

(، 1397بسیاری از جمله حجازی زاده و همکاران )
ست که ( و .... انجام شده ا2003مايکل گودت )

اشتراک اين تحقیقات در روش های مورد مطالعه و 
تفاوت های آنها در ديدگاه ها و بخش های مورد 
مطالعه است. در پیشینه تحقیق بايد نوآوری و تفاوت 
پژوهش در حال انجام نسبت به مطالعات و پژوهش 

 های اشاره شده مطرح شود. 

  مبانی نظری .2

 نظریه ها و رویکردها .2-1

از هر  شتریب عتیطب یبر رواثر مخرب انسان 
بشر  یکياکولوژ یرد پا کهیهست تا جائ یگريموجود د

هست.  یگرياز هر موجود زنده د شتریب طیمح یبر رو
 یرا م بهايبهتر تخر انیو به ب راتییتغ نياز عمده ا
 شيگرما ،یآلودگ شيافزا ،یبشر تیجمع شيتوان  افزا

 یدیاس ،یکیژنت راتییتغ ،يیآب وهوا راتییتغ ن،یزم
بردن جنگلها،  نیابها، از ب یآلودگ انوسها،یکردن اق
 شيکاهش غلظت اوزون دانست. افزا ،یدیاس یبارانها
از عوامل موثر در بوجود  یکي يیخود به تنها تیجمع

 یاریداشته است که در بس ریهمه گ یهايماریآوردن ب
آمدن سطح  نيیو پا تیجمع شينقاط جهان با افزا

( . Parfit, 2004همراه بوده است) یزندگ تیفیک
 ینیو همچ یدر چشم انداز شهر ديشد راتییتغ
آب  ستمیس تیفیو ک یدر سلسله مراتب شهر راتشیتاث

تواند سالمت مردم شهر  یزباله م تيريو فاضالب و مد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 11

http://jvfc.ir/article-1-49-fa.html


 51                   ...               ها( در کاهش ی)پاندم ریفراگ یهایماریاز ب قیدق یابیارز تیاهم /ی موریجعفرپور قلعه ت

( Rothenberg et al., 2018.) اندازدیرا به خطر ب
 ائلمس جاديا ینقطه سوا کيدر  تیجمع شيافزا

 یتواند پهنه ها یدر منطقه م یو اقتصاد یاجتماع
کند از جمله  یماریو بروز ب دیرا محل تول یشهر دیمف

 ,.Barrio-Parra et al یشهر یپارکها و باغچه ها

توانند از  یموجود در شهرها م یهای((. آلودگ2019
و در نبود  نديایدر شهرها بوجود ب نیفلزات سنگ قيطر
موجود  نیقوان يیاجرا تیبلدرست و نبود قا نیقوان
. ديخواهد د یفراوان یبهایآس یشهر ستيز طیمح
سالمت در شهرها  یايپو ستمیس کي یبرقرار یبرا
(Newell & Siri, 2016 که بتواند سطح .)

ارائه خدمات سالمت را  تیفیسالمت و ک یاستانداردها
رسد. شهرها  به  یمهم به نظر م اریارائه بدهد بس

که پاسخ آنها به  یا دهیچیسازگار پ یستمهایعنوان س
 یاجزا نیاز تعامل بازخورد ب یناش یاسیس یطرح ها

 یگذاران شهر استی. سردیگیمختلف آنها است نشات م
،  ايپو یها یدگیچیو پ اتیبطور معمول با جزئ ديبا

و احتماالت  نانیتنوع ، عدم اطم یهمراه با سطوح باال
معتبر از  یها ینیب شیپ نصورتيا ریبرخورد کنند. درغ

 رییدشوار است. هر گونه تغ یبهداشت یها استیس جينتا
 میو تصم یریگ مینحوه تصم یشهر یاستهایدر س
تواند  یبدون در نظر گرفتن عواقب آنها م یساز

را با مخاطره  یجاندار شهر ریجاندار و غ اتیسالمت ح
را ابتدا مبتال و پس از آن و در  یکي ايمواجه کند و 

 را مبتال سازد. یگريد نآ جهین
 یاریبس یتالشها ریاخ یاسا در سالها نیهم بر

 یشهر یهايزيدر حوزه مسئله سالمت در برنامه ر
توان به برنامه  یصورت گرفته است که از جمله آن م

 یسالم اشاره کرد که در سطح شهرها یشهر یزير
تحت عنوان  2008-2003 یسالها انیدر م يیارا
اجرا  هب "سالمت یسالم سازمان جهان یبرنامه شهرها"

(.. Grant, 2019; Shaw et al., 2020در آمد )
مهم  اریبس تیبرنامه اهم نيو مهم در ا یمسئله اصل
و  یشهر ستيز تیفیک شيشهر بر افزا یعیعوامل طب

 دهدیرا نشان م یارتقائ سطح سالمت ساکنان شهر
و  ردیگیانسان ساخت در نظر م طیمح کيکه شهر را 

و  یمحل یتهایان فعالیانسان ساخت را در م طیمح نيا
 نيهمه ا تي. و در نهادهدیقرار م یمورد بررس یجهان

همچون اقتصاد کالن،  یشرانهایپ ریعوامل را تحت تاث
نگاه  ني. اندیبیم یجهان یفرهنگ، و فشارها استها،یس
در  یتحوالت شهر لیبه شهر و تحل يیو فضا یستمیس

عملکرد  تيبا محور تيدر نها یجهان راتییعرصه تغ
 (1دهد)شکل  یرخ م نسانهاا

گسترده  تیسکونتگاه که ماه کیما. نقشه سالمت  یدر شهرها یستیو بهز یکننده سالمت نیی. عوامل تع1شکل

 دهد. یبر سالمت را نشان م یسکونتگاه انسان یمتعدد گونه ها راتیاز تأث یا
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 ه ا یپان دم اي  ریهمه گ یهايمایب یابيارز تیاهم
 مهم هستند. ام روز اریبس یدر سطح جهان یسطح جهان

 ص،یامکان تشخ یعلوم مختلف از جمله هوش مصنوع
ت و ش ناخ ینیب شیپ ان،يو مرگ مبتال یماریب یابيارز
ه ح وز یزيو برنامه ر استیوس هايماریب وعیاز ش حیصح

(( و امک ان Schwalbe & Wahl, 2020س المت  
اهم را فر ریفراگ یهايماریب نيا یچالشها قیدق یبرررس

 یدر سطح جه ان ديآورد. حل مسئله سالمت ابتدا با یم
 گ ريتا بتوان د س طوح د ديریصورت بگ یو با عزم جهان

ظ ر نحوزه همراه س ازد. در  نيدر ا زیرا ن یریگ میتصم
 ه ايماریتواند چرخه ب یسالمت م یگرفتن سطوح جهان

 کش د.ب ريآنها را بهتر به تص و یدگیو درهم تن تباطو ار
ر ر نظد يیآب و هوا راتییدر مورد تغ کهیمساله زمان نيا

 اتریی تغ زانی م انیرا م یتواند نسبت یم شودیگرفته م
. ت ا ناقل زاد مشخص کند هايماریاز ب یبرخ وعیدما و ش

 شيشده اف زا فيتعر یوهايکه بر اساس سنارو يیآنجا
ا ب یو حت یتنفس یهايماریب شيافزا شاهدتوان  یدما م

ن را آثار مخرب آ زانیگرم م زهيجز دهيدر نظر گرفتن پد
   Bartholy, 2018) .(Pongrácz & ديد شتریرا ب

در  یريپ  ذ بیمش  خص اس  ت س  طح آس   آنچ  ه
توان د  یه م م  یجهان اسیکوچکتر از مق یها اسیمق
و  شيداینخست محل پ نکهيا لیمهم باشد. به دل اریبس
 یه ايماریب ني که ا یگريد یو دوم نواح یماریب وعیش

. آنچه مسلم است به کنندیم دایپ وعیدر آنها ش ریهمه گ
 ین واح نیب در  روسي و ني رفت ار ا يیای لحاظ جغراف
انج ام  ق اتیهست. بر اساس تحق رییمتغ اریمختلف بس

روش ن اس ت ک ه  اریربسیفراگ یهايماریشده در مورد ب
هم ه  یروس هايو نيا یو مکان يیفضا شينحوه پخشا

در ارتب اط اس ت. بط ور  اریبس  يیایبا منطقه جغراف ریگ
 یم اریب نيا وعیش یدر ابتدا دزيا یماریمثال در مورد ب
 ونی لیم 13ب ه  بي داده که قر نياز ا نمحاسبات نشا

مب تال  یماریب نيکودک به ا 2.7زن و  ونیلیم 10مرد، 
در  %67 ینواح یافراد برا نيشده بوده باشند که عمده ا

مرب وط  %19و  ق ايآفر یجنوب یصحرا اي اهیس یقايآفر
ب  وده ان  د  یجن  وب ش  رق یایآس   یب  ه کش  ورها

((Tarantola, 1995  در  یاز کش  ورها یاری. در بس

 راتیدر مورد ت اث یاز هنوز دانش کاف افتهيکمتر توسعه 
مس ئله  ني دار وجود ن دارد. ا ریواگ یهايماریب یطیمح

 ني جوام ع موج ود در ا یريپ ذ بیآس زانیعالوه بر م
باش د. در  ه ايماریب نيا وعیتواند عامل ش یکشورها وم

کورون ا در  یم اریکشور مصر هنوز فهم الزم در مورد ب
موج ود  یکادردرم ان انیدر م یدانش کاف ومردم  انیم

مسائل در کنار هم از عوام ل مه م  نيوجود ندارد که ا
 & Bahlolکشور شده اند ) نيکورنا در ا یماریب وعیش

Dewey, 2020  انی  در م یريپ  ذ بی(. در واق  ع آس 
و  یک  ه س  طح دان  ش عم  وم یاجتماع  ات و ج  وامع

 .شودیم دهيد شتریاست ب نیآنها پائ یتخصص

در ب روز و  تی ت راکم جمع زانی م گريطرف د از
ک ه  کندیم فايرا ا یموثر ارینقش بس هايماریب نيا وعیش

 نیهمانطور ک ه در مقدم ه هم  هايماریب وعیدر مورد ش
از  یک يو ش هرها  یت یمقاله هم اشاره شد ت راکم جمع

بوده ان د در م ورد  یهايماریب نيا جاديعوامل موثر در ا
 وعیمساله هست که ش نياز ا ننشا نیکورونا و کشور چ

ب وده  ش تریب یت یمتراکم جمع یدر شهرها یماریب نيا
متمرکز  اریبس یو نواح یتیاز حد جمع شیاست. تراکم ب

اند.در گزارش منتشره شده از  دهيرا د یشتریب یبهایآس
چق در عام ل ت راکم  نکهيدر مورد ا یبانک جهان یسو
 ذارب ه عن وان عام ل اثرگ  نیچ  یدر شهرها یتیجمع
مساله  نيشهر انتخاب شده  و ا 248ته شده است شناخ
ق رار  یمورد بررس  یشهرها با دو فاکتور اساس نيرا درا

ب ه کورون ا از ه ر  اني مبتال یداد. نخست ش مار قطع 
ساخته  طیدر مح یتیهزار نفر و دوم تراکم جمع 10000

گ زارش عام ل  ني مه م در ا اری. نکته بسیشده شهر
آن را  ني ا يیفض ا شيو پخشا یماریب وعیفاصله در ش

ش ده ت ا  یگزارش سع نيکرده است هرچند در ا تيتقو
بر اساس آمار  یداده شود ول لیتقل یتینقش تراکم جمع

آنچنان هم  یتیگزارش عامل تراکم جمع نيمنتشره در ا
اع الم ش ده ک م  تی که به زعم نگارن دگان ک م اهم

م رگ  زانیاشاره به سانسور م دينبوده در آخر با تیاهم
اش باه  نينمود که نگارنگان را به ا نیدر کشور چ ریو م

 Feng) یاریبس قاتیتحق کهی(. در حال2واداشته )شکل 

et al.,2020; Scharg et al.,2020; Ebrahim 
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et al., 2020در  یت راکم ش هر تی (  نش ان از اهم
 کورونا دارند. یماریب وعیش

 

 

 
(2020یگزارش بانک جهانمنبع: ) نیدر کشور چ ریمرگ و م زانیم :2شکل 

 کن دیم دای پ تیاهم یزمان يیدرجا یتیجمع تراکم
و شکل  یمحالت شهر یرا در شکل ده رشیکه در تاث

 یفض اها دی . تولده دیساخت و س از نش ان م عيو توز
 یس تمهایمه م اکوس یس هايسرو دی تول دينبا یشهر
 یم  س تمهایاکوس ني از ا یرا مختل کنند برخ یشهر

بدهند که  همحالت ارائ نیرا به ساکن یسهايتوانند سرو
باش ند. بط ور  دی مف ه ايماریب وعیو ش زانیدر کاهش م

 ف ايا یاساس يیخود نقشها داتیدر تول ستمهایاکوس یکل
در  میمس تق ریو غ میتوانند به طور مستق یکه م کنندیم

سالمت انسان مهم باشند که عبارتند از نق ش  تیوضع
 داتی آب، سوخت و تول ،يیمواد غذا یبرا یکنندگ هیته
 یکنن دگ میدر مورد تنظ  یکنندگ مینقش تنظ ;یاهیگ

نق ش  ;آب و ه وا تی فیو ک ها،يماریب ل،یآب و هوا، س
و  ;ع تیطب يیب ايو ز یحيدر مورد مسائل تفر یفرهنگ
 نيکه در ا تگرينقش حما نيتر ینقش و اصل نيمهمتر

فتوسنتز و چرخه مواد  یبرا یطينقش فراهم کننده شرا
 یتوسعه ه ا کهی(. در حالMEA, 2005هست) یمغذ
 ني در جهان سوم بدون مهم ش ماردن نق ش ا یشهر
 ني به ا یجامعه شهر ازین یول ردیگیصورت م سهايسرو
 . باشدیم یاتیح اریبس سهايسرو

 یتهايس ا یتوجه به آم ار منتش ر ش ده از س و با
هس ت  نيمختلف آنچه مسلم است ا یکشورها یرسم

 نيا یموجود منتشر شده از سو یکه برا اساس داده ها
 ني ا وعیماه گذش ته و زم ان ش روع ش  5کشورها در 

 ني حل ا یبرا یتا به امروز هنوز راه حل مناسب یماریب
 اریبس یکشورها یحت نيبر انشده و افزون  دایمشکل پ
 یب را یهنوز نتوانسته اند راه ح ل مناس ب افتهيتوسعه 
ب ا  س هيدر مقا رانيکنند. هرچند  ا دایمشکل پ نيحل ا

هن د و انگلس تان  ه،یروس  کا،يهمچون آمر يیکشورها
 یم اریب نيبه ا انيمبتال زانیدر م یاديز اریکاهش بس
هست. از  شيهنوز هم در حال افزا یول دهدیرا نشان م

در حال حاضر  زین رانيا هيهمسا یمهمتر کشورها مهه
 ني که پرداختن به ا نديمایپیموج اول را م یروند صعود

توان د  یب ا کش ورها م  یک يزیمسئله و نوع مراودات ف
مه م  اریبس  یم اریب نيو کاهش ا یریشگیدر پ اریبس

 نیمسئول یهاياحمال کار گريد ی(. از طرف3باشد)شکل 
به موقع شهر ق وم  نهیقرنط ودر دادن اطالعات درست 
 اریبس  راني در ا انی و قربان انيباعث شد تا شمار مبتال

قات ل  کيبصورت  یماریب نيا کهیباال برود و تنها زمان
و  زدی ق دم م یش هر یدر کوچه پس کوچه ه ا یاهل
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 انی و در م دیکش یرا به ک ام م رگ م یتازه ا انیقربان
 ف  رادو ا یاز وابس  تگان ب  ه حک  ومت اریبس   انی  قربان

هم وجود داشتند حکومت مجب ور ب ه  یسرشناس مذهب

 یم اریب نيوجود ا یاطالعات و اعالم رسم یدادن برخ
 در کشور کرد.

 

کرونا یماریبه ب انیمبتال زانیم. 3شکل

 منبع: مرکز اطالعات آمار موجود کشورها

 

دوب اره از  ری از تکث یریجلوگ یبرا رانيا نيبنابرا
را در  یا ژهي توج ه و دي در فصل س رما با روسيو نيا

پ ر  یپرتراکم و نواح یدر شهرها یطیمورد مسائل مح
مقام ات  یهرچند از س و نهیکند. مسئله قرنط فايتردد ا

قم به مورد  یمسئله انتخابات و شهرمذهب لیبه دل رانيا
از نقاط جهان مس ئله  یاریدر بس یلاهمام قرار گرفت و

 ریمرگ و م زانیو م انيمبتال زانیدر کاهش م نهیقرنط
در  یخ ون م ارانیموثر بود. در کشور انگلس تان ب اریبس

 ن هیب ه قرنط هیتوص  ريپذ بیآس تیابتدا به عنوان جمع
موف  ق  اتی  (. تجربWillan et al.,2020ش  دند )
 یم اریبک ره، و ژاپ ن در کنت رل  ن،یکه چ يیکشورها

ب  ه موق  ع در کن  ار  ن  هیاعم  ال قرنط لی  کورون  ا ب  ه دل
در اعم ال  يیاروپا یاز کشورها یناموفق برخ اتیتجرب
 ني در ا یماریب نيا عيسر وعیباعث شده تا با ش هیقرنط

نتوانن  د  ش  رفتهیهرجن  د پ یکش  ورها خ  دمات درم  ان
 لی دل نیباش ند و ب ه هم  مارانیب یازهاین یپاسخگو

کشورها به سرعت  نيدر ا ریو مرگ و م انيشمار مبتال
 (Gilbert et al., 2020)رفت.باال 

 روش تحقیق .3

 یمش اهده پ روژه ه ا دی مف یاياز زوا گريد یکي
اس ت. در  از آن  دانش حاص ل ی، هنر منطق یقاتیتحق

تن وع دان ش ،  ني، معم ول ت ر یقاتیتحق یگزارش ها
معم وال  پاس خ  فیاست. هدف از توص  یاز ش یفیتوص

راه ممک ن اس ت و  کيسؤال است که به  نيدادن به ا
ر ه  در نچه، هر آ ءیمربوط به ش یهایژگيشامل تنها و

 ریی غت یها یژگيو نيپروژه باشد باشد. معموال  جالب تر
ه ن اگ ر  از موارد معتبر یاديهستند که در تعداد ز ريناپذ
 هستند. یجهان

 قی است پروژه را به مراتب عم ليمحقق ما غالبا 
خواهد بدان د  یادامه دهد: او م فیتوص یتر از فقط برا

دان ش ب ه  ني صورت است. ا نيبه ا يا مسئلهءیچرا ش
همه آنچه در مورد جسم مشهور است کمک  یجمع بند
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 چش م ان داز کي آن در م تن و در  دنيکند ، به د یم
 ینیب شیبه پ در صورت تمايلکند و یکمک م یخيتار

 کند. یخود کمک م ندهيتکامل آ

د توان به چن  یرا م دهيپد حیتوض اي ليدال افتني
 اي  ، دهياز متن همزمان پد اي ليروش انجام داد که دال

 شود.  یحاصل م ندهياز آ ليبد اياز گذشته 

 یچهارچوب نظر .4

در  رن دهیگ میبطور مشخص مقامات مقامات تصم
، رهبران  یاز مقامات محل یریگ میسطوح مختلف تصم

در  یش هر یگذاران در شهرها ش هرک ه ا استیو س
 يیم وثر در شناس ا ارینقش خود را ب ه ش کل بس  ديبا
ش ده ب ه  هیاق دامات توص  یمؤثر در اجرا یدهاکريرو

 روسي در براب ر و ی، و آم ادگ یریشگیپ تيمنظور تقو

COVID-19 کنند. الزمه  فايا یشهر یها طیدر مح
 ري  حاص  ل ک  ردن از امکان  ات و ز ن  انیام  ر اطم ني  ا

. باش دیم روسي و ني مقابله با ا یبرا یشهر یساختها
 نیو همچن  ه ايماریب وعیش  یمناطق اصل هایآمادگ نيا

 ني. بنابرارندیگیدر برم زیرا ن ندهيآ طيشرا یبرا هایآمادگ
در  یس از میو تص م یری گ میتص م منظا کي ازمندین

 ریو ت اث ای ب ر جغراف دی ب ا تاک یحوزه مطالع ات ش هر
 نص ورتيا ری در غ میدر آن هس ت يیای مطالعات جغراف

 ني خود توان مقابله ب ا ا فینظام سالمت با ساختار نح
و  یکياکول وژ یرا نخواهد داش ت. داش ته ه ا روسيو

ب ه  یش هر یحوزه ه ا یهايریگ میدر تصم يیایجغراف
توانن د در ش مار  یم  تی مهم تمرکزجمع یعنوان نواح

م وثر  اریمش ابه بس  یه ايماریدر ب انیو قربان انيمبتال
 باشند.

 

 فراگیرمدل مفهومی نقش توسعه شهری درکاهش میزان اثرات بیماریهای .  4شکل 
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 های تحقیقیافته .5

 ه ا( درپانص د س اله ی)پاندم ریهمه گ یهايماریب
ک ه  از انس انها را گرفت ه ان د. آنچ ه یاریجان بس ریاخ

ک ه از جمل ه  یانس ان یتهایفعال شيمشخص است افزا
 طيوس ا عيش دن وتوس عه س ر ی، صنعت یآنها شهرنشن

 عيسبب گشترش س ر يیو هوا ،ینیزم ،یحمل و نقل آب
ا ب  ینیشهر نش سعهدر جهان شده است. تو هايماریب نيا

در  طیمح  تی فیو کاهش ک طیبه مخاطره انداختن مح
ج ز  یزی چ یبشر یازهاین یبرا یطيبوجود آوردن شرا

چن د ص د  ني به همراه نداشته است. در طول ا یآلودگ
آل وده  یس طح یاز آبه ا یقابل توجه زانیم ریسال اخ

ب ه من ابع  یبشر به لحاظ دسترس  نیشده است. همچن
ش ده اس ت. در  فیض ع اریبس هیاول مسال ستسيسالم ز

 ني شدن ا انينما یجهان اسیو در مق يیایگستره جغراف
ه مس اله ص ح نيا ها همواره بر اثبات روسيو هايماریب

 يیق ايآفر ری فق اریبس یاز نواح ايگذاشته است. چرا که 
 تی  پ  ر جمع اریبس   یاز ن  واح اي  نش  ات گرفت  ه ان  د و 

 . ایشرق اش یکشورها

و ب ه  یبه عنوان کانون تجمعات انس ان یشهرها
 .رنديپذ بیآس روسهايو نيبه ا اریبس یتیتراکم جم لیدل

 یتيريم د فیضع یساختها ريکه ز يیشهرها کهیتا جائ
تر در آنه ا ب اال ری داشته اند شمار مرگ و م یو بهداشت

 یوس از  نهیبوده است. عدم توجه و باور به مساله قرنط
 شياز جمله عوامل موثر دراف زا یریگ میتصم نیمسئول

مقال  ه  ني  ب  وده اس  ت. در ا اني  و مبتال ری  م  رگ و م
در مس ائل  یافتگي مشخص ش ده ک ه س طح توس عه 

ا رالزم  يیک ارا يیتواند ب ه تنه ا یچندان نم یبهداشت
 یو کش ورها ک ايآمر یداشته باشد همانطور که مثالها

 دوانت یبه موقع م یریگ مینشان داد اتخاذ تصم يیاروپا
 را کاهش بدهد. ریابتال و مرگ م زانیدر کاهش م

که فهم  يیاز آن است که هرجا یحاک مطالعات
وده ب شتریکورونا ب روسياز و يیایو جغراف یطیمح
بوده است.  شتریدر کاهش و مقابله با آن هم ب تیموفق

و پزشکان هرچند حاذق  شرفتهیهرچند پ مارستانهایب
را نداشته اند. تجربه ژاپن،  یماریب نيتوان مقابله با ا

با فهم  یماریب نيا ترلدر کن یو مالز ن،یکره، چ

و  ديشد یها نهیو اعمال قرنط یطیمناسبات مح
فرصت را  نيا انيمبتال زانیم زیکاهش شگفت انگ

کشورها فراهم کرد  نيدر ا یکادر درمان و پزشک یبرا
 مارانیمعالجه ب یبرا یتا بتوانند از توان خود به خوب

 یگروهها انیدر م یماریب نيا تياستفاده کنند. در نها
متفاوت ظاهر شده است و  اریبس یو اقتصاد یجتماعا
بوده اند بر خالف  ریو فق ماریافراد ب انیقربان نيشتریب

. افراد کردیعنوان م رانيبهداشت ا ريآنچه که معاون وز
بدن  یمنيدرآمد پائن داشته اند و سطح ا زانیکه م ریفق

در معرض ابتال و مرگ و  شتریتر بوده است ب نیآنها پائ
 اند از جمله کارگران روزمزد. ودهب ریم

 و پیشنهاد گیرینتیجه .6

 ایکه در حال حاضر دن یروسيانچه مسلم هست و
 ای رافمفهوم مک ان را درجغ شتریکرده ب ریرا با خود درگ

ت طالع اقرار داده آنچنانکه از در اخبار و ا بيمورد تخر
. هم واره ش ودیم دهیو ش ن دهي ه م د یتخصص  اریبس

 یمکان خاص است. حت  کيصحبت از عدم تجمع در 
ا، ه ا، رس تورانه یوش بارها، مشروب فر ،یمکانها مذهب

 لی هم ه تعط ین يشاپها، دانش گاهها، م دارس د یکاف
 ني ه ا ب ه ا ن هیخود مسئله قرنط گريد یشدند. از سو

ه دورترب  یمجاور و ن واح یمنظورصورت گرفتند تا نواح
ن عن وا نیآلوده نشوند. همانطور که در مورد چ روسيو

از  نیچ  یش مال یباعث شد ش هرها یشد فاصله گذار
 شند. به کورونا برخوردار با انياز مبتال یترکم زانیم

در  یش هر هي رو یب یتوجه به ساخت و سازها با
و بخص وص م ادر  راني ا یدر ش هرها ری سه ده ه اخ
رفت ه  نیاز ب یطیمح یعیطب یاز توانها یاریشهرها بس

در کن ار  یتنگاتن گ در ح ال زن دگ اریاست و افراد بس
 یساخت و ساز سالها از س و وهیش نيهستند. ا گريکدي

 دانانی  جغرافو  س  تيز طیاز دوس  تداران مح   یاریبس  
مساله در ک اهش  نيتر ا شیمورد انتقاد بوده. پ دهیفهم
از  یاریداش ت و ام روزه عام ل بس  ریه وا ت اث تیفیک
ش ناخته ش ده اس ت.  یو تنفس یعروق یقلب یهايماریب
و  یکورونا ب ا توج ه ب ه مس ئله فاص له گ ذار روسيو

در مقول ه  گ ريد یتفک ر ازمن دیه وا ن هيتهو نینهمچ
. انچ ه مس لم باشدیم یطیو مح یشهر یهايزيبرنامه ر
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 ني در براب ر ا راني و در ا ای امروز در دن یاست شهرها
مس ئله  ني الزم را ندارند و ا یکوچک تاب آور روسيو

 یزي ب ه برنام ه ر ژهي رخ نخواهد داد مگر ب ا توج ه و
 روسي . ویس تيتح والت ز نيبر اساس آخر یشهرها

نق ش  یش هر یفضاها یو سر زندگ تیفیکورونا در ک
کرده و کارکرد همه آنها را مختل ک رده  فايرا ا يیبسزا

حم ل و نق ل  یه ا س تمیدر س دي مسئله با نياست ا
و تجمع ات  یعموم یفصا ها و مکانها یطراح ،یشهر
مورد حمله  یداشته باشد تا بتوان در موارد ژهيو گاهيجا
اث زات مخ رب آن را  زانی م میق رار گ رفت روسيو نيا

 19 دي کوو روسيو است. انچه مشخص میکاهش بده
 مکانهاست. بيتخر روسيو
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