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 چکیده

 یها شهر و مدیریت، توسعه، رفتار اجتماعی، فعالیت اقتصادی یمعمارریزی، ساختار، برنامهنوظهور بر  یها ی ماریب یدمیاپ
تغییر بنیادی در زیست . خواهد کرد جادیخاص خود را ا راتییکرونا هم تغ یماریو تداوم ب رگذاشتهیتأثو زیست جهان 

توجه به بررسی اثرگذار خواهد بود، با  و فضاهای کالبدی نیز های زیستیبه ویژه سکونتگاه جامعه بشری در ابعاد مختلف
و نظریاتی همچون پخش فضایی بیماری های وبا، طاعون، سارس، آبوال... سوابق بیماری های واگیر در جهان به ویژه 

؛ بررسی وضعیت فعلی با توجه به سطح گسترش و شهری هایسیستم :نظریه پیچیده و آشوبتورتسن هاگستراند و 
باشد. در مقاله حاضر بر اساس ر جغرافیای زیستی کشور مهم میو اثرات گوناگون آن د COVID-19فراگیری ویروس 

فیزیکی/ ساختاری در  -نظریات متعارف جغرافیای پزشکی و اثرات فضایی پخش بیماری ها و همچنین اثرات کالبدی
فضاهای شهری و آسیب های وارد و تبیین رویکردهای آینده نگر به تحلیل وضعیت ساختار شهری و ویروس کرونا در 
دو شهر زابل و عسلویه در جغرافیای سرزمینی کشور پرداخته شده است که مبنای بررسی مرزی بودن، صنعتی بودن، 

باشد. در پایان ضمن ارائه نتایج تحلیلی به ارائه رویکردهای مختلف تفاوت در مهاجرت ها، نوع فعالیت ها شهری می
)شهر و شهروند  توسعه ای یهااز بحران و رفتار و فعالیت مدیریتی به ویژه  رویکرد مدیریت اجتماع محور جهت عبور

 و مدیریتی در ادامه مدیریت بحران کرونا در جامعه می باشد. الکترونیک و هوشمند(
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 مقدمه .1

و بالیای طبیعی بهه   های زیستی، بحرانجنگ ها
هها،  ی زندگی انسانعنوان مهم ترین عامل تهدیدکننده

همههواره تلفههات جههانی بسههیار زیههادی را موجههب شههده، 
هها را ویهران کهرده و    تأسیسات و تجهیزات و ساختمان

های اقتصادی و اجتماعی جبران ناپهذیری را بهه   هزینه 
بار آورده اند. در طول تاریخ همواره مراکز تجمع انسانی 
بیش ترین آسیب را از ایهن لحهاد دیهده انهد. امهروزه،      
آمادگی و امنیت در برابر حوادث، امری ضروری و بسیار 
مهم تلقی می شود. این موضوع به قدری دارای اهمیت 

سعه یافته بخش مهمی از برنامهه  است که کشورهای تو
-ریزی های جامع و ملی خود را به آن اختصهاص مهی  

دهند. بنابراین لزوم برنامه ریهزی بهرای مواقهع بحهران     
امه ریهزان بایهد   امری است که مسئوالن، طراحان و برن

مسهأله دفهاع از امنیهت شههروندان و     به آن توجه کنند. 
حهوادث، از   ها در برابهر توجه به حفظ جان و مال انسان

جنبه ههای مختلهف، از جملهه: اجتمهاعی، شهرسهازی،      
سیاسههی، اقتصههادی، نظههامی و... دارای اهمیههت اسههت. 
حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی همچهون زلزلهه،   

ها و جنهگ هها، نیهاز بهه برنامهه      سیل، طوفان، درگیری
ریزی قبل از وقوع بحران را برای جلوگیری از خسارات 

 نمایهد. از پهیش حهائز اهمیهت مهی    جانی و مالی بهیش  
ههای اجتمهاعی،   شهرها به عنوان مراکهز ثقهل فعالیهت   

مالی، تولیدی و در واقهع    –مدیریتی، اقتصادی  -اداری
-شهرها مراکز ثقل، سیستم، پیکره و کالبد کشهور مهی  

باشند. لزوم دفاع غیرعامل در شههرها ایهن الهزام را در    
ا )مهدیریت  هآورد که شهرداریمدیریت شهری پدید می

محلی( با اجرای ضهواب  و مقهررات، کنتهرل و ههدایت     
ها و نگاه جامع دفاعی بهه شههرها در برابهر     ریزی برنامه

پذیری و خسارت جانی و  تهدیدات، در پی کاهش آسیب
در مورد شیوع جههانی و فراگیهر    .مالی در شهرها باشند

-Coronavirus (COVIDاجتمههاعی  -انسههانی

رویکردهههای شهههر سههالم بههه  ، ارزیههابی و تحلیههل(19
مکهانی بها دو راهبهرد     -صورت مهدیریت ههای محلهی   

تحلیل شبکه مهدیریت شههری در وضهعیت مقابلهه بها      
بحران و شههر هوشهمند در رابطهه بها آینهده نگهری و       

کاهش خسارات و رعایت استانداردسازی و بهینه سازی 
فضاهای زیستی بر مبنای به اشتراک گذاری داده ههای  

مندی از شهر سالم ضهروری مهی باشهد.     در مسیر بهره
مدیریت بهداشت شهری، آمادگی و واکنش شههرها بهه   
تهدید کرونا و تهدید زیست عمومی جامعه وپاسخ های 

 طلبهد. می COVID-19منطقی/ علمی و عملکرد به 
ای در شهرنشهینی  هنگامی که شهرها شتاب بی سهابقه 

 های اقلیمی یهک تهدیهد مهداوم   کنند، چالشتجربه می
های جههانی و کشهورها در تهالش    باشد.  اندیشکدهمی

ها برای زنده ماندن نژاد بشهر،  برای مبارزه با این چالش
ههای مختلههف  فبهی وقفهه در حهال کههار بهر روی طیه     

در مقطع زمانی ابتدای   هستند. ابتکارات و اقدامات سبز
با یک موج بهی   COVID-19میالدی ،  2020سال 
ای از ق العاده روی هر جنبهه های فوای از خسارتسابقه

زندگی جهانی ظاهر شد. از زمان شهیوع آن بهه عنهوان    
ههای روزانهه در   یک بیماری همه گیر جهانی ، فعالیهت 

سراسر جوامع به معنای واقعی کلمه متوقف شده اسهت.  
ماندن در خانهه ، خهودزنی ، دوری جسهمی، اجتنهاب از     

ات جمعیت اجتماعی/فاصهله اجتمهاعی ، از جملهه اقهدام    
غیر پزشکی و درمانی برای کنترل تحهرک و گسهترش   

 1399در نههوروز سههال  اسههت.  COVID-19بیشههتر 
شمسی میانگین تحرک و جابجهایی جمعیهت از طریهق    
حمل و نقل عمومی در سهطح کشهور بهه پهایین تهرین      

 میزان در چند دهه اخیر کاهش یافت.

و  یبا گهذار از توسهعه کشهاورز    ریاخ یها در دهه
عنوان عرصهه اسهتقرار خهدمات، بهه      ا بهشهره ،یصنعت

 گهاه یجا نیتهر یموتور محرک اقتصهاد کشهورها و اصهل   
انهد. چرخهه    شهده  لیتبد یو استقرار جوامع بشر ستیز

خصههوص در  و تمرکههز بههه  هیانباشههت سههرما  یدائمهه
 ذبهههبههه ماننههد جا ،یکالنشهههرها و منههاطق کالنشهههر

بهه خهود    شتریرا هر چه ب تیو فعال تیجمع ،یسیمغناط
 نهده، یانباشهت و تهراکم فزا   نیه اند. اگر چه ا جذب کرده

وکارها  کسب یبرا یفراوان یاقتصاد یها و صرفه تیمز
در  نهده یداشته است. اما تبعات تهراکم فزا  یو اقتصاد مل

و  یطه یمح سهت یو ز یاقتصهاد  ،یابعاد گوناگون اجتماع
 یشه یآن پ یایجامعه به مرور از مزا متبهداشت و سال
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جهان  یشهرها یکنون یها از دغدغه یکی .ستگرفته ا
مهردم بها    یریه موجبهات درگ  یاست که چه الزامات نیا

 ی. از طرفه شهود  یمه  19-دیکو یماریب رینظ ییدهایتهد

 یکه در آن زندگ ییها هستند که مکان نیا ریمردم درگ
 ریچگونه بهر سهالمت و رفهاه آنهها تهأث      کنند یو تفرج م

 .گذارد یم

 
)خبرگزاری ایرانا( 1399آمار کرونا در ایران و جهان در روز اول خرداد (: 1شکل )

  مبانی نظری .2

 روسیا و مقابله باا و  ییپخش فضا هینظر .2-1

 کرونا

تورسهتن  »بهار   نیاول ایرا در علم جغراف هینظر نیا
 1953سههوئدی در سههال   دانانیههجغراف« هاگراسههتراند

سهال  شانیا هیمطرح نموده است. نظر «شیسال پ67»
 یهها  یمهار یگسترش  و مقابله بها ب  یها درباره نحوه 

همانند سل و آنفلوآنزا مورد استفاده  یدار و امراض ریواگ
انتشار،  یدر لغت به معنا شپخ»قرار گرفته شده است. 

 مطالعهه  «.اسهت  یختگه یو بهم آم یپراکندگ گسترش،
« فاصهله »دههد عامهل    ینشان م ییپخش فضا هینظر

هها از   دهیه پد وعیو شه  یریدر ارتباط پذ ینقش عمده ا
مهراد از فاصهله ههم     هیه نظر نیجمله امراض دارد. در ا

 انیه م «یاجتمهاع »و ههم فاصهله    «ییایجغراف»فاصله 
کشهور   کیه  یاجتماعات مختلف و شههرها و روسهتاها  

اثههر »از اصههطالح  دهاگراسههتران نهههیزم نیههاسههت. در ا
 یکند و بها مطالعهه مهالک هها     یاستفاده م «یمجاورت
کشور سوئد و سراسر اروپها بهه    یدر حوزه ها ییایجغراف

مثل آنفلوآنزا و  رداریبرد که امراض واگ یم ینکته پ نیا

قهرار   یاثهرات مجهاورت   ریسرخک به شهدت تحهت تهأث   
سهازش  »احتمهال   یو در اثهر مجهاورت  . به نظر اردیگ یم
« دهنهده  سهازش »کیدر مجاورت  دهیپد کی «یریپذ
از  «یریه فاصهله گ »به موازات  ی. از طرفشود یم شتریب

 زیه ها ن دهیپد یریعامل سازش دهنده، درجه سازش پذ
 یبرا هینظر نیدر چهارچوب ا نی. بنابراابدی یکاهش م

اثهرات  »کرونا توجه بهه   روسیو وعیمقابله و شکست ش
 ی فاصهههله تیهههو رعا« کرونههها روسیهههو یمجهههاورت

چنانچه در  است. ریاجتناب ناپذ «یو اجتماع ییایجغراف»
مکانی تعادل میان فضا، فعالیت و انسان بهرهم بخهورد،   

کهه بها آمهدن ویهروس      شهود،  زا ایجاد می نقاطی آسیب
کرونا نیز رابطه انسان و فضهای طبیعهی دچهار چالشهی     

ههای انسهانی، ههم از منظهر      ه است و فعالیتجدی شد
اقدامات فردی و جمعی و هم از منظر مدیریتی، تعهادل  

شهرسهازی،   .بین انسان و محی  را بهر ههم زده اسهت   
سالمت و رفاه شهروندان، همواره مسائلی پیچیهده و در  

و تاثیر بیماری و سهالمت در    ارتباط تنگاتنگ باهم بوده
بهه نظهر   . قابل انکاراستاتخاذ رویکردهای شهری غیر 

توانهد مها را بهرای     رسد نگاهی بر گذشته شهرها می می
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امها آیها در    رویارویی با معماهای پیش رو آمهاده کنهد،   
گذشته و بازنگری روند آن، همزیستی شههر و بیمهاری   
اندیشیده شده است؟؟ یکی از شعارهای مطرح در زمینه 

است به معنهی    Disease shape citiesشهرسازی،
 دهند. اینکه بیماری ها شهرها را شکل می

 هاای سیساتم  :و آشاب   گینظریه پیچیاد  .2-2

 شهری

به طور کلی سیستم جهانی  تأثیرات جزء به جزء
های پیچیده و آشوب قابل بررسی  نوین در قالب سیستم

است. در چنین سیستمی تنها نظریه پیچیده و آشوب 
شهر به » است که توان تحلیل چنین سیستمی را دارد

عنوان سیستم پیچیده و آشوب قابل تحلیل است.  
عنوان  براساس این چارچوب تحلیلی الگوی رفتار به

نخستین جزء این سیستم از حالت سنتی و سلسله 
شده به رواب   مراتبی مبادی و مقاصد مشخص و تعریف

نامتقارن، متنوع، فاقد مرز و فاقد نظم سلسله مراتبی 
عنوان عامل و ناقل  نسان بهیابد. در این حالت ا تغییر می

فضاهای شهری   ناپذیر دارد و بینی بیماری رفتاری پیش
ای  دهد. در این رواب  شبکه تأثیر خود قرار می را تحت 

هر عضو بدون توجه به جایگاه خود در نظام سلسله 
مراتب شهری و نیز اندازه و ابعاد کارکردی با مقاصد 

ای  یم و چرخهتر خود به صورت مستق تر و کوچک بزرگ
شود که بعد  کند. در نتیجه مشاهده می رابطه برقرار می

شدن یک  شدن یک شهر بزرگ، احتمال آلوده از آلوده
ای  شدن محله ترین مکان یا با آلوده ه روستا در دورافتاد

از شهر، محالت و فضاهای بزرگ و کوچک دیگر بسته 
به نوع ارتباط و الگوی رفتاری انسان شهروند تحت 

گیرد. در چنین شرایطی تنوع تهدید هم از  تأثیر قرار می 
« شود. نظر موضوعی و هم از نظر مکانی مشاهده می

توان نتیجه گرفت که هر تغییر رفتار کوچک و  پس می

 و است موثر آن ابعاد تمام روی  بزرگی در سیستم شهر
 .آورد به وجود می مسیست کل در تری بزرگ تأثیرات
 می عمل آشوبی و پیچیده سیستم یک عنوان به شهر
 دستیابی برای تالش در نظمی، بی به ورود با که کند
 رود می انتظار تأثر و تأثیر این در. است جدیدی نظم به
 شود تولید باز متفاوتی نسبتا شیوه به شهری فضای که

 و سکونت فعالیت، مراکز بین رواب  بازتولید، این در و
 ریزی پی را جدیدی رفتار و الگو شده، تحول دچار فضا
  کند تولید باز را جدیدی فضای تواند می خود که کند

 (.227، 1399)قاسمی، 

های مسری و تاثیر گذار بر حیات  تاریخچه بیماری
شهر بیانگر مقاطع پراهمیتی از داستان شهرها است، 
شیوع طاعون در قرون وسطی که زمینه ساز تغییراتی 

م زدن طبقات اجتماعی در قوانین شهری، هویت و بره
اروپا شد، شیوع وبا و آنفوالنزای اسپانیایی در اوایل قرن 

میلیون نفر  50در نیویورک و مکزیکوسیتی )با  19
به ویژه  19کشته( و شیوع ماالریا و وبا در اواس  قرن 

در لندن )با بیش از ده هزار نفر( همگی زمینه ساز 
کشی  )لوله گسترش بهداشت و مدیریت مدرن شهری 

ها( و احداث فاضالب، احداث و مکان یابی بیمارستان 
شد. در اوایل قرن بیستم پس از همه گیری بیماری 
سل در نیویورک، زمینه ارتقای حمل و نقل عمومی 
پیشرفته و تدوین ضواب  مسکن در دستور کار قرار 

 گرفت. 
 ریتأث مدرن تحت یشهر یها ابانیطرح خ

شبکه آب و  رایوبا قرار دارد؛ ز یماریب یریگ همه
ساخته  یماریب نیاز انتقال ا یریجلوگ یفاضالب برا
 دیهم با نقشه جد یو معابر شهر ها ابانیشد و خ

کردند.  دایپ قیفاضالب تطب یها و کانال یجار یها آب
شکل  هبه هم فشرد یها در خانه تیازدحام جمع

 رییرا تغ یمسکون یها کرد و ساخت مکان دایپ یگرید
  گذاشت و شکل در یخود را برجا ریداد. طاعون هم تأث

داد تا مانع از  رییها را تغ خانه یها حفره گریو پنجره و د
مانند موش شود که آن را انتقال  یورود جانوران

بزرگ  یماریب نیعنوان سوم . سرانجام سل بهدادند یم
با پوشش سنگ،  ییها واریر باعث شد که دیگ همه

 یجزئ یداخل  یکار یمال مسطح و کاشکا یها کفپوش
 یقسمت ندهیدر آ نیشود. بنابرا یامروز یها از ساختمان

و  خواهد کرد رییکرونا تغ ریتأث تحت ها شهر یاز معمار
تا عابران بتوانند  میداشته باش یعیوس یها رو ادهیمثال پ

مطابق  حرکت کنند. گریکدیاز  ادیدر آنها با فاصله ز
بعد از ی، معمار معروف فرانسو هیلوکوربوزطراحی 

قرن  لیاواخر قرن نوزدهم و اوا رداریواگ یها یماریب
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 دیسف یشکل گرفت و طراح یامروز مارستانی، بستمیب
، خانه یورود درو  به طرح خانه ها نفوذ کرد  ریو نورگ
 .شد یطراح ییروشو

، شیوع سارس در هنگ کنگ و 21در ابتدای قرن 
آفریقا، تا حد زیادی توجه سنگاپور و سپس ابوال در 

های بهداشتی و  مسئوالن را به لزوم تقویت زیرساخت
نقشه سالمت شهرها معطوف کرد. بررسی این 
تاریخچه بیانگر آن است که چرخه تاثیر و تاثر شهر و 
بیماری بسیار مورد توجه است، شهر ظرف زندگی 

ها است و این ظرف را باید با محتویاتش  روزمره انسان
گ ساخت، لذا بازبینی و انعطاف فضاها، هماهن

های مورد استفاده در  ها و روش ها، سیاست زیرساخت
 مدیریت شهری باید همواره در دستور کار قرار بگیرد.

شهرسازی دانش پرداختن به شهر بعنوان 
موجودی زنده و همواره پویا است. لذا پرداختن به این 

ی تدابیر ویژه نیازمند پیش بین سیستم همواره در تغییر، 
و منعطف برای رویارویی با حاالت ممکن است. کنترل 
و مدیریت بحران با هدف پیش بینی، رویارویی، کنترل 
و بازتوانی شهرها در مقابله با حوادث در جهت به 
حداقل رساندن آسیب پذیری شهرها است، هر چند 
امروزه با پیشرفت دانش مدیریت و برنامه ریزی 

یشرفت تکنولوژیک، امکان پیش شهری، همگام با پ
های پیش رو، مسوالن شهری را  بینی و تعریف گزینه

بیش از پیش بر اوضاع محتمل مسل  ساخته است، اما 
رسد گسترش لجام گسیخته شهرها و  به نظر می

معضالت اجتماعی و زیست محیطی مطروح، تا حد 
تر و روزمره  زیادی مدیریت شهری را به امور محتمل

تر  های احتمالی، کمرنگ ته و گاها بحرانمشغول ساخ
 Coronavirusاز آنجا که  اند. در نظر گرفته شده

(COVID-19)  اثر خود را از کشور چین شروع و به
سایر نقاط دنیا گسترش و انتشار یافته است، اقدامات 
بین المللی هماهنگ و سازمان یافته علمی فوریت های 

طلبد. مبانی و بهداشت جهانی برای مهار شیوع آن می
تواند به کنترل  اصول شهرسازی در صورت رعایت، می

نا کمک کند، کرونا به های واگیردار از جمله کرو بیماری
عنوان یکی از فراگیرترین مسائل شهری قرن مطرح 
است، این ویژگی هم به واسطه وسعت فراگیری و 

جهانشمولی و هم به واسطه عمق و میزان تاثیر آن بر 
ها در شهر، روستا و حواشی شهر  کیفیت زندگی انسان

هرچند کرونا اولین و آخرین همه   مطرح شده است.
ی نبوده و نخواهد بود، ولی به واسطه گیری جهان

همزمانی با اثر تکنولوژیک، دارای نفوذ خبری آنی بوده 
و این زنجیره جهانی توجه همه جهانیان را به خود 
معطوف کرده است. امروزه تاثیرات این همه گیری در 
ها  کلیه ابعاد زندگی کشورها، شهرها، محالت و انسان

ها، محالت،  ز خانهمشهود است که به پررنگ شدن مر
انجامد، به  شهرها، کشورها و طرح مسئله قلمرو می

ها، سبک زندگی،  ای که حتی در اخبار، سیاست گونه
مراسم، اقتصاد، حمل و نقل و مدیریت شهرها، زندگی 
روزمره، رواب ، روش کار کردن و اندیشیدن افراد، به 

 .ای روز به روز متغیر و پیشرونده، تاثیر گذار شد گونه

شهرهای امروز کشور از نظر طراحی و  مسائل
ساختار اقتصادی و فرهنگی، برای مواجه با کرونا بدین 

باشد که با نگاهی به شهر به عنوان یک گونه می
های همه گیر همواره  موجود زنده و رشد یابنده، بیماری

به عنوان واسطه و نقطه عطف تغییرات و تدابیر مدنظر 
درصد از جمعیت  56اینکه امروزه اند، با توجه به  بوده

 67تا  2050جهان، شهرنشین هستند و این آمار تا سال 
درصد افزایش خواهد یافت، توجه به آینده شهرها بسیار 

ایم پس  مسئله این است که تا چه حد آماده مهم است.
های  از کرونا به زمینه سازی و تجهیز شهر برای بحران

با شرای  )به روز  های هماهنگ سازی مشابه و سیاست
های دیجیتال و مدیریت کالن دیتا،  رسانی زیرساخت
های هوشمند، نظارت دیجیتال بر وقایع  اطالعات و داده

های توزیع و حمل و نقل و  و منابع ساخت و ساز شبکه

همگام با دیگر مسائل مطرح در  همگام سازی تدابیر( 
شهرها مانند مدیریت آب، پسماند، کنترل گرمایش 

انی و پایداری بپردازیم، در حالی که برخی از این جه
مسایل در اولویت بوده و حتی برخی در تضاد با یکدیگر 

گیرند؛ سوال این است که آیا ما آماده رویارویی  قرار می
نظر به اینکه در  ای هستیم؟ با این تغییر و بازبینی زمینه

ها اهمیت بسیار دارند، مسئله مهم  شرای  حاضر، پرسش
یگاه سواالتی است که در این موقعیت به عنوان جا
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نقطه عطفی اجباری در زندگی فردی و اجتماعی افراد 
تواند به عنوان مسائلی برای مدیریت،  مطرح است و می

برنامه ریزی و طراحی شهری با هدف تامین رفاه، 
سالمت جسمی، روحی و عاطفی انسان ها مورد بررسی 

رسد نقطه ضعف و  یو تحقیق قرار گیرد. پس بنظر م
قوت هر شهر و کشوری در نحوه رویارویی، تحلیل و 
سناریوسازی در مقابله با سواالت و تقاضاهای مطرح در 

پیش بینی آینده این سبک زندگی  زمان مرتب  است،
عنوان سناریوی  در دوره بعد از کرونا یا پسا کرونا به

ها  مبهم، مبحثی است که شایسته است در قالب گفتمان
ای مورد تحلیل و  رشته های تخصصی میان و نشست

تواند منجر به سناریوهای  بررسی قرار گیرد و نهایتا می
محتمل به منظور ارتقای کیفی زیست اقوام، شهرها و 

های بعدی مدیریت، با  ملل شود. این سناریوها در گام
ها و تهدیدهای مرتب  با موضوع، اجزا و  تعریف فرصت

کند و در قالب مدیریت  ز درگیر میعناصر شهرها را نی
تواند تعیین کننده چشم انداز و اهداف  واحد شهری می

مدیریت شهری در برابر جلوگیری  ها باشد. تمامی ارگان
از این ویروس و قطع زنجیره انتقال نقش و 

های اجتماعی نقش اثرگذاری دارد و  مسوولیت

یکی از نهادهای عمومی است که در راستای  شهرداری
تحقق حقوق شهروندی باید این مسوولیت اجتماعی را 

تناد شهری در ایران به اس باشد. مدیریتمد نظر داشته 
در  ها قانون شهرداری 55از ماده  19و  15بندهای 

ری ها هنگام شیوع امراض مُس خصوص نقش شهرداری
 موظف به ارائه برخی خدمات است

(http://barzannews.ir.)  شیوع تدریجی و در
در (COVID-19)  عین حال فراگیر ویروس کرونا

 ضرورت اندیشه به بحران 2020آغاز سال میالدی 

های آتی بشر را بیش از آشکار ساخته است. این 
ویروس مهلک، در مدت کوتاهی )کمتر از یک ماه( از 
ز مبدا خود که شهر ووهان چین بود، به بسیاری ا

های جهان سرایت کرد و حیات اجتماعی و کشور
اقتصادی بسیاری از شهرهای بزرگ را به رکود کشاند. 
شیوع کرونا خواه قانون طبیعی زمین باشد، خواه حاصل 
تعمد یا مدرنیتۀ ناقص، عدم کنترل بشر بر سرنوشت 
خویش و قانون بقای اصلح هربرت اسپنسر و داروین را 

زدودن و پاکسازی افراد،  کند که در حالحکایت می
ها و جوامع ضعیف از نظام زیست و اقتصاد جهانی گروه

های مشهور تاریخ نظیر شیوع طاعون،  است. اپیدمی

خسارات جانی و اقتصادی  …سل، آبله، جذام، ماالریا و
اند و شرای  امروز زیادی به مردمان جوامع تحمیل کرده

های مُسری  جهان نیز بیانگر آن است که عصر بیماری
ها و به پایان نرسیده و هر لحظه امکان بروز بحران

فجایع در فضاهای شهری وجود دارد. خاموش کردن 
آتش کرونا در شرای  کنونی نیازمند امکانات علمی، 
اطالعاتی، بهداشتی، درمانی و از همه مهمتر تقویت 

ملی و محلی )شهری و  -اقتصاد در مقیاس های جهانی

درصدی  7٫1متاسفانه به رغم سهم روستایی( است. 
بخش سالمت از تولید ناخالص ملی، ایران هنوز در 

قرار دارد که همین   89میان کشورهای جهان در رتبه 
-ها را باچالش مواجه می  امر توفیق در مقابله با بحران

ها از های رسانه سازد. همچنین مشاهدات وگزارش 
دهد که به  می ها نشان وضعیت بیماران و بیمارستان

رغم گذشت دو ماه از انتشار کرونا در چین، آمادگی و 
درس آموزی الزم صورت نگرفته و مسائل زیادی در 

های مدیریت کالن مواجه با بحران، تدارک مواد  زمینه
 ضدعفونی کننده، آموزش شهروندی)با تمام شیوهاولیۀ 

ی ها ریزی برای برپایی بیمارستان های ممکن(، برنامه

شود. طبق مشاهده می  …ها وصحرایی، نقاهتگاه 
ها،  قانون شهرداری 55مصوبات قانونی از جملۀ مادۀ 

صیانت از جان شهر و شهروندان وظیفه ذاتی مدیریت 
ریزی و شهری است. از این رو در هرگونه برنامه 
کرونا(،  مدیریت بحران )و از جمله بحران شیوع ویروس

-باید در ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی و اجتماعی
فرهنگی و در دو دورۀ پیش و پس از وقوع بحران و در 

ای و محلی مورد توجه قرار  های ملی، منطقه مقیاس
گیرد. شایان ذکر است، طی چند دهۀ اخیر رویکردهای 
 نوین و در عین حال وابسته به هم در عرصۀ برنامه

توانند در  ده است که کاربرد وسیعی میریزی مطرح ش
های شهری داشته باشند  مدیریت مخاطرات و بحران

توان به سه مفهوم  آینده نگاری،  که از آن جمله می
یادگیرندگی و تاب آوری اشاره کرد که به صورت چرخ 
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دهند. آینده  ای همدیگر را تحت پوشش قرار میه
ه آیندۀ بلندمدت در مند با نگاه بنگاری، فرآیندی نظام

های علمی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی است  زمینه
های پژوهش راهبردی و  که هدف آن تعیین حوزه

های نوظهور با بیشترین فواید  پیدایش فناوری
مند و اقتصادی و اجتماعی بوده و به رویکردی نظام

های کارا  مشارکتی برای توسعۀ راهبردها و سیاست

یان مدت و بلند مدت آینده بر اساس م ۀ برای دور
های محتمل، ممکن و مطلوب اشاره دارد.  ترسیم آینده

-آوری را فرایند توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت تاب 

آوری اند. تاب آمیز با شرای  تهدیدکننده تعریف نموده
دار و توانایی در  ظرفیت بازگشتن از دشواری ادامه

چنین، یادگیرندگی به معنای ترمیم خویشتن است. هم
ها و  انباشتن، اندیشیدن، استفاده از دانش، مهارت

ای که فرد یا گروه نگرش های پیچیده است، به گونه 
های در حال تغییر خود بتواند سازگاری فعالی با محی 

عملی است و  -داشته باشد. یادگیری فرایندی علمی
سانی با های ان العمر توسعه توانایی یادگیری مادام

استفاده از حمایت مستمر است، که افراد را برای کسب 
ها و درک آنچه در طول  ها، مهارت دانش، ارزش

کند. در  انگیزد و قوی می شان نیاز دارند، برمی زندگی
های دانشی این میان باید توجه داشت که شاخص 

العمر، کنجکاوی و  یادگیرندگی شامل یادگیری مادام
نگری و و خالقیت، آیندهپرسشگری، نوآوری 

ریزی، تفکر انتقادی، خودکنترلی، خلق و انتقال  برنامه

های اجتماعی یادگیرندگی شامل و شاخص …دانش و 
گرایی مهارت ارتباطی، مشارکت اجتماعی، تحول

پذیری  گرایی، مسئولیتاجتماعی، وفاق و همدلی، قانون

آوری نگاری برای تاب تری در آیندهنقش زیربنایی  …و
اجتماعات را دارند. وضعیت کنونی جامعۀ ایران نشان 

دهد که غفلت از مقولۀ یادگیری در مواقع بحران  می
بسیار جدی است، چراکه هنوز به رغم تاکیدات 

دینی بر امر پاکیزگی و همچنین حدیث نبوی  -باستانی

، هنوز بسیاری «االسالم فی الضِرارَ وَ الضَرَرَ»در زمینۀ 
از اعضای جامعه این وضعیت را جدی نگرفته و به آن 

 کنند که همین امر امکان هرگونه برنامهعمل نمی 

-ریزی برای بحران را با شکست مواجه نموده و تاب

ریزی دهد. این مقاله برنامه  آوری جامعه را کاهش می
های  فرهنگی در مدیریت بحران -و اقدامات اجتماعی

داند که باید در پیوند  ای زیرساختی می شهری را مقوله
با اقدامات کالبدی مد نظر قرار گیرد. از این رو به 

تواند به افزایش کارگیری الزامات و اقدامات زیر می
یادگیرندگی و تاب آوری شهری منجر شود: ایجاد 
مدیریت یکپارچۀ بحران متشکل از کلیۀ نهادهای 

ازماندهی خدمات به شکل یک اجرایی کشور و س
درمانی به منظور ایجاد وحدت رویه  -قرارگاه بهداشتی

ای. آگاهی بخشی و ارتقاء  و اجتناب از اقدامات جزیزه
های شفافیت در جامعه از طریق ایجاد و تقویت سیستم 

رسانی فیزیکی )بیلبوردهای آموزشی ، بنرها، اطالع

عمومی، کانال  ( و الکترونیک )رسانه های…بروشورها و
های مجازی، پاسخگویی تلفنی  ها، و شبکه ها، سایت

های دفاع بیولوژیک و آموزش (. برگزاری رزمایش…و
های داوطلب و نهادهای اجتماعی در  شهروندان، گروه

مواقع پیش و پس از وقوع بحران در مقیاس ملی به 
منظور ارتقاء آمادگی جامعه. استفاده از ظرفیت اجتماعی 

های اجتماعی  درت کنشگری جامۀ مدنی و شبکهو ق
های افالین نظیر مساجد و نهاد بسیج محالت، انجمن 

به منظور پذیرش  …ها و ای، خیریهصنفی و حرفه
بخشی از مسئولیت دولت. ایجاد سامانۀ اطالعات 

شهروند محور به منظور به روزرسانی  (GIS) مکانی
ایش بیماران، های شهری، رصد و پ سریع پایگاه داده

ضدعفونی کردن مسیرهای پر تردد و توزیع مواد اولیه 
)ماسک و دستکش، الکل و..( در بین شهروندان. 
استفاده از ظرفیت علمی و تجربی مراکز دانشگاهی، 

 ها در ایجاد سامانه های دانش بنیان و استارتاپشرکت

های مسری به های مدیریت هوشمند بحران بیماری
از طریق کدهای ) ی هوشمند بیمارانمنظور شناسای

، حسگرهای مصنوعی سنجش دمای QR دیجیتال
مبنای آنها به منظور ارائۀ  و تحلیل مکان (… بدن و

های درمانی )مساحت و  خدمات درمانی. افزایش سرانه
تخت بیمارستانی در کشور( در مقایسه با استانداردهای 

در کشور. اد مخاطرات زیای و جهانی، با توجه به  منطقه
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های صحرایی  شناسایی اراضی و مکانیابی بیمارستان
ریزی های پیش از وقوع بحران و آماده  در برنامه

تیبانی مدیریت بحران و سازی کامل پایگاه های پش
 (. 95، 1396)نامجویان و همکاران،  درمانگاه

 
(: مقیاس های مباجهه ی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ها2شکل )

مدیریت بحران شهری بیشترین تاکید بر روی 
مدیریت پیش از بحران دارد و آینده نگری در ساختار 

کالبدی شهر و کاربری ها با رویکر بهبود -فضایی
و کاهش  ایمنی و امنیت محی  و فضاهای شهری

آسیب پذیری آن می باشد. نقش سازمان فضایی شهر 
)فرم، کل، ساختار و ریخت شناسی شهر( در کاهش 
امنیت و کاهش آسیب پذیری بسیار اثر گذار می باشد و 
کاهش آسیب پذیری و ارزیابی آسیب شناسی در 

با توجه به  راستای ارتقای تاب آوری محیطی است.
ر در باالترین سطح تراکم جمعیت شهری و میزان فق

جهان ، اقدامات ابتکاری الزم برای جلوگیری از تبدیل 
شدن شهرهای مهم آفریقای کرونور ویروس انجام 

 خواهد شد.
 

2-3. COVID-19   و تغییاار پبیااا در شااهرهای

 تحبل گرا

:  فضاهای خرد شهری در برابر فضاهای بزرگ
شهرهای مدرن در دنیا خود را برای تجربه 

نشینی در روزهای شیوع کرونا آماده نکرده  قرنطینه
جامعه ایرانی از نظر »بودند. قاسمی معتقد است: 

تاریخی و در بستر مدرنیزاسیون پرشتاب اتفاق افتاده، 
هنوز فرصت کافی برای گسست کامل از گذشته خود را 

یکال است. هم ای پارادوکس پیدا نکرده و جامعه
زنی  مند است که پرسه مند به گذشته و هم عالقه عالقه

توان  در شهرهای مدرن را تجربه کند. از همین رو نمی
قواعد حاکم بر جامعه چین یا ژاپن را بر جامعه ما حاکم 

ها و  زنی در بازارها و مال از طرف دیگر پرسه «.کرد
ها به نوعی به فرهنگ ما  نشینی در حاشیه کوچه
ها تبدیل شده بود که این روزها از ما دریغ شد.  انسان

شدن نظام و  ای برای یافتن راهکار برای موضوع شبکه
گیری نظام نامتقارن و پیامدهای نظری چنین  شکل

نظمی بر راهبرد بازدارندگی باید مورد توجه جدی قرار 
گیرد. نظریه پیچیدگی و آشوب سامان و سازه سیستمی 

که به دلیل تنوع در اجزای آن هر چند گیرد  را در برمی
نظمی بر آن حاکم است اما در  رسد نوعی بی به نظر می

بردارنده نظمی مشخص است. چنین سامانه سیستمی 
ناپذیر  بینی الگوی رفتاری نامنظم و غیرخطی و پیش

برای   دارد. در چنین شرایطی شناخت نوع رفتار در مکان
خت نظم مکانی های سیستم، شنا هوشمندسازی واکنش
 .ظاهر منظم ضروری است و رفتاری سیستم به

قاسمی در : شوند یا بزرگ؟ محالت کوچک می
اش درباره تأثیرات کرونا بر  بخش دیگری از مقاله

رسد که محله از بعد  به نظر می»نویسد:  محالت می
عینی و ذهنی در پساکرونا دچار تغییراتی خواهد شد و از 

شود.  ز نظر ذهنی محدودتر میتر و ا نظر اندازه کوچک
در چنین فضای ذهنی، مرزهای محالت به شیوه 

های کالبدی ارزش و  سنتی، مرزهای فیزیکی و لبه
های ذهنی و انسانی خواهد داد.  اهمیت خود را به لبه
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شدن  تکنولوژی ارتباطی و فناوری مجازی بر غیرکالبدی
مفاهیمی همچون مرز محالت و عناصر مرکزی 

 «.ید خواهد کردمحالت تأک
این روزها احتماال  دنیا در انتظار شهر هوشمند

ایم.  بیشتر ما ایرانیان تجربه خرید آنالین را پیدا کرده
  شهر الکترونیک و هوشمندسازی شهرها جزء برنامه

های گذشته در  حداقل دو شهرداری قبلی تهران و دولت
ایران بوده است. قاسمی در این پژوهش تأکید دارد: 

روز بیش از هر چیز نیاز زمان به بازتولیدی از شهر ام»
الکترونیک پرداخت است که تاکنون با این شتاب 
تحقق پیدا نکرده بود. توسعه شتابان در الکترونیک و 
هوشمندشدن شهر و فضای شهری از نمودهای 

در پایان باید مجدد تأکید  «.یافته این زمان است عینیت
عنوان  ر وهله اول به کرد که هر چند ویروس کرونا د

شد که قرار بود سالمت انسان را به  بیماری تلقی می
رسد که این ویروس قرار  خطر بیندازد اما به نظر می

های شهر را دچار دگردیسی کند.  است نظام و کاربری
توان آن را به صورت یک تحول درازمدت  بنابراین می

 در شهر و فضای شهری تعریف کرد. کرونا نظام شهری
ای  کند؛ بازتولیدی که البته توجه ویژه را از نو تولید می

 به شهر الکترونیک خواهد داشت
 

 کرونا به عنبان مخاطره :چارچب  نظری .2-4

فضا، محی  و فرم فضایی، محصول فرایندهای 
 1991اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی )

,Lefebvre ،و حاتمی نژاد و  97ب: 1382، زیاری
( است. می توان گفت که شهر، 33: 1385قهرایی، 

: 1386و تاجبخش،  1389مکان تجربه مدرنیته )برمن، 
( و محل تولید و عرضه دستاوردهای آن بوده و از 31

(. نو گردانی 151: 1382آنها تأثیر می پذیرد زیاری، 
شهری، ضمن اینکه افزایش امکانات و خدمات شهری 

خشیده و را تضمین کرده و رفاه شهروندان را بهبود ب
بخشی از تهدیدهای شهرهای سنتی را کاهش داده، 
شهرهای امروزی را به مکان هایی پر مخاطره تبدیل 
کرده است. مخاطراتی که با تهدیدها و خطرهای دوره 
ماقبل مدرن تفاوت اساسی دارد )قاسمی و دیگران، 

1394.) 

در این تغییر و تحول و به تعبیر گیدنز، بازاندیشی، از 
عد فضاهای شهر نیز به نحو دیگری باز تولید این به ب

جدید را مدیریت  خواهد شد تا انسان بتواند مخاطرۀ
کند. در این فرایند قطعا فناوری جدید و فرایندهایی که 
قبال امکان بروز و ظهور نداشتند، به انسان امروزی 
کمک خواهد کرد. شهر به عنوان سیستم پیچیده و 

انی نوین در قالب آشوبی به طور کلی سیستم جه
سیستم های پیچیده و آشوب قابل بررسی است. در 
چنین سیستمی تنها نظریه پیچیدگی و آشوب است که 
توان تحلیل چنین سیستمی را دارد. نظریه پیچیدگی و 
آشوب، سامان و سازه سیستمی را در بر می گیرد که به 
دلیل تنوع در اجرای آن هر چند به نظر می رسد نوعی 

ی بر آن حاکم است، در بردارنده نظم مشخصی بی نظم
است. از این رو تهدیدها، ویژگی پیش بینی ناپذیری، 
غیر خطی، فاقد قطعیت و غیر معمول خواهند داشت 

نظم نامتقارن  -(. در چنین سیستمی 1393)قاسمی، 
است. بنابراین به طور قطعی نمی توان ارتباط میان 

هدیدها نیز ویژگی ت -اجزای سیستم را پیش بینی کرد. 
پیش بینی ناپذیر، غیر خطی، فاقد قطعیت و غیر معمول 

دفاع هم دارای ویژگی های چنین  -خواهند داشت. 
هر چند در برگیرنده مجذوب کننده  -سیستمی است. 

های نا آشناست، چنین مجذوب کننده هایی بدون الگو 
نخواهند بود و در نهایت الگوی رفتاری خاصی را 

راهبرد دفاع به ویژه دفاع  -هند ساخت. نمایان خوا
جامع، از ویژگی های سیستم های پیچیده و آشوبی 

م پیچیده و آشوبی قابل شهر به عنوان سیست است.
بر اساس این چارچوب تحلیلی، الگوی  .تحلیل است

رفتار به عنوان اولین جزء این سیستم، از حالت ساده و 
خص و سنتی و سلسله مراتبی مبادی و مقاصد مش

تعریف شده، به رواب  نامتقارن، متنوع، فاقد مرز و فاقد 
نظم سلسله مراتبی تغییر می یابد. در این حالت انسان 
به عنوان عامل و ناقل بیماری دارای رفتاری پیش بینی 
ناپذیر است و می تواند فضاهای شهری را تحت تأثیر 
خود قرار دهد. در این رواب  شبکه ای، هر عضو بدون 

ه به جایگاه خود در نظام سلسله مراتب شهری و توج
نیز اندازه و ابعاد کار کردی می تواند با مقاصد بزرگ تر 
و کوچک تر خود به صورت مستقیم و چرخهای رابطه 
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برقرار کند. در نتیجه مشاهده می شود که بعد از آلوده 
شدن یک شهر بزرگ، احتمال آلوده شدن یک روستا 

ن و یا با آلوده شدن محله ای از در دورافتاده ترین مکا
شهر، محالت و فضاهای بزرگ و کوچک دیگر بسته 

 به نوع ارتباط و الگوی رفتاری

(: مقایسه مشخصه های مخاطره در 1جدول )

 جامعه ماقبل مدرن و جامعه مدرن

 

 روش تحقیق .3

هدف هر علمی شناخت و درک بهتر مسائل و 
قرار دادن دانسته ها در دسترس بیشترین افراد و مفید 
بودن کاربرد آن است. نوع پژوهش کاربردی و رویکرد 

است. «تحلیلی  -توصیفی»حاکم بر آن از لحاد روش

تحلیلی به دنبال چگونه بودن  –در تحقیقات توصیفی 
نوع تحقیق وضع موضوع هستیم. به عبارت دیگر این 

دار  نموده وبه توصیف منظم و نظام موجود را بررسی
را  ها و صفات آن وضعیت فعلی آن پرداخته، ویژگی

نماید. تحلیل  مطالعه و ارتباط بین متغیرها را بررسی می
داده های شهری شیوع و گسترش و کنترل مهار، به 
طور خاص مربوط به بهداشت شهری و مفاهیم شهر 

باشد. با توجه به اهمیت این مسئله و موضوع سالم می
بحث مورد مطالعه، شهر زابل به عنوان یک حوزه 
فعالیتی و سکونتگاهی در شمال استان سیستان و 
بلوچستان و شهر ساحلی و صنعتی عسلویه در شرق 

 باشد.استان بوشهر می
 

 محدوده مبرد مطالعه .4

شهر زابل به عنوان یکی از شهرهای استراتژیک 

عرض جغرافیایی شمالی  31°13َی شرق ایران در مرز

طول جغرافیایی شرقی واقع شده است.  61°29َو در 

مساحت شهر زابل در داخل محدوده مصوب طرح 
هکتار اراضی  1328,8هکتار ) 52/2084تفصیلی بالغ بر 

هکتار اراضی ناخالص شهری( است،  755,7خالص و 
ل جمعیت شهر زاب 1395بر اساس سرشماری سال 

 475نفر بوده است. ارتفاع متوس  این شهر  138274
ای وسیع و هموار واقع متر از سطح دریا بوده و در جلگه

شده که اطراف آن را اراضی مسطح فرا گرفته است 
 1385؛ مهندسین مشاور طاش، 41: 1388زاده، )ابراهیم

  (.3: 1388و ساالری سردری و کیانی، 
 

 
 محدوده شهر زابل :(1نقشه )

سیمای کلی فعلی شهر زابل با مرکزیت بافت 
قدیمی بازار خطی و بافت میانی مناطق مسکونی 
شعاعی مهاجر نشین دهه چهل و سیستم شبکه 

های فرعی و مناطق حاشیه ای می شطرنجی با خیابان
فضایی مجموعه شهر ترکیبی  -باشد و از نظر کالبدی

( و )هراتی، 16، 1385نس دارد )بزی، متحد و متجا
(. ساختار فضایی 1394خالد دارستان، مژگان و حیاتی، 

هکتار وسعت(؛ شهر دارای طرح نیمه  2084شهر زابل )
هایی از مربع مانند فشرده شطرنجی بر مبنای مدول

است. نقش ساختمان سازی، و شبکه بندی شهر )معابر 
هایی که نو اسکلت شهر( این گونه است که خیابا

ها به موازات جهت بادهای غالب است، جهت آن
ها در حکم باد شکن عمل کرده، اثر ساختمان

ها باعث افزایش سرعت بادها و کانالیزاسیون خیابان
هایی که شود؛ در خیابانتشدید اثرات نامطلوب می

عمود بر جهت وزرش باد غالب است اثر کوالسیون و 
ها و آلودگی ماسهچرخش هوا، سبب انباشته شدن 

(. 114، 1382گردد )سلیقه، محیطی می
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 مساحت شهر زابل  (: خصبصیات جمعیتی و 2) جدول

 
 (66، 1398منبع: )احدنژاد و همکاران، 

 (.181، 1382های اقلیم سیستانی کبچک )منبع: مسعبدیان، (: ویژگی3جدول )

 ناحیه عامل گرمائی عامل نم و ابر عامل بارشی عامل بادی غباری عامل تابشی عامل تندری

0,36- 0,67- 5,69 0,49- 0,19- 0,18 
سیستانی 
 کوچک

 
 های تحقیق یافته .5

یافته های تحقیهق شهامل نتهایج کمهی و کیفهی      
بدست آمده از انجام پژوهش است. در این قسمت نتایج 
براساس دسهت آوردهها مطهرح شهوند. یافتهه هها بایهد        

یافتهه  مشخص و بدور از هر گونه ابهام مطهرح شهوند.   
های تحقیق شامل نتایج کمی و کیفی بدسهت آمهده از   

راسهاس  انجام پژوهش اسهت. در ایهن قسهمت نتهایج ب    
دست آوردها مطرح شوند. یافته ها باید مشخص و بدور 

یافته های تحقیق شهامل  از هر گونه ابهام مطرح شوند. 
نتایج کمی و کیفی بدست آمده از انجام پژوهش اسهت.  

شوند.  در این قسمت نتایج براساس دست آوردها مطرح
یافته ها باید مشخص و بدور از هر گونه ابههام مطهرح   

 شوند. 

لی بر رویکردهای پدافناد غیار عامال    تحلی .5-1

کالبادی شاهر    –مبنتی بر تبسعه فضایی 

 زابل 

شهر زابل به عنوان قطب خدماتی و اداری و 
همچنین نقطه ثقل مرکزی منطقه سیستان با پوشش 
جمعیتی باال؛  مرکز و محور خدمات منطقه و حلقه 
ارتباطی و کانون انسجام منطقه ای و پسکرانه های 

باشد. تحلیل فضایی آسیب پذیری شهر با روستایی می 
توجه به مرزی بودن شهر، دور از مرکز و فاصله بیش از 

کیلومتر با شهرهای پشتیبان بسیار با اهمیت و  200
شهر  دارای ضریب مدیریتی و پدافندی باال می باشد.

ن سیستان ستای شمال اکز شهرامراز یکی زابل 
و حیاتی ، مهز مههکامردارای ه هست کوبلوچستان ا

ی  اباتوجه به شرد ند تکامل خوده و روبوس حسا
تحقق و فند غیرعامل امنظرپد، از شهرع مصنوو طبیعی 
ت و قوط نقای، دارای یی مدیریت شهراجرم انظاآن در 
و همچنین فرصتها و تمی هسیسدرون ضعف 
دارای ین شهر اسیستمی میباشد. ون بری تهدیدها

زی شهرساای ارزش دارت  که هم هسدی ادهکز متعامر
ش هنند نقامیتوی شهرب مطلود کررکای یفاده و در ابو

ف نند هداسویی میتوازهم و بگیرند ه برعهدرا ی همهم
ه شدد کز یاافاعی شهرباشند. مرد-منیتیات اتهدیداع نوا

زه حوش گستر، تژیکاستراهمیت دارای وزن و اهریک 
اری تاثیرگذذ و وهق نفهعمدارای نیز ده و بوذ نفو
ها ی آن تجدیدپذیرن مکااهمچنین ؛ میباشندوت فامت
ن مکاو نسانی وی انیرت،  اهتاسیسات، تجهیزد بعااز ا

ز هکان مرهیاز اک هر یهبدین ترتیب هده و مختلف بو
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 کسب می نمایند. فند غیرعامل اتحقق پدر ه  منظوهبرا ی همختلفارزش 

 
(: ساختار شطرنجی شهر زابل )شبکه ارتباطی پرتردد بخش مرکزی( و انباشت، تراکم جمعیت و فعالیت )میزان 3) شکل

درجه یک،  انباشت و تراکم جمعیت و فعالیت در یک مکان(: بازار/مراکز فعالیت های اقتصادی، معابر )شبکه ارتباطی دسترسی

، مکان های عمبمی، خدماتی، تمرکزرجه سه(درجه دو و د

کاربست اصول پدافند غیر عامل در ساختار شهر 
زابل؛ مطابق استخراج اصول و معیارهای پدافند غیر 
عامل و مقوله های شکل دهنده سازمان فضایی شهر 
به شناسایی و درک اثرات کالبدی ناشی از به کارگیری 

سازمان فضایی اصول و معیارهای پدافند غیر عامل بر 
شهر زابل پرداخته شده است. الگوی توسعه فضایی 
شهر مبتی بر بر اصول پدافند غیرعامل: استتار درون 
ساخته، دسترسی و نفوذپذیری )قابلیت دسترسی باال(، 
اختفاء و پوشش و جانمایی و مکان یابی )پخشایش 
عملکردها و خدمات( فضایی عملکردها، خدمات در 

چگونگی کنار هم قرارگیری و  سطح شهر و حومه و
ترکیب فعالیت ها و عملکردهای مختلف، چارچوب 
مکان یابی کاربری ها و پراکندگی و تحلیل خروجی ها 

 -فرم کالبدی/فیزیکیباشد. و ورودی های شهر می
فضایی شهر )ساختار و عناصر شهر( در پدافند غیرعامل 

هندسی تاثیر گذار می باشد، شهر دورن گرا زابل با فرم 

و ساختاری شطرنجی  و سیمای یکنواخت شهری می 
باشد. بلوک ها و سلول های شهر به صورت اشکال 
منظم شطرنجی شکل گرفته است. حد و حدود شهر به 
صورت فیزیکی، کالبدی و طبیعی نامشخص می باشد. 
نقاط مرکزی به صورت خدماتی و هسته ای محور 

شهر  مشخص می باشد. پراکنش تأسیسات و خدمات
به صورت متراکم بیشتر در بخش مرکزی؛ جنوبی و 
شرقی شهر استقرار یافته است. همچنین توزیع جمعیت 
به صورت متراکم بیشتر در بخش مرکزی میانی می 
باشد. در راهبرد پدافند غیرعامل ساختار فضایی شهر 
ضروریست ضمن اینکه شبکه گسترده دسترسی های 

سلسله مراتب شهری )گزینه فراوان دسترسی(، الگوی 
رعایت شود و خیابان های کوچک غیر مستقیم باشد. از 
مشکالت ساختاری شهر عدم وجود شیب در سطح 

 شهر می باشد.
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بازار مرکزی شهر و مصلی المهدی شهر به عنبان محل اسکان اضطراری روباز  باز و متراکم شهر زابل/ (: فضاهای 4) شکل

در بافت متراکم مسکبنی

ریخت شناسی شهر: تحلیل وضعیت بلند مرتبه 
سازی، عرض معابر کم و فضاها باز گسترده در سطح 
شهر بسیار کم می باشد و ساختار معابر شهر شطرنجی 

محالت به  و تراکم ساختار مسکونی در سطح شهر و 
کنترل فضاهای راهبردی  متراکم نیمه فشرده می باشد.

پدافندی )دسترسی، خدماتی، اسکان ایمن( و  –
محیطی که قبل از بحران، حین بحران و بعد از بحران 
ضروری می باشد. مشکل یابی در موضوع پدافند 
غیرعامل فضاهای شهری به عنوان اولین موضوع 

فضایی مبتنی بر مطرح می باشد. و آسیب شناسی 
ساختار کالبدی و بافت اجتماعی در پیاده سازی و به 
کارگیری راهبردهای پدافندغیرامل ضروری می باشد. 
مشکل گشایی از طریق سیاست گذاری مناسب و 
افزایش ضریب پایداری زیست در مکان و فضاهای 
شهری امکان پذیر می باشد. تدوین چارچوب سازمان 

ول پدافند غیرعامل/مدیریت فضایی شهر مبتنی بر اص
بحران )تفکیک سازمان( و راهکارهای اجرای اصل 

 اختفاء؛ پوشش و استتار در ساختار شهر می باشد.
حاکم بر درونهههههههههههی مل ایابی عوارزماتریس 

فند غیرعامل اتوسعه  پددی هبررامدیریت ی و یزربرنامه
ی و یزربر برنامهار ر گذنی تاثیدرومل اعو زابهههههلشهر 

زابل هر هل شهد غیرعامهفناعه پدهتوسدی هبررامدیریت 
ده از ستفاامختلف با ی هارساختاو ی  اشر باتوجه به 
می ار یابی قررد ارزنی مودروی    هابی محهیارزماتریس 

مرزی بودن شهر زابل و منطقه سیسهتان، شهکل    د.گیر
شههر،   فشرده و متراکم شهر، پهندشهتی بهودن سهاختار   

ی کت باالرمشاو شهر ت غلب محالدن اسنتی بو
ان ندوشهرو طایفهههه ای جه مذهبی د وجوان، وندوشهر

جنگ و فرهنگی ی هاانمقابله با بحرن مکااکه زابهههل 
، هددیش می افزان اقع بحرامورا در نی روا-ای سانه ر
مذهبی و فرهنگی -جتماعیی اهادبرخی نهاد جوو
مت ومقای هاه گامانند پایل سمی فعارغیر و سمی ر

ها ده از آن ستفان امکاو... و امذهبی ی هات هیا، بسیج
و مساجد د جو، وفند غیرعاملامر توسعه فرهنگ پددر ا
بخش م نتظااعامل ان سطح محلی به عنوارس در مد

ی بررتمرکز برخی کام عدان، قع بحرامودر فضایی 
، چندین نقطه شهردر ها آن کنش اپرو خدماتی ی ها
و تههامین اجتمههاعی خمینی شهر م مان استارمابیار ستقرا

صلی مسکونی اخل بافت در دو نقطههههه متفههههاوت و دا
دن بوده فرسو، سانیاد رمدامر در اتسهیل ی و شهر
ن مکاو ساخت ن مکاامختلف که ی ادارات هازه سا

هم افررا فند غیرعامل اپدل صوس اسااهابر آن یابی 
و رسی ستی دمدیریت بهینه شبکه هان مکاا زد.می سا

و مختلف سیستم حمل ی بخش هازی در فرهنگ سا
، فند غیرعاملابا توجه به مبانی پدی در زابههل نقل شهر

دن پرهزینه بوی و شهران عمری هازهسااث حدن امکاا
غلب در افند غیرعامل اپدل صواها مبتنی بر آن ساخت 

، مینیزیرههههای زح آبسطدن لیل باال بودشهر به ط نقا
ی زابهل  منطقه شهرسیسهتان در  منطقه تمرکز جمعیت 

د، هدیش میافزت ابه شدی را سیب پذیران آکه میز
ی ستاهات از رومهاجری و شدجمعیت شهرربه رو ندرو
فند اپددر کندگی بهینه اصل پرابه شهر که با اف طرا

باشد )تخلیه مهرز(، مههاجرت از   میرض تعادر غیرعامل 
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 شهر و منطقه سیستان به سایر مناطق کشهور )مشههد،  
بیرجند و شهرهای شمالی کشهور و خهالی شهدن نقهاط     
سکونتگاهی در منطقه سیستان(، ورود مهاجرین افغانی، 
قاچاق، نبود اشتغال و بازار کهار، عهدم سهرمایه گهذاری     
تولیدی، همسانی قومی و فرهنگهی در منطقهه و شههر،    

ردرون ساختاای مناسب بری یک پهنه بندد جوم وعد
ی  امدیریت شرو سانی رادمدد اکررکار منظوبههههه شهر 
ی فضاهاد جووبه ط نسبی مربوو شدید انی، کمبهود  بحر
ص در شهر بخصوت سطح برخی محالی در شهرز با

ی کم نسبتا باالاشهر که ترده فرسوو سنتی ت محال
ر چادنی اقع بحرامورا در سانی ادرمدو اشته داجمعیتی 

تمرکز زابههل و شهر ی تک مرکزر ساختا ضعف می کند.
ه، عمدری تجاههههای لیهههتفعا، خریده کز عمدامرزار، با
ی یزربرنامه م عد، مرکز شهری مهههالی/ اداری در بررکا
ضی ی ارابررکاو فضایی -یتوسعه کالبددی هبررا

م عد، فند غیرعاملاپدل صوس اساابر ی در زابهههل شهر
تی آتوسعه در پهنه هایی که و ها یبررنظر گرفتن کادر 

و من ی اها انساختماث حدامحل ان شهر به عنو
س عایت ماتریم رعدره، عمومی چند منظوهههای هپناهگا

ی یزربرنامه ری در گازساو مطلوبیت ، ظرفیتههههههای 
، فند غیرعاملاپدل صوس اساابر ی ضی شهری ارابررکا

که به ر بافهههت مسهههکونی  کنادر کز نظامی امرار ستقرا
در بنزین مههه هههای  پد جو، وکندمیه جلوف هدان عنو
برخی ی گیرارقرنههههههی، طقه مسکومنو در خل شهر دا
یی انقشه هووده روی یک محددر حیاتی و کز مهم امر

یافته د نموای خوشهف یک هدان شهر که تحت عنو
در بخهههش جمعیتی و کم ساختمانی اتر، افهههزایش ستا

ی ههای رامدرآناکاو فیک ایش ترافز، اشهری مرکز
ه جایگای تصدن سیاسی شده، یندی درآشهردرون 

نامه آن، بهههههربه ط مربوی و ادارات رمدیریت شهی ها
، ختفار، استتاهههههای ای تکنیههههکگیررجهت بکای یزر

کز مهم امرد یجاههههر، اطح شهههسدر ب هههفریو پوشش 
ی هاد ساختمانیجاک؛ اندس امرکز حسای به جاد متعد
ار ستقرایابی صحیح عرصه ن مکاد در شههههههههر، متعد

زی ساوم مقادر شههههر زابهههل، مختلف ههههای فعالیهههت
تهراکم جمعیتهی و فعهالیتی در     ها.و ساختمانت تاسیسا

بخش مرکهزی و میهانی؛ تهراکم سهاختمانی در بخهش      
مرکهههزی و میهههانی و پیرامهههونی سهههطح اول؛ درجهههه 

شهر زابهل  محصوریت در بخش مرکزی و پیرامونی در 
بسیار باال بوده همچنین فاصله از مراکز خطر آفهرین در  
.بخههههههش میههههههانی زیههههههاد مههههههی باشههههههد 

 فند غیرعاملاتبسعه پددی هبررامدیریت ی و یزرنامهحاکم بر بر نیومل بیرایابی عبارز(: ماتریس 4)جدول 

 زابلفند غیرعامل شهر اتوسعه  پددی هبررامدیریت ی و یزرنی حاکم بر برنامهومل بیراعو ردیف

 دشتی بودن شهر 1

 وجود کوه خواجه 2

 سانیاد رمدامر در اتسهیل ی و بافت شهردر خارج شهر ن امیرالمومنین ستاربیماار ستقرا 3

 ورودی و خروجی های شش گانه شهر 4

5 
ی ستامیلک و دررا –ی آیت اهلل سیستانی در شرق شهر و مسیر ارتباطی زاهدان شبکه کمربندن تکمیل مکاا

 رشهدر سانی ادرمدی اهان شریآزی بهینه سا

 ی سبز در اطراف شهرتوسعه فضاده از ستفاامکان ا 6

7 
ی در کز شهرابه مرره بادوبخشی ت بند حیاآفردن بربون مازنتیجه ات و در بر تهدیدابردر تر کم ب آوری تا

 زابل

 در دشت عریانفضایی شهرار ستقرالیل دیی به اهوت بر حمالابردر شهر ای نقطهای و پهنهی سیب پذیرآ 8

 

 تحلیل ساختار آینده شهرهای زابل و عسلبیه(: 5جدول شماره )

 آینده شهرهای زابل و عسلویهتحلیل ساختار 

 عسلویه زابل
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 گسترش و ایجاد فضای باز شهری
فضاسازی ساحلی و فضای سبر با رویکرد جدایی گزینی 

 مهاجرین و شاغالن صنعت و بومیان محلی

 استقرار مراکز درمانی برجسته منطقه ای
حمایت های اجتماعی و بهداشتی، درمانی صنایع نفت و گاز از 

 در منطقه عسلویه زیست پایدار

و ترساا    ینیکروناا   اار  اارنش   رن اا آثاا  

   صر ت ک هش ف  لیت ه ی و ج  ج یی و  ی  ر

کرونا به مثابه یک م  جرت ه ی م کرس می    د، 

فعلهی و آینهده    سهکونت  یالگهو  بهر   پدیهده اجتمهاعی  
 یمسهاکن و فضها   یکالبد یفضا تاثیرگذار می باشد و 

در ساختار شهری نیز شکل  را تغییر خواهد داد. یسکونت
 محهور  محلهه  یخودکفها و شهرسهاز   یهها  محلهه  گیری

راهبردی استراتژیکی در فرآیند توسعه، برنامهه ریهزی و   
دو  باشهد. گذاری و اقهدام( مهی  مدیریت شهری )سیسات

اسهت:   یفرم شهر رمتمرکزیتمرکزگرا و غ یطراح وهیش
 لیتمرکزگهرا موجهب تشهک    یتمرکز خدمات در شهرها

 روسیه و احتمهال انتقهال و   شود یتر م بزرگ یها تجمع
 نهه یجنبهه کهه در زم   نیه آثهار ا  زا یکی. ابدی یم شیافزا
 دیه مراکهز خر  یریکارگ دارد، به تیاهم ها یکاربر عیتوز

است که عمالً احتمهال در معهرض قهرار     اسیبزرگ مق
شههرها   نیه در ا نطوری. همکند یم شتریگرفتن افراد را ب

اساسهاً   ،یونقهل عمهوم   از حمهل  شهتر یاستفاده ب لیبه دل
 یدر شههرها  .دخواهد بهو  شتریب گریکدیارتباط مردم با 

شههر بها دارا بهودن     یهها از بخهش  کیهر رمتمرکزیغ
تطهابق   نهه یقرنط اسهت یتر با س راحت ،ینسب ییخودکفا

 یوآمدها، کنترل همگهان  و با محدود شدن رفت ابندی یم
خواههد   سریم تر عیسر روسیانتقال و رهیو شکستن زنج
 ازیه کمتر شدن ن لیبه دل ،یفرم شهر نیشد. اساساً در ا

ونقل  اتکا به خودرو و حمل ،یبه خروج از محدوده شهر
و  هادیه بر پ یمبتن شتریکمتر بوده و شهروندان ب یعموم

 رو نیه کنند؛ ازا نیخود را تأم حتاجیما توانند یدوچرخه م
از تهک   یسهاختار شههر   .دههد  یرخ مه  یتعامل کمتهر 

 یبه سمت ساختار چنهدمرکز  یقو تیمرکز ای تیمرکز
 .ابدی رییشهرها تغ بزرگ و کالن یدر شهرها

 یمحل ینهادها  .5-2

خصهوص   بهه  ،یشههر  یها بروز بحران  یشرا در
 ییخودکفها  هها،  یمهار یب وعیشه  ایه  یعیطب یایبروز بال
 تیه اهم یمحله  اسیه در مق تیریشهر و مهد  یها محله

بهر   یمبتنه  دیبا یا محله تیریمد نی. اابدی یدوچندان م
. در ردیه محله شهکل بگ  یاجتماع یها و نهادها سازمان

تجربهه نشهان داده    ،مدت ابتال به کرونا و مقابله بها آن 
 یانرس در سطح محالت، همچون اطالع یاقدامات مؤثر

 ،یبهداشهت  یهها  بسهته  عیتوز ،یدر مورد مسائل بهداشت
 یمحلهه، بها همکهار    یمعهابر و مراکهز اصهل    یضدعفون
در محهالت   ژهیه و بهه  یشهر تیریو مد یمحل ینهادها

 یاقدامات مبتن نیکم برخوردار مؤثر بوده است. اساس ا
 یمتعهدد محله   یاسهت، نهادهها   یاجتمهاع  یابر نهاده

 یاجتمهاع  یشهوراها  ،یکوکاریهمچون مساجد، مراکز ن
 نیه اسهاس ا  یتوسهعه محله   یلگریمحالت، دفاتر تسه

مختلهف   یهها  آنها بها بخهش   یرخداد هستند و همکار
مههم   یحکومت ینهادها گریدولت و د ،یشهر تیریمد

بهه   ،یدرس گهرفتن از تجربهه ارزشهمند کنهون     با .است
هها،   در همهه زمهان   یمحله  یشهناختن نهادهها   تیرسم

 ،یتیریارتبههاط مههداوم و مههؤثر بهها بدنههه مههد   یبرقههرار
سهههاختارمند کهههردن نهادهههها باحهههداقل مهههداخالت   

و  یدولته  ینهادها انیم یهماهنگ تیتقو ک،یبوروکرات
و آمهوزش   یشههر  تیریسطح محلهه بها مهد    یتیحاکم
 .دیمحالت را ارتقا بخش یتابآور توان یم ،مؤثر

 یونقل شهر حمل .5-3

 سههتمیابههتال بههه کرونهها نشههان داد کههه س تجربههه
  یشههر بها شهرا    یاتیح یعنوان رگها ونقل که به حمل
 هها  انهه یهها و پا  سهازگار شهوند. در فرودگهاه    دیه با دیجد
ماسهک و   عیه توز ،یمهار یب یغربهالگر  یبهرا  یداتیتمه

عالئههم و  قیههمههردم از طر تیمههداوم، هههدا یضههدعفون
و  یمهاع فاصهله اجت  تیه رعا یدر کف برا یخطوط رنگ
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در نظهر   دیه و قطهار با  مها یکاهش تعداد مسهافر در هواپ 
فاصهله   جیبا هدف تهرو  ابانهایخ یبازطراح گرفته شود. 

شهلو  و   یهها  در مکهان  روهها  ادهیه پ ضیتعر ،یاجتماع
در دستور کهار قهرار    دیجد یروها ادهیو ساخت پ یتجار

خطههوط دوچرخههه  ضیو تعههر جههادیا نی. همچنههردیههگ
 تیه و امکهان رعا  شهتر یبهه اسهتفاده ب   بیمنظور ترغ به

 شهنهاد ی، پیمراکز شهر یها راه ادهیدر پ یفاصله اجتماع
 . شود یم

 یعرصه عمبم .5-4

 اسیه بهاز و مناسهب در مق   یشهر یفضاها جادیا
از  یا صورت شهبکه  صورت منفرد، بلکه به محالت، نه به

راه  ادهیه پ قیاز طر حاًیباز متصل به هم ( ترج یفضاها
و  یضهواب  اسهتفاده از مراکهز عمهوم     میتنظ  )سر سبز
 هیتوصه  یمراسهم عمهوم   یبرگهزار  یبهاز بهرا   یفضاها

کهه  )بهازار(   یعموم یبه فضا ها ابانیخ لیتبد .شود یم
و  شههر هوشهمند   .ردیه قرار گ ادهیمورد استفاده عابران پ

دو مقوله همسو در فرآیند مدیریت بحرانههای   یآورتاب
طبیعی و انسان ساخت سکونتگاه های زیسهتی جامعهه   

جامهه   یو قهدرت کنشهگر   یاجتمهاع  تیه ظرف باشد.می
 جیمساجد و نهاد بسه  رینظ ،یاجتماع یها و شبکه یمدن

شهکل گیهری و رونهق      یصهنف  یهها  محالت، انجمهن 
تجارت الکترونیکی برای تامین نیازهای روزانه، از جمله 

ها و سایر مهوارد بهه صهورت    مواد غذایی، داروها، لباس
)ارزیهابی سهالمت   آنالین تا نوبت دهی اداری و درمانی 
ای از تغییر رفتارهای الکترونیکی یا ارزیابی تلفنی( نمونه
شهههری و مههدیریت  زیسههتی و اجتمههاعی در فضههاهای

مجموعه های خدماتی در مسیر حرکت به سمت شههر  
توسهعه   باشهد. الکترونیکی و شههروند الکترونیکهی مهی   

زیرساخت های الکترونیکهی، گسهترش فراگیهر شهبکه     
ومی شدن آموزشهی الکترونیکهی در   های اجتماعی، عم

ساختار رسمی و عمومی وزارت خانهه ههای آمهوزش و    
پرورش و وزارت علوم و تحقیقهات و فنهاوری راهیافهت    
های برای جامعه پذیری دیجیتال بین خانوداه ها بهوده  
است. این را می توان بهه عنهوان یهک پدیهده اسهتفاده      
سریع تحول گهرا از فضها، بها کمهک فهن آوری ههای       

شمند درک کرد. چنین واکنشهی تحهول گهرا را مهی     هو

توان به تاب آوری فوری برای پاسهخگویی و همچنهین   
 سازگاری با بیماری همه گیر ادامه داد. 

یا  19کویید  یاگر شیوع؛ گسترش و ادامه
های جدید همه گیر تمایل به تکرار خود در ویروس

زمان آینده داشته باشد، بسیاری از رویکردهای معاصر 
ریزی ، توسعه و مدیریت مربوط به در مورد برنامه

ها و منابع طبیعی زیر سؤال خواهد ، زیرساختجوامع
 COVID-19رفت. چالش پویا و فزاینده ظهور 

خطرات بزرگی برای جوامع در سراسر جهان به وجود 
آورده است. بنابراین، زمان هرگز چنان حیاتی نبوده 

مکن که در آن اصول است که بتواند در مورد راههای م
ریزی شهری، طراحی، مدیریت و اصول توسعه برنامه

تأثیرات ظهور  نیاز به تحول پیچیده ای دارد تأمل کند. 
COVID-19  و چالش های آن مبنی بر چگونگی

)دوباره( تعریف برنامه های  پایداری فضاهای زیستی و 
های تحقیقاتی نظری، جمعی بشر نیازمند همکاری

-ربی و موردی و راهبردهای کارکردی میتجربی ، تج

در ساختار رویکردهای تاب آوری و مدیریت  باشد.
شهری  مقررات مربوط به کاربری اراضی؛ برنامه ریزی 
آئین نامه تعیین تراکم ساختمان / جمعیت؛ ماهیت 
الگوی تحرک درون و برون شهری؛ توزیع خدمات و 

گهداری امکانات جامعه؛ برنامه ریزی زیرساخت ها و ن
از آن؛ و فن آوری های هوشمند در جامعه بندی 
دیجیتال و اقدامات روزانه به عنوان مثال رفت و آمد، 
مدرسه، کارهای اداری، خرید و غیره نیاز به نگاه 

تحلیلی جدید در مقابل با ویروس های  -راهبردی
باشد. تراکم شهری و آمادگی آن برای فراگیر می

نی معاصر و اقدامات الزم سازگاری با آینده؛ شهرنشی
برای تفریحات برای جوامع آینده؛ برنامه ریزی برای 
فضای اجتماعی اجتماعی دگرگون شده تفریحی و 
امکانات؛ تغییر ماهیت تحرک شهری و معنای آن برای 

ریزی ترانزیت انبوه؛ رفتار سفر و زیرساخت های برنامه
؛ زندگی فعال؛ تنظیم کاربری اراضی، تراکم ساختمان

زیرساخت های دیجیتالی در شهر هوشمند و انعطاف 
پذیر؛ تجارت الکترونیکی، تحرک شهری و شهر 
هوشمند؛ بهداشت الکترونیکی و رفاه شهری؛ بهداشت 
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و سالمت شهری )مقاوم سازی شهری( اصول طراحی؛ 
شهرهای زنده؛ انعطاف پذیری مجدد و شهر هوشمند 

زیرساختی و ریزی و خدمات برای زیست جدید؛ برنامه
هایی از های جدید برای شهرهای آینده؛  درسنوآوری

ویروس همه گیر جهانی کرونا و اهمیت آن در مدیریت 
 باشد.آینده شهرها می

با رویکردهای توزیع عادالنه شهرهای آینده 
امکانات و خدمات شهری در دسترس عموم، انسان 
محوری و شهر و زیست سالم و پایدار و مشارکت 
عمومی در سالمت جمعی خواهد بود بر این اساس؛ 

گذاری رعایت فاصله برد یاحداث بناها و فضاها با تاک
، انعطالف پذیری و قابلیت تغییر /اجتماعیزیستی

ها )چند عملکردی نمودن فضاها/توسعه کانکاربری م
میان افزا(، کنترل سالمت افراد در ورودی شهرها و 

تغییرات کالبدی ساختمان های با تراکم جمعیتی باال، 
موثر در رواب  اجتماعی و بهره گیری از ظرفیت های 
مکانی و فضاهای فراموش شده در زندگی اجتماعی 

ر و شهروند نظیر بالکن، پشت بام و حرکت به شه
 هوشمند و الکترونیکی صورت خواهد پذیرفت.

 هاشناسایی آسیب .5-5

مهاجرت و جابجایی جمعیت در دو شهر زابل و 
عسلویه بدین گونه می باشدکه دالیل مهاجر پذیری در 
شهر زابل )مهاجرفرست( به دلیل ارتباطات اجتماعی و 
مهاجرت های قومی می باشد اما در شهر عسلویه 

اجرت جمعیت )مهاجرپذیر( به دلیل جابجایی و مه
اشتغال و حضور در بازار کار فعالیت های صنتی نفت و 

 باشد.گاز، گردشگری ساحلی و فصلی و تجارت می
های اجتماعی محلی در شهرهای عسلویه و زابل قوت

بر مبنای نظم درون اجتماعی و تطبیق با ملزومات 
 تعطیلی فضاهای باشد. بهداشتی فردی و جمعی می

شهری مانند مساجد جهت کاهش فشردگی و ارتباطات  
تفاوت های  اجتماعی جهت کنترل و مهار بیماری کرونا

های سنتی و جدید در روند معماری فضاهای ساختمان
بیماری نیز بدین گونه می باشد که وجود هشتی در 

های سنتی یا حوض آب جهت تعویض لباس ساختامن
زیستی هوا و  یا شستشویی دست و صورت و تهویه

وجود عایق و الیه حفاظتی فضای سبز منازل در روند 
 باشد.بیماری های اثرگذار می

تحلیل وضعیت پارامترهای مختلف مرتبط با  شاخص های بهداشتی در مبارزه با بیماری کرونا بر (: 6جدول )

بیه خدمات، امکانات و وضعیت اجتماعی، تبسعه و منطقه ای در اساس اطالعات شناختی، رفتاری و تحلیل ثان

 شهرهای زابل و عسلبیه
 ساحلی عسلویه -شهر صنعتی شهر مرزی زابل شاخص ردیف

 بسیار باال بسیار باال تراکم جمعیتی 1

باال/ مهاجر فرست کلی/ مهاجرپذیر  تحلیل مسافرت و جابجایی 2
 فصلی  )عید نوروز(

کلی/ مهاجرفرست باال/ مهاجر پذیر 
 فصلی  )عید نوروز(

شیوع وگسترش بیماری و توزیع مراکز  3
 بهداشتی

  

 هوایی و زمینی/ مرزی شبکه حمل و نقل و ارتباطات اجتماعی 4
ای و ملی )افغانستان، گسترده منطقه

 پاکستان و ایران(

 هوایی/ زمینی/ دریایی/مرزی
 گسترده ملی و جهانی
 ایران()کشورهای عربی، چین و 

 ارتباط اجتماعی محدود پیوسته ارتباط اجتماعی گسترده دامنه دار زیست فرهنگی منطقه ای 5)

 خدماتی -صنعتس -اقتصاد تجاری اقتصاد کشاورزی و خدماتی سنتی شیوه زیست اقتصادی و تامین معیشت 6

مسولیت های اجتماعی و چرخه مدیریتی و  7
 توانمندی های مدیریتی

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی  ردم نهادسازمان های م
 پارس جنوبی )پاالیشگاه و پتروشیمی(

 عدم توازن در عین حال برجسته محدوده و عدم توازن توزیع امکانات و خدمات 8

دسترسی به خدمات بهداشتی کامل و  9
 جامع/ آب سالم

 به صورت نیمه کامل به صورت محدود

 بسیار کم فراوانآسیب پذیری بر مبنای تحلیل استقرار  10
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 منطقه ای اقشار آسیب پذیر

 نوع آسیب ها متوس  می باشد ضعیف مدل و توان تاب آوری 11

   مدیریت واحد بحران شهری 12

ارتقای سطح آگاهی شهروندان در  13
 خصوص رعایت بهداشت عمومی

 خیلی باال باال

مدیریت بیماری مشارکت شهروندان و  14
 کرونا

 باال باال

 
شهههرهای هوشههمند بایههد بههه تحقههق شهههرهای  

چشم انداز تحقق بر مبننای  الکترونیک و موبایل شهرها
در مواقع بحرانی و  تعطیلی شهربر اساس  شهر هوشمند

در خهدمات  اقدامات سختگیرانه  رفاه جامعه و همچنین 
شههر   وضعیت عهادی و بحرانهی مهی باشهد.    شهری در 

صنعتی و مهاجر پذیر و همچنین بین راهی عسلویه بهه  
گردد عنوان مکاننی در معرض خطر باال دسته بندی می

که نقش آن در تولید انرژ ی کشهور حیهاتی و حسهاس    
شهر مرزی زابهل کهه از لحهاط امنیتهی دارای      باشد.می

دم ارتبهاط  باشد بها توجهه بهه عه    ضریب امنیتی باال می
فراگیری جغرافیایی امها از لحهاد ارتبهاط اجتمهاعی بهه      
صورت فراگیر در سطح ملی )مهاجرت مشهد/ گرگهان(  

 باشد.ای میو از نظر خدماتی در سطح منطقه

آمار مبتالیان به کرونا در شهرستان و شهرهای (: 5شکل )

 نفر( 66خرداد )مجمبع شهرستان  18در تارخ عسلبیه 

 هانتیجه گیری و ارائه راه حل .6

با افزایش جهان در پذیرش خود از مفههوم شههر   
هوشمند و ابزارهای فناوری مرتب  با آن ، ایهن ابزارهها   
باید به گونه ای تنظیم شوند که اطمینان حاصهل شهود   
ابعههاد زنههدگی بههه انههدازه کههافی از جملههه موضههوعات   

بههه  موضوعی بهداشت شهری تهیه می شود. در این ج
بحث می شود که عهدم اسهتاندارد سهازی بهین تهأمین      
کنندگان فناوری شهر هوشمند می تواند منجر به عهدم  
ارتبههاط بههین شهههرها و سههکو هههای داده شههود. چنههین 
شرایطی می تواند و در نتیجه شیوع ویهروس بهه یهک    
سیستم غیرمولد منجر شود زیرا تشخیص زود هنگهام و  

نده به سهتون فقهرات   مدیریت آن می تواند به طور فزای
فن آوری شهرهای هوشمند وابسته شود. در این مقاله ، 
نیاز فوری به کار در راستای استاندارد سازی پروتکل ها 
برای تقویت ارتباطات هوشمند شههر هوشهمند و لهزوم    
دموکراتیک سازی حوزه فناوری شههر هوشهمند بهرای    
تشویق عدالت و شفافیت در بین ذینفعهان مهورد تأکیهد    

ار می گیرد و از این طریق همکاری احتمالی بیشتری قر
سهتاندارد سهازی و بهه    ا در مورد فاجعه فراهم می شود.

اشتراک گذاری داده ها از طریق شیوع ویهروس شهبکه   
شهر هوشمند در سالهای اخیر نشان داده است کهه ، در  
حوزه شهری ، داده ها از جمله داده های بهداشتی مهی  

ف تهیه شوند. در حال حاضهر ، در  توانند از جاهای مختل
، داده  Coronavirus (COVID-19)مورد شهیوع  

ها از طریق غربالگری و نظارت ، از طریهق اسهتفاده از   
سنسورهای هوشمند نصهب شهده در زیرسهاخت ههای     
فرودگاهی و از پرسنلی که در آن هوا / بندرها کار مهی  
کنند ، از فرودگاهها جمع آوری مهی شهود. بهه عنهوان     

ال ، گزارش شده است که در آمریکا ، غربهالگری در  مث
فرودگاه مختلف انجام می شود تا اطمینهان حاصهل    20

شود که افراد آسهیب دیهده احتمهاالً در محهل ورود بهه      
قرنطینه درگیهر مهی شهوند. عهالوه بهر فرودگهاه هها ،        

[ گزارش داده انهد ، داده هها   2همانطور که باکلی و مه ]
اتوبوس ، مکان ههای بهازار )در   همچنین در پایانه های 

ووهان( ، مترو و همچنین در مراکز درمانی جمهع آوری  
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می شوند که بیماران برای مراقبت بیشتر پزشکی از آنها 
گرفته می شوند. چنین مواردی به ویژه در چین و سهایر  
مناطق آسیایی که موارد ویروس ثبت و تأیید شده است 

دیگر منابع داده شههر  شیوع دارد. عالوه بر این روشها ، 
هوشمند شامل کاربرد سیستم های ردیابی پایانه اسهت  

هیم شههر ایمهن مهورد تأکیهد قهرار      که بیشهتر در مفها  
، داده گیرند، جایی کهه، در نقطهه ورود یها عزیمهت     می

های مربوطه جمع آوری و تجزیه و تحلیل مهی شهوند.   
لی و همکاران برجسته می کند که سنسهورهای نصهب   

ن مکان هایی امکان دریافت و توزیهع داده  شده در چنی
ها در زمان واقعی به زیرسهاخت ههای دیجیتهالی درون    
شبکه را دارند و به هم پیوستگی آنها در شبکه ، آنها را 
در ارائههه بههه روزرسههانی هههای زمههان واقعههی درمههورد   
موضوعات مختلهف بسهیار کارآمهد مهی کنهد. منهاطق       

داشت شهری شهری همچنین با تعداد زیادی سنسور به
که برخی از آنها پوشیدنی هستند ، سرگرمی شده است. 
اگرچه اینها به طور خاص مد نیسهتند تها بتواننهد مهورد     
فعلی شیوع ویروس را ردیابی کنند ، اما قادر به ردیهابی  
سایر متغیرهای مرتب  مانند ضربان قلب ، فشار خهون ،  
دمای بدن و متغیرهای دیگر هسهتند ، کهه در صهورت    

ه و تحلیل می توانند بینش ارزشمندی ارائه دهنهد.  تجزی
این نقش را در نقش خهود    توروکالو و همکاران.-لونکار

در تحول در بخش مراقبت های ویهژه بهویژه بها اجهازه     
در  (CH CHدادن به مراقبت های بهداشتی متصهل ) 

جایی که می توان داده های جمع آوری شده از آنهها را  
ر داد و اطالعات بصیرتی را در مورد تجزیه و تحلیل قرا

مورد سناریوی بهداشت و درمان در هر منطقهه خهاص   
ارائه داد ، استقبال کهرد. واشیسهت و همکهاران. بیشهتر     
برجسته می کند که چگونه ویژگی های نوظهور ماننهد  
نقشه برداری مکهانی ، نظهارت و مهدیریت از راه دور و    

د از چنین قابلیت های محاسبات ابری پیشرفته می توانن
تالشهایی سرچشمه بگیرند و منجر به پتانسیل مدیریت 

 بهتر شهری شوند.

 و راهکارها پیشنهادها .7

  تدوین آمایش استقرار شهرها در عرصه

سرزمین با هدف توزیع متوازن شهرهای 

 کوچک و متوس 

  توسعه متوازن روستاها و شهرهای کوچک و

 شهرهای مرکزی و پیرامونی )مرزی(

  تعادل در پراکندگی مراکز جمعیتیتوزیع و 

 ایجاد فرهنگ ایمنی و فرهنگ سازی مداوم 

  بهسازی و ایمن سازی وضع موجود

 های عمومی مسکونی مردمساختمان

   توسعه الگوی محالت خوداتکا در شرای

 بحرانی

  دو منظوره نمودن فضاهای عمومی با قابلیت

 بهره برداری در شرای  بحران

 زمانی در زمینه  مواردی که در این بازه

زیست شهری متفاوت و قابل توجه است 

 عبارتند از:

  لزوم بازنگری در اصول سلسله مراتب و
 عرصه ها و فواصل فردی و اجتماعی

 های شهری شعاع های  بازنگری سرانه
دسترسی و مبانی جابجایی جهانی و محلی 

 انسان و کاال

  لزوم انعطاف پذیری فضاهای شهری حمل و
ها به منظور بهره گیری در  زیرساختنقل و 

مانند قرنطینه و خانه  موارد اضطراری
 های دوره کرونا نشینی

  لزوم توجه به اهمیت کل و جزء جوامع بشری
و تاثیر و تاثر متقابل از هم )توجه به کلیه 
اقشار در سیاستگذاری و تاثیرپذیری متقابل 
جامعه و افراد در سرایت کیفی زیست و 

 مات(عاملیت تصمی

 یتیمختلهههف حمههها یهههها نههههیگز ارائهههه، 
 یبرا  یتنفس و تقس ق،یتعل ف،یت،تخفیمعاف
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خصهههوص  (بهههه یشههههر یوکارهههها کسههب 
) متناسههب بهها  یخههرد و محلهه یکسههبوکارها
 یریشدت :اثرپذ

 و  اتیههمال ،یعههوارض شهههردار مههه،یب حههق
 :بر ارزشافزوده اتیمال

 یبهه واحهدها   یجاریپرداخت وام است امکان 
 ؛یجاریاست یو ادار یتجار

 دولههت، کیالکترون یخههدمات شهههر توسههعه)
)،  یو ثبته  ییخدمات قضا ها، ،بانکیشهردار

 یهها  شهن یکیو در بسهتر اپل  نترنهت یا بریمبتن
 تلفن هوشمند؛

 ارائهه   یهها  پلتفهرم  جهاد یاز توسعه و ا تیحما
و در بسهههتر  ینترنتهههیکهههاال و خهههدمات ا 

 تلفن هوشمند؛ یها شنیکیاپل

 کههردن  یاتیههو عمل جیتههرو ،یفرهنگسههاز
 یدر فضهههها یاجتمههههاع یگههههذار فاصههههله
 یفضهههاها ،یعمهههوم ونقهههل ،حملیشههههر

 کسبوکار؛

  صههورت  بههه یاز توسههعه دورکههار  تیههحما
)بهها یماریب وعیمسههتمر(و پههس از کههاهش شهه

 ونقل توجه به آثار مثبت بر حمل

 و  یقههانون یاقههدامات چندبعههد یریکههارگ بههه
 کپارچهه یواحهد/   تیریتحقق مد یبرا ییاجرا
  یکه در کنار ضرورت و الزام در شرا ،یشهر
مقابله بها   ثیاز ح ینیچن نیا  یدر شرا ،یعاد

 یو کارآمهد  یاثربخشه  هها  بیها و آسه  بحران
 دوچندان دارد؛

 و اعمهال   یبهه سهمت محلهه محهور     حرکت
 یوکارهها  در مورد کسب یتیحما یها استیس

رجوع مردم بهه مراکهز    بیبا هدف ترغ یمحل
از  یتیحمهها یههها اسههتیو س یمحلهه دیههخر

 ؛یمحل یکسبوکارها

 ینهادها گاهیجا یشناختن و ارتقا تیرسم به 
ارتباط مداوم و مؤثر بها بدنهه    یبرقرار ،یمحل
 ینهادهها  انیه م یهمهاهنگ  تیتقو ،یتیریمد
 تیریسهطح محلهه بها مهد     یتیو حاکم یدولت

 یآور تهاب  شیو آموزش مؤثر و افهزا  یشهر
 محالت؛

 از تهک   یسهاختار شههر   رییه تغ یبهرا  تالش
بهه سهمت سهاختار     یقو تیمرکز ای تیمرکز

بههههزرگ و  یدر شهههههرها یچنههههدمرکز
 شهرها؛ کالن

 و توسعه بام سبز، در نظر گرفتن بالکن  جیترو
بهه   یبا دسترس یمسکون یواحدها یدر تمام

بهاز بها    یکامالً باز، مشاعات با دسترس یفضا
در  دیبهه نهور خورشه    یدسترس رون،یب  یمح

امن  فضای نیهمچن و یمعمار یاکثر فضاها

 توسهعه  ؛یعیطب یکودک با چرخش هوا یباز
 یسههوار و دوچرخههه ادهیههسهههم پ شیو افههزا

 ؛یحملونقهل شههر   یبهعنوان راهبرد پابرجها 
فاصههله  جیبهها هههدف تههرو ابههانیخ یبههازطراح
 یدر مکانههها روهها  ادهیههپ ضیتعهر  ،یاجتمهاع 

 د،یه جد یروهها  ادهیو ساخت پ یشلو  و تجار
اشتراک  یها و برنامه یتوسعه دوچرخه سوار

 دوچرخه؛

 در مراکههز  رو ادهیههپ یمحورههها یبههازطراح
 شیبرحسب تراکم تردد عابران و افزا ،یشهر

 اده؛یعرض و سهم پ

 یمجهاز  یبرگهزار  یها برا آپ استارت قیتشو 
  یهنر یمذهب یفرهنگ یآموزش یدادهایرو

 در  یو درمهان  یبهداشهت  یهها  تیه حما توسعه
 یهها  و سهکونتگاه  یمناطق فرودسهت شههر  

 ؛یررسمیو غ یا هیحاش

 بههاز و مناسههب در  یشهههر یفضههاها جههادیا
از  یا محههالت بهصههورت شههبکه   اسیههمق

 قیاز طر حاًیباز متصل به هم ( ترج یفضاها
 راه سرسبز)؛ ادهیپ

 و قهههدرت  یاجتمهههاع تیهههاز ظرف اسهههتفاده
 ،یاجتمهاع  یها و شبکه یجامه مدن یکنشگر

محهههالت،  جیمسهههاجد و نهههاد بسههه  ریهه نظ
و...  هها  هیه ریخ ،یا و حرفه یصنف یها انجمن

  دولت؛ تیاز مسئول یبخش رشیمنظور پذ به
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 یمراکهههز دانشهههگاه تیهههاز ظرف اسهههتفاده، 
 یهها  سامانه جادیدر ا انیبن دانش یها شرکت
 یمسههر یههها یمههاریهوشههمند ب تیریمههد
و ارائهه   مهاران یهوشهمند ب  ییمنظور شناسا به

 از؛یخدمات درمان در مکان مورد ن

 یهها  مارستانیب یابی و مکان یاراض ییشناسا 
از وقهوع   شیپه  یها یزیر در برنامه ییصحرا

 یههها گههاهیکامههل پا یبحههران و آمادهسههاز
ههها و  بحههران و درمانگهاه  تیریمهد  یبانیپشهت 
 ازیه که در صورت ن یو مراکز ها یکاربر ریسا
 لیه از قب ردیه مهورد اسهتفاده قهرار گ    تواند یم

 و...؛ االرهاورزشگاه، ت ،یمصل شگاه،ینما

 کنتههرل سههالمت   یههها از سههامانه اسههتفاده
مراکههز  ،یشهههر یورود یهوشههمند در مبههاد

 رینظ یو مراکز پر تردد و ازدحام شهر یتجار
 مترو؛

 یهها  سهامانه  یهها بهرا   آپ از استارت استفاده 
 ؛یکنترل و نظارت هوشمند شهر

 و  یدرمان یدر سطوح و سرانه کاربر یبازنگر
 ؛یشهر یزیر برنامه در یبهداشت

 در  رعامهل یمالحظهات پدافنهد غ   یروزرسان به
بههر  یمبتنهه یشهههر یو طراحهه یزیههر برنامههه

کرونها   یمهار یب وعیگسترش و ش ریتجارب اخ
 ؛یبر توسعه جوامع شهر

 درآمهد،   شیافهزا  ،یشبانه شههر  اتیح توسعه
رونههق کسههبوکار، کههاهش ازدحههام سههاعات   

و  تیه اجهازه سهاعات فعال   شیبا افهزا  یشلوغ
 به خصوص در تابستان؛ لیتعط یروزها

 توسههعه متههراکم  یههها اسههتیدر س یبههازنگر
و  رانیهها یو معمههار یشهرسههاز یعالیشههورا

 .یتوسعه شهر یطرحها بیتصو ندیفرا

 ریزی و اندیشیدن به سیاست  اهمیت برنامه
های فیزیکی دیجیتال اطالعاتی همواره 
آپدیت شونده جهت پوشش شرای  متغیر و 

 جامعه )مانند نقشه سالمت(های  بحران

  اهمیت تصمیمات و تدابیر جهانی جهت
ها و قوانین  اصالح اندیشه و سیاست

 شهروندی و جایگاه تصمیمات آنی

  لزوم توجه به ضعیف ترین حلقه های زنجیره
اجتماع از نقطه نظر توجه به امکانات و توان) 
سالمندان، بیماران، فقرا، افراد بی سواد و بی 

 های غیر رسمی( اکنان سکونتگاهخانمان و س

  توجه به مفاهیم مرتب  با روستا، شهر، حاشیه
و سیاست های مرتب  با زمین و اقتصاد و 
مهاجرت ) که حتی با اعمال تدابیر دورکاری 
می تواند تغییرات بسیار اساسی و معکوس 

 نسبت به رویکرد های موجود داشته باشد.(

  لزوم بازنگری رویکردهای مطروحه در
های شهری و به روزرسانی آن با توجه  زمینه

به شرای  )مثال تمرکزگرایی و فشردگی که 
تاکنون در راستای شعارهای پایداری و 

جویی اقلیم انرژی مطرح بوده است که  صرفه
در تضاد با تمرکززدایی در جهت تأمین 
بهداشت عمومی و تدابیر پیشگیری از همه 

 ها قرار دارد.( گیری

  باید با وضع قوانین کارآمد، مدیریت شهری

هایی که جنبه عمومی  برای استفاده از مکان

ای از ضواب  و  یا همگانی دارد، مجموعه

مقررات را برای حفظ سالمت شهروندان 

آوری شهری است  ایجاد کند.  افزایش تاب

که اجرای دقیق اصول آن، ضمن پیشگیری 

از شیوع امراض واگیردار، راهبردهایی را 

  .کند بحران ارائه می جهت مهار

  در شرای  فعلی مدیریت شهرها، برای کاهش

های ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز  آسیب

توانند مجموعه اقداماتی را انجام و شهر  می

تر برای زندگی و سکونت  هایی امن به محل

  .شهروندان تبدیل کنند
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 های توسعه و عمران  استفاده بهینه از طرح

یابی و استفاده  امر مکانشهری به ویژه در 

بهینه از عملکردها و توزیع مناسب خدمات 

پذیری  تواند در کاهش آسیب است که می

هایی مانند شیوع ویروس مؤثر  ناشی از بحران

باشد و امکان ابتالء و شیوع آن را به صورت 

 چشمگیری کاهش دهد.

 های  یابی فضاهای قرنطینه و بیمارستان مکان

ص از شهرها که مخصوص با فاصله مشخ

ها وجود داشته و با  امکانات دسترسی به آن

بافت مسکونی و خدماتی نیز فاصله مناسبی 

های شهری مورد  داشته باشد، باید در طرح

 نظر باشد.

 منابع .8

سههرور،  ؛ رضههویان، محمههدتقی ونامجویههان، فههرخ
(. تهاب آوری شههری چهارچوبی الهزام آور     1396) رحیم

بههرای مههدیریت آینههده شهههرها، شهههرهای تههاب آور    
(resilient cities)   توانایی مقاومت در مقابل انواع

زمین، بحران ههای احتمهالی، فصهلنامه جغرافیهایی سهر     
 .95، ص 14، دوره 55شماره 

(. مههدیریت 1399سههاالری سههردری، فرضههعلی ) 
ر قبهال  داجتماعی های مسئولیت بحران اجتماع محور؛ 

 ، یاداشت روز خبرگزاری ایمنا.بحران کرونا

ی اسهالم  یمجلهس شهورا   یمرکز پهژوهش هها   
 درباره مقابله با شهیوع ویهروس کرونها    (. گزارش 1399)
کرونا بر حهوزه  ، آثار گسترش ویروسبررسی ابعاد (. 32)

گروه مسکن و /مطالعات زیربنایی  .شهری و شهرسازی
 .شهرسازی

ریهزی و تهاب آوری   سعیدی رضوانی، نوید. برنامه
شهری در مواجهه با بحهران کرونها ، خبرگهزاری ایبنها     

 .1398اسفند  27؛ (کتاب ایران)
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