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   چكيده
در  مقابله با آنها يبهداشتراهكارهاي از  ياريبسوقوع يافته و شهرها در  متعددي ريگهمه هايبيماري ،خيدر طول تار

روبرو است،  COVID-19 ريهمه گ يماريبا بحران ب امروز منعكس شده است. جهان يشهر يزيو برنامه ر يمعمار
هدف اين . بوجود آورده استشهرها  يبرا يي راهاازچالش است وقرن گذشته  كيدر  اپيدمي نيتربد ديشابيماري كه 

خواهد  ريتأث يشكل شهرها و مناطق شهر رييبر تغ يجهان وعيش ايخواهد افتاد؟ آ يچه اتفاق يرياما بعد از همه گمقاله 
 يبردهاراه يممكن است منجر به بررس رهايرگ و متعداد م شيكرونا و افزا روسيتعداد افراد آلوده به و شيگذاشت؟ افزا
مقاله بررسي تغييرات و تمهيدات شكل گرفته در شهرها به موجب شيوع اين بيماري  نيشهر شود. هدف ا يمعمول طراح

 .ارائه است گيريهاي همهارائه پيشنهاداتي پايدار براي دستيابي به الگوي شهري كارآمد در مواقع چنين بحران و گيرهمه
متنوع حمل و هاي گزينه ايجاد ،سبز شهريجمعي و گسترش فضاهاي  ،در مديريت شهري تمركز زدايي و محله گرايي
از جمله حوزه  هاي غيررسميبهسازي سكونتگاه متناسب با شرايط و مسكن مطلوبطراحي  نقل با تاكيد بر پياده مداري،

  گير است.هاي همهمعه شهري در مقابله با بيماريآوري جاهاي بااهميت در حوزه شهرسازي جهت ارتقاء تاب
  

  يريزي شهري، طراحي شهركرونا ويروس، شهرسازي، برنامه كليدي: هايواژه
  
   مقدمه -1

از استان هوبي و شهر ووهان  2020و اوايل سال  2019ويروس تنفسي جديدي است كه در اواخر سال  ،كرونا ويروس
تراكم و  هاي شهريعرصه افراد زيادي را به كام مرگ كشانده است. سراسر جهان با گسترش چشمگير در چين شروع شد و

هاي در اين عرصهكرونا  همچونتشديد هر چه بيشتر بيماري هاي واگيردار  موجب شده تا زمينهدر شهرها باال  جمعيتي
ند ووهان ، ميالن ، مادريد ، شهرهاي بسياري  به ويژه شهرهاي بزرگ در جهان مانزيستي به ميزان بيشتري فراهم شود. 

به  بيماري كرونا همه گيري بطوريكه قرار گرفتندويروس كرونا پاريس ، لندن ، نيويورك ، لس آنجلس  به شدت تحت تأثير 
مدت و تغيير تصميمات كوتاه . اين بحران جهاني موجب شده تا)post covid, 2020 : 3 ه است (يك بحران شهري مبدل شد

و براي  شدهرود برخي از آن ها به تصميمات پايدار و بلند مدت تبديل انتظار مي حاضر شكل بگيرد وشيني شهرني الگودر 
اجتماعي در فضاهاي عمومي شهري، گسترش خريدهاي آنالين،  تاكيد بر رعايت فاصله هميشه وارد زندگي مردم جهان بشود.

)، تغييرات در استفاده از وسايل نقليه Muggah & Ermacora , 2020 : 3هاي شهري (حضور بسيار كمتر مردم در عرصه
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) از جمله تغييرات شكل گرفته Joannes Nieuwenhuijsen , 2020 : 5روي (عمومي و گسترش استفاده از دوچرخه و پياده
از  يطوالن ستيلدر كنار  19گير است. بيماري كوويد در زندگي شهري بيشتر شهرهاي جهان براي مقابله با اين بيماري همه

 يقايو ابوال در آفر 2006در سال  يجنوب يقايمانند سل در آفر يدر قرن كنون عيدر حال گسترش سر يعفون يها يماريب
 .Sanchez & W.H)سالم  يشهرها به شهرها ليموثر و تبد يزيربرنامهقرار گرفته و ضرورت  2014در سال  يغرب

Organization, 1999) .ن مقاله بر آن است تا ضمن بررسي تغييرات و تمهيدات شكل گرفته در شهرها اي را فراهم آورده است
گير، به ارائه پيشنهاداتي پايدار براي دستيابي به الگوي شهري كارآمد در مواقع چنين به موجب شيوع اين بيماري همه

  گيري ارائه دهد.هاي همهبحران
  

  مباني نظري -2
اطالق شامل ويروس سرماخوردگي و عامل بيماري سارس  ،ده بزرگي از ويروس هايا ويروس كرونا به خانوا ٢كروناويروس

 ,LePan & Routley اولين بيماري همه گير در طول تاريخ نبوده و قطعا آخرين آن هم نخواهد بود ( بيماري، اين. شودمي
 ياداقتص يامدهايو پ هاشهرعي در شكل وسي راتي، بلكه تأثهگذاشت رينه تنها بر حوزه سالمت تأث گيرهاي همهبيماري ).2020

 يبر ضرورت انزوا و بسته شدن فضاها رانهيشگي، اقدامات پ يموارد تنفس ژهيبه و رهاي. با ظهور همه گه استگذاشت يبرجا زيرا ن
در  رييبه تغ ازين نيا .كند يم ليتبد يخال يها طيرا به مح يعموم يو فضاها اشهره ري، تصونيكنند. همچن يم ديتأك يعموم

 & Eltarabily( ادغام شود يشهر يدر طراح يسالمت جامعه و تفكر اجتماع يها وهيش نيشكل شهر دارد تا ب
Elghezanwy, 2020(.  

قرن در اروپا در  اهيس (طاعون) تا مرگ الديسال قبل از م 430در  يدر گذشته، از طاعون آتن يريهمه گ خچهيمرور تار با
پيدا  نهيمفهوم قرنط وشهر  يمنطقه بند نيشهرها ، قوان يطراح رييتغ يامدهايو پ راتيد تأثدر مور عميقي نشيب توانمي 14

و كاهش احساس  عتيارتباط با طب يبرا را شتريب يبزرگتر كه فرصت يعموم يفضاها بر گسترش اهيمرگ س انبحر در كرد.
 در دوران ريهمه گ يها يماريگذاشت. بيي اروپاجوامع  يشهر يطراح اي برتاكيد اشت و تاثير گستردهكند،  يانزوا فراهم م

 & Mahoney) دنكن يرياز حد جلوگ شياز ازدحام ب و هخود را گسترش داد ياشهرهتا مديران شهري  موجب شدرنسانس 
Nardo, 2016). در داشت ياسفناك ي وضعيتشهر يوبا در جهان رخ داد، زندگ يدمياپ زماني كه؛ 19قرن  لياوا همچنين در .

 يدنيآب آشام به فاضالب ورودوبا ،  وعيش ياصل لياز دال يكي، سازمان بهداشت جهاني ي؛ با توجه به داده ها1850 لندن
و ها  ابانيپسماند خ تيريدر مد يمهم ريتأث يماريب نياهمين امر موجب شد تا . (Hays, 2005 & WHO, 2020)بود

 يآن افراد م قيكه از طر يباز يو نور روز در فضاها هين تهوداشت همچنين لزومو  ه باشدداشت هاي شهريرساختيز يطراح
  .(Carr, 2020 & Stink, 2020). كرد يبانيكنند، پشتميتوانند حركت 

، حمل و نقل تيبلند سكون يساختمانها با، تيجمعمملو از شهرها گيري انقالب صنعتي با اوج 1914-1870 يسالها نيب
 بود كه 1919-1918 يسالها نيب در اين ميان (Crosby, 2003)و رفاه شدند.  يسرگرم يبرا يعموم يراه آهن و فضاها

 50از  شيبشيوع پيدا كرد و  "يياياسپان يآنفلوآنزا "تحت عنوان  خيدر تار يتنفس روسيو ريهمه گ يماريب نيكشنده تر
 و ها كاهش يافتسرعت رشد شهر گيريرا به كام مرگ كشاند. به منظور مديريت اين همهسراسر جهان  از مردمنفر  ونيليم

د. به عنوان مثال ، حمل و نقل نرا كاهش ده يماريدوره سرعت ب كي يبرا يعموم يزندگ دنمحدود كر تالش شد تا با
شب به طور  يروها ادهيماندند و پ يمردم در خانه م شتريشده بود، ب نيگزيجا خلوت يها ابانيدر خ يرو ادهيبا پ يعموم

در فاصله  .است بسيار مشابه يكنون يريگ همه تي، كه با وضع)Michigan, 2020 & Rinde, 2020( دروشن بودن رمعموليغ
معماران اصولي براي طراحي ساختمانها و شهرها مبتني بر مكتب معماري و شهرسازي مدرن ارائه  ،1970تا  1920هاي سال

هاي ، تفكيك عملكردي و ... زمينهكن و فضاي سبز مشتركبالپيشنهاد ، با اشهمتايان اروپايي و طرح هاي لوكوربوزيهدادند. 

                                                 
2 - Coronavirus 
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). در ادامه به بررسي تمهيداتي كه توسط مديران Wintle , 2020فراهم آوردند (كنترل بهتر بيماريهاي تنفسي  الزم را براي
  گيري كوويد بكار گرفته شده است، اشاره خواهد شد.شهري در شهرهاي جهان براي جلوگيري از گسترش همه

  
  تاثيرات شيوع كروناويروس بر شهرها -3

ي الگودر گيري ويروس كرونا و مبدل شدن آن به بحران جهاني باعث تصميمات كوتاه مدت و تغيير هشيوع و هم
انتظار مي رود برخي از آن ها به تصميمات پايدار و بلند مدت تبديل شوند و براي هميشه  و ه استشهرنشيني و زيستي شد

  گيرترين موارد بكار گرفته شده اشاره شده است: در ادامه به تعدادي از چشم د.نم جهان بشووارد زندگي مرد
  

  الف) مكانها تجمع مردمي
ها موجب گسترش شيوع آن خواهد شد، لذا يكي از مهمترين از آنجايي كه در بيماري تنفسي كرونا، فاصله كم انسان

بسياري از جه و تاكيد قرار گرفت جلوگيري از تجمعات مردمي است. لذا اقداماتي كه توسط مسئوالن شهري در جهان مورد تو
 نيازمند تمهيداتي شدندي اجتماعي و فيزيكي رعايت فاصله به جهت عدمبودند  يمردم اتمحل تجمع پيش از اين اماكني كه

عرصه هاي ورزشي گرفته تا مراكز  كنند ازاماكني كه افراد در آن اجتماع ميرود در آينده نيز از اينرو انتظار مي .)1(شكل 
 , Muggah & Ermacoraريزي و طراحي قرار بگيرند (مورد برنامهفاصله گذاري اجتماعي هوشمندانه  مبتني بر .خريد و..

2020 : 3.(  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تاثير كروناويروس بر فضاهاي شهري: 1شكل 
  ب) خريدهاي آنالين

بر شهرها، گسترش استفاده مردم از خريدهاي اينترنتي است و پيش بيني  گير كرونايكي از تاثيرات بارز بيماري همه
هايي كه محصوالت خود بيشتر فروشگاه باشد وآنالين  هايخرده فروشياستفاده از گرايش ها به سمت نيز كه در آينده  شودمي
برخي از كسب و  تغيير اگرچهبه موجب اين  د به فضاي مجازي منتقل شوند.ختنمي فروپيش از اين به صورت فيزيكي را 

 آسيبدر معرض  ها دارند،بسيار مؤثر در هويت و شخصيت شهر تاثير كهبهبود مي يابند اما مشاغل كوچكتر  ي مجازيكارها
  . Muggah & Ermacora , 2020 : 3 )(قرار خواهند گرفت 

 
  پ) وسايل نقليه مختلف

ها است و زميني و كاهش استفاده مردم از آن حمل و نقل هوايي گير تغيير درهاي همهيكي از مهمترين تاثيرات بيماري
)Joannes Nieuwenhuijsen , 2020 : 6 ،گزينه هاي حمل و نقل عمومي تا زماني كه فاصله گذاري ). به عبارتي ديگر

رسد به نظر مي .شودبيشتر ميشخصي  و استفاده از اتومبيل كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد ،اجتماعي در دستور كار باشد
 هابه سبب مجازي شدن برخي از شغل قرار گيرند. همچنيندستخوش يك سري اصالحات در آينده نيز شهري  هايجابجايي
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شهرها  رود كهلذا انتظار ميدر خانه كار كنند يا  با دوچرخه به محل كار خود بروند  تمايل خواهند داشت تاافراد بيشتري 
  . ): Muggah & Ermacora , 2020() 2(شكل  پياده اختصاص خواهند داد به عابران را فضاي بيشتري

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مداري و استفاده از دوچرخهگسترش پيادهتاثير كروناويروس بر : 2شكل 
  ت) بهبود شرايط محيط زيستي

يل محدود كردن كاهش آلودگي هوا به دلداشت،   هاي خانگي و مجازي شدن برخي فعاليتهاقرنطينه تاثيراتي كهيكي از 
ساكنان برخي از شهرهاي هند توانستند هيماليا  اين بهبود به گونه اي بوده كه در شرايط قرنطينه تردد و قرنطينه خانگي بود.

اي كه اپيدمي كرونا حتي باالتر از پيك بود محاسبات در چين در برهه ( Muggah & Ermacora , 2020 : 5) . را ببينند
هزار مرگ پيش از موعد بر اساس  9درصد كاهش در آلودگي هوا در يك ماه باعث جلوگيري از  25داد كه كلي نشان مي

همچنين به دليل  هزار نفر ) بوده است. 4ها توسط كرونا ( حدود آلودگي هوا شده است و در واقع اين تعداد بيشتر از كشته
). لذا Jannes Nieuwenhuijsen , 2020 : 4ست(كاهش يافته ااي آمار تلفات جاده كاهش تردد و محدوديت هاي جاده

محيطي سالمتر براي زيست ساكنان توان اذعان داشت كه به موجب مالحظات براي عدم گسترش بيماري، شرايط زيستمي
توان به شهرهاي شهري فراهم شد كه در صورت توجه به اين مالحظات و فراهم آوردن بستر براي دائمي شدن اين شرايط، مي

  تري دست يافت.سالم
  هاي محليث) ارتقاء همبستگي اجتماعي در مقياس

هاي محلي به خودي خود به صورت آنالين به تقويت كرد. گروه شهرهادر برخي را ويروس كرونا همبستگي اجتماعي 
هاي سطح اسخخانمان و مهاجران گرد يكديگر آمدند. اين ساختارها شكست هاي مكرر فدرال و  پمنظور كمك به سالمندان، بي

    ).Muggah & Ermacora , 2020 : 5( مشاركت مردم در سطح اجتماع استبااهميت اثر  دهد و بيانگرنشان ميدولتي را 
  

  هاي همه گيرهاي شهري براي مقابله با شيوع بيماريآموزهدرس -4
با  خواهند كرد لذاي زندگي بيش از دو سوم جمعيت جهان در مناطق شهر 2050طبق پيش بيني هاي انجام شده تا سال 

 19نيز در نظر گرفتن اين حقيقت كه كوويد در شهرها و تمركز و تراكم جمعيت  ،تجمع ماهيت توجه به اين روند افزايشي و
مي توان اذعان داشت كه  ،هم نخواهد بود آن اولين بيماري همه گير نيست كه به معضل جهاني تبديل شده و قطعا آخرين

از ديگر سو با  بايد تغيير اساسي در ساختار و نظام شهري صورت گيرد.پذير زيستي هستند و هاي آسيبعرصهشهرها بزرگترين 
و طراحي شهري  وبرنامه ريزي در بطن تغييري لذا  از قبل آن خواهد بود تربسيار متفاوت 19جهان پس از كوويد  توجه به آنكه

چنيني الزم و ضروري است. در اين بخش از مقاله به بيان پيشنهاداتي در  ينسازي شهرها براي مقابله در موقع بحراني امناسب
   :است شدهمعطوف گير هاي همهجهت مقابله با بيماري پاسخ ده و تاب آور يشهرهايبه منظور دستيابي به  حوزه شهري

  هاي غيررسميالف) بهسازي سكونتگاه
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در اطراف كالن شهر هاي بزرگ دنيا شكل  زيادي اي غيررسميه، سكونت گاهگسترش شهرنشينيپس از انقالب صنعتي و 
اپيدمي كرونا نيز اين  . در دوراناندشهر ها بوده درها همواره كانون بروز و شيوع معضالت اجتماعي گاهاين سكونت ند.گرفت

يتي باال، همچنين توجه تراكم جمع ،مناطق به دليل عدم آگاهي كافي ساكنين، نبود تجهيزات و زير ساخت هاي بهداشتي الزم
 .)3(شكل  اندشدهنكردن به مسائل بهداشتي از سوي ساكنين، به محلي خطر آفرين  براي ساكنين آن و همينطور شهر تبديل 

 تاشود بيني ميو از ديگر سو پيش دارندي نييپا يآورتاب هاي مختلفبحران زمان درها از يكسو به جهت آنكه اين سكونتگاه
 هازاغه مجدد يزيربرنامه و ييزداتراكم ،ها زاغه بهبودلذا  ها زندگي كنند،در اين عرصه نفر ارديليم 2 ش ازبي 2050 سال

بايد مسكن سازي  . همچنين)Sanderson , 2020(باالي اقدامات مديريت شهري بايد باشد  تياولو از مدت كوتاه در حداقل
قيمت در شهر را ندارند، در دستور كار برنامه ريزان شهري قرار  ن گرانمقرون به صرفه براي چنين قشري كه توان خريد مسك

  ).Van den berg , 2020 : 3( گيرد
  
  
  
  
  
  
  

  هاي غيررسمي در مقابله با كروناويروسآوري پايين سكونتگاهتاب: 3شكل 
   مسكن مطلوبطراحي ب) 

. است مسكن تيفيك و سالمت نيب رابطهبه  يشتوجه بيش از پ 19 ديكووگير  همه يمارها از بيآموزهيكي از درس
 مسكن امكانات ريسا نيهمچن و معقول يزندگ تيفيك داشتن يبرا خانه در يكاف يفضا داشتن با رفاه احساس و روان سالمت
 رشدتوقف  ها، خانواده در تنش شيافزا باعث تواند يم كوچك مسكن. است مرتبط رونيب يفضا به يدسترس و هيتهو نور، مانند

االجراء الزم ديشد گينهيقرنط طيشرا در. نباشدي ممكن سازگار افراد ريمتغ طيشرا با و شود معلوالن دسترسي كمتر فرزندان،
 تيفيكيب مسكن يدارا كه يافراد يبرا است ممكن ،خانه در ماندن عنوان تحت هادولت اميپ ،19 ديكوو در زمان شيوع

 باشد يمكان خانه اگر .خواهد شد مدت يطوالن در هاينابرابر شدن بدتر منجر به مسئله نيا و باشد گرانيد از دشوارتر هستند،
به  هاعموماً دولت. بود يترگسترده يجتماعهاي امنتظر وقوع بحران ديبا ،وارد كند بيآس افراد يروح و يجسم سالمت به كه

درآمد جامعه مطلوب براي قشر وسيع كم مسكنيك  مقررات حيصح ياجرا يبرا كافي منابعويژه در كشورهاي در حال توسعه 
 اغلب كه )4(شكل  خواهد شد يديجد يهاخانه گيريرا ندارند و اگر در اين زمينه اقدامات وسيعي انجام دهند منجر به شكل

 ييهامسكن نيچن به  دادن تن به مجبور موجود يهانهيگز كمبود ليدل به مردمبا استانداردهاي مسكن مطلوب فاصله دارند و 
اي در شرايط معمول و بويژه در مواقع بحران و نياز به حضور بيشتر در خانه منجر به وقوع مسائل اجتماعي گسترده. شونديم

اي توسعه پراكنده و حومه .ستين يشهر متراكم يزندگ براي اين قشر خواهد شد. البته موارد ذكر شده به معناي مقابله با
 شتريب مشكالت به منجر تواند يم شهر حد از شيب يپراكندگ و مخاطراتي داشته باشد انسان يسالمت يبرا تواند يم شهرها
 نه شود يطراح يخوب به ديبا تراكم لذا بايد تاكيد كرد كه. هستند يمتك خود لياتومب به شتريب ييجابجا يبرا افراد رايز شود

  .شود برده نيب از نكهيا
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 بودن كوچك و نهيقرنط يطوالن زمان در خانه در كار طيشرا ،نيچ ووهان در شده فتهدر نظر گر يهاتيمحدود زمان در
 به هابالكن كه تجارب نشان داد نطوريهم .شد ليتبد زيبرانگ چالش اريبس مسئله كي به فرزند يدارا يها خانواده يبرا ها خانه

 يدارا يجد طور به صدا و سر پر يداخل يها طيمح از جدا و هستند يعملكرد مجدد يزير برنامه قابل پنهان يفضا عنوان
. روند يم شمار به خانه يداخل يفضاها و يخارج ينماها و روز نور ،يرونيب يفضا ياصل رابطه نيهمچن ها بالكن. هستند ارزش
 يروانشناخت يرهاساز كي عنوان به يرونيب يفضا به يدسترس  ووهان و منچستر شهر دو هر در دهنديم نشان هايبررس

 پساز اين  قتيحق در. دهدمي نشان را ينيشهرنش و يمسكون يمعمار مجدد يابيارز به ازين نهيقرنطشرايط . شوديم محسوب
 تياهم قابل اريبس ندهيآ در مسكن يريپذ ستيز جهت در باال تيفيك با خانه يخارج و يداخل يفضاها يطراح به توجه
  Jefferies &Cheng & Coucill , 2020 : 2).( است

  
  
  
  
  
  
  

  لزوم طراحي مسكن مطلوب، مكاني براي زندگي، كار و آموزش: 4شكل 
كانون  ساختمانها به عنوان بام هاي مسكن در كشورهاي توسعه يافته استفاده ازطراحي درهاي پركاربرد يكي از عرصه

 ا حفظ فاصله ي فيزيكي اين نياز هاچرا كه اين امكان را دارد كه ب است يو تسهيالت يخدمات تجاري، اجتماعي، تبادالت فردي،
پهباد  پيش بيني مي شود در آينده، .ايوان دستخوش تغييراتي بشود همچنين بايد طراحي بازشوها مانند بام، را برطرف سازد.

اني نه توجه به بام به مثابه يك مكان نيمه همگ ها نقش تعيين كننده ي در تبادالت و انتقال كاال ،تجهيزات و... داشته باشند.
 تنها بر چيدمان و سامانه ي عمودي و افقي داخلي ساختمان ها و حتي پالن طبقات مسكوني و غير مسكوني تاثير مي گذارد،

توان يك قلمروي بام را مي .بلكه ساز و كارهاي تاسيساتي و تجهيزاتي نويني را بر مبناي كاركرد هاي نوين الزامي مي كند
  .(Muggah & Ermacora ,2020 :4) مفيد در نظر گرفت راهپياده

   هاي جايگزين)تامين زير ساخت هاي حمل نقل (ايجاد گزينهت) 
در زمان  آنهااز  ياريبس . از اينرواز شلوغي و ازدحام اجتناب كنند كردندمردم سعي  شرايط كرونادر همانطور كه اشاره شد 

 روسيرا كه احتمال داشتن و يو تاكس يشخص يهينقل ليااستفاده از وس خود، متترس به خطر افتادن سال ليكرونا به دل
روي و . همچنين پيادهدهند يم حيبرخوردارند را ترج يشتريب يتر است و از بهداشت عمومتوسط رانندگان آن كم

در  سواري از ديگر امكانات جابجايي بكار گرفته شده توسط بيشتر مردم بوده است. با توجه به تجربه مديريت شهريدوچرخه
تواند در حوزه حمل و نقل بكار گرفته شود و ضامن سالمت گيري بيماري كرونا از جمله راهكارهايي كه ميهمه

  كنندگان آن باشد، عبارتند از:استفاده

 يهاكه در زمان بحران بتواند با حفظ پروتكل يبه طور ي،حمل و نقل عموم ستميسساماندهي و ارتقاء كمي و كيفي  -
ها و اتوبوس ،هاگيريهمهاز  يريجلوگ يبرا زيخود بپردازد و ن تيبه فعال نيو سالمت مسافر يمنيا و حفظ يبهداشت

 ند. جا كن ابهرا ج يكمترتعداد و هاي استاندارد اجتماعي گذاريرا با فاصلهمسافران  ديقطارها با
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در برنامه ريزي و طراحي گزينه هاي ديگر براي حمل و نقل شهري  سازيفراهم آوردن زمينه گسترش و فرهنگ -
روي و دوچرخه هاي غيرموتوري مانند پيادهحمل و نقل يجايگزين بايد مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال با شهري

سواري و استفاده از وسايل حمل و نقل ميكرو موبيليتي مانند اسكوتر كه مي توانند فاصله ي فيزيكي را حفظ كنند، 
 .)5(شكل  شدبهداشت عمومي  زمينه هاي زيادي درتپيشرفتوان موجب تحقق مي

شريان هاي شهري و نظام سلسله مراتب راه ها  بااليي دارد، در شرايط بحران اهميتيكي از مهمترين نكات كه  -
اختالل در سلسله مراتب راه ها سبب شلوغي، ازدحام، قفل ، بطوريكه ( Jovane Yaza perez , 2020 : 2)باشدمي

اهي حتي منجر به بسته شدن شريان اصلي كه ممكن است به بيمارستان ها و مراكز اضطراري و... شدن مسير و گ
ريزي صحيح حمل و نقل و معابر شهري و رعايت استانداردهاي موجود در اين لذا برنامه. خواهد شد؛ ختم شوند

ي در مواقع بحران و تاخير در زمينه از جمله نكاتي است كه در صورت تحقق از وقوع ترافيك در معابر اصلي شهر
 امدادرساني را كاهش خواهد داد.

  
  
  
  
  
  
  

  تحقق حمل و نقل سالم و پايدار در شرايط اپيدميسرمايه گذاري براي : 5شكل 
   ث) فضاهاي جمعي شهر

يت فاصله بايست مردم در زمان شيوع كرونا به آن توجه داشته باشند، رعاهمانطور كه اشاره شد يكي از الزاماتي كه مي
در زمان  قادر باشد تا محلي كه در آن اجتماع ريزي و طراحي بايد شرايطي فراهم شودبرنامه بنابراين در حوزه اجتماعي است.

ي فيزيكي فاصله هايي كه در شرايط عادي تجمع زيادي را در خود جاي مي دهند،فضاهاي عمومي و مكان ،بحراني مانند كرونا
 نيازهاي مردم اين امكان فراهم شود كه بهدر زمان بحران  تا ايجاد گردد بايد فضاهاي باز بيشتريهمچنين را رعايت كنند. 

 يدر مورد مكان ها. ندنك تاميندر اين فضاها فاصله اجتماعي  بستر ضمن تحققو ايمني و سالمت آنها را  داده شودپاسخ 
شهرها تا به امروز به  يمطالعه و... طراح يها سالن د،يرصف خ انتظار بانك ها، يمانند سالن ها دهيو سرپوش يداخل يعموم
 رينظ ريهمگ يها روسيو وعياز ش يريجلوگ يكه برا يزيكم تر از چ اريدر آن ها بس ياجتماع ياست كه فاصله  ودهب ينحو

مانند كرونا  يزمان بحران در تواننديفراهم شود كه در آن افراد اجتماع م يامكان ديبا نيشده است. بنابرا تيكرونا الزم است، رعا
كنند.  تيرا رعا يكيزيف يفاصله  دهند، يم يرا در خود جا ياديتجمع ز يعاد طيشراكه در  ييو مكان ها يعموم يدر فضاها
 ضمن فراهم كردن و باشند مردم يازهاينگوي كه در زمان بحران بتوانند پاسخ يبه طور يشتريباز ب يفضاها ديبا همچنين

  . )Van den berg, 2020 : 3تضمين كنند (و سالمت آنها را  يمنيا يماعبستر فاصله اجت
از كاربردهاي مهمي كه فضاهاي عمومي و باز به دليل وسعت زياد خود دارند، استفاده در مواقع بحران براي  ديگر يكي

 نبايد داشته باشيم، يضطرارا طيشرا درو كارآمد  ديمف يشهر يفضا ميبخواه اگررساني است. به عبارت ديگر امداد و خدمات
و  فضاها از موقت استفاده موارد ديبا ندهيآريزي و طراحي شهري برنامه در .ها در نظر گرفتبراي آن واحد كاركرد كي تنها
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 مارستانيب كي به كرونا كيپ زمان در وركيوين يمركز پارك مثال به عنوان .)6(شكل  شود گرفته نظر در يعموم هايعرصه
  .)  Viel, 2020 : 2(است  هاينيب شيپ رقابليغ به توجه ريزي و طراحي شهريلذا از اصول مهم در حيطه برنامه .شد ليتبد

  
  
  
  
  
  
  

  شهر جهت استفاده براي امداد و خدمات در زمان بحران جمعي باز و گسترش فضاهاي: 6شكل 
   ج) گسترش فضاهاي سبز شهري

زانه بدون آلودگي هوا و با امكان رعايت فاصله ي اجتماعي و ايجاد فضاهاي هايي براي فعاليت بدني روفراهم كردن فرصت
كنند، كنند و ورزش ميعمومي بيشتر مثل پارك ،سواحل و ساير فضاهاي بازي كه افراد بدون خطر ابتال همديگر را مالقات مي

باز  فضاي دارند. تأمين نهيزم نيدر ا يسبز نقش اساس يفضاها كه تواند باشديك راهكار مفيد در اين زمينه مي
 شواهديبلكه  خواهد شد، اضطراري مواقع در  شهر پاسخگويي ظرفيت نه تنها موجب افزايش طبيعي و بيشتر
 باشد داشته شهروندان براياي چندگانه مزاياي تواند مي سبز  هاي و تقويت زيرساخت حفاظت كند مي اثبات  كه دارد وجود

يزان شهري در برنامه ريزي هاي خود توجه به اين مورد را بايد مهم ر برنامه. آنها رفاه و سالمت بهبود جمله از ،)7(شكل 
 .( Jovane Yaza perez , 2020 : 2)  شمارند

  
  
  
  
  
  
  

  به عنوان عرصه هايي براي ارتقاء سالمت و رفاهگسترش فضاهاي سبز شهري : 7شكل 
   در مديريت شهري تمركز زدايي و محله گراييچ) 
شود. به اين هر محله داراي فضايــي نيمه مســتقل در اداره امور داخلي و تامين نيازهاي خود مي يت محليمديردر 

در شرايط بحران هر  خواهد شد تاو سبب  داشتهترتيب مديريت محله اي نقشي تاثير گذار در ارتقاء كيفيت خدمات محله اي 
محله  .انجام شودي خاص اقدامات الزم شرايط موجود در آن محلهعمل كند و باتوجه به  تريمنعطفمحله بتواند به شكل 

ساكنين هر محله در رابطه با و از آنجايي كه  بخشدگرايي با تاكيد بر مشاركت افراد محله روند گذر از بحران را تسريع مي
 لذاوطه، برخوردارند؛ مسائل و مشكالت محله ي خود از آگاهي به مراتب بيشتري حتي در بعضي مواقع نسبت مسؤلين مرب

اين كشور  هنگامي كه آمار مبتاليان در شهر دائگو زياد شد،به عنوان مثال . ناديده گرفتمشاركت آنان براي حل بحران را نبايد 
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كره ي جنوبي از افراد  البته اين اقدام انتقادات زيادي را برانگيخت. استراتژي داده هاي شفاف و مشاركت عمومي را اتخاذ كرد.
را به كادر پزشكي متصل مي كند و  تا از برنامه هاي خودآزمايي استفاده كنند كه آن ها وجود در قرنطينه ي خانگي خواستم

يك همچنين  .دادارائه ميرا راه اندازي كرد كه اطالعات مفصلي درباره ي شيوع كرونا  اي از برنامه ها و وب سايت هامجموعه
مشخصات جمعيتي  ،داده هاي دولتي مكان هايي را كه افراد آلوده از آن ها بازديد كرده اندز استفاده ابا  دانشگاهيدانشكده ي 

هدف اين سيستم به دست آوردن  .شدمياين اطالعات به تلفن افراد نزديك به آن مكان ها ارسال و  را نشان مي دهد آن ها
  ).WHO , 2020 :  9(ارتباطات دولت با آن هاستو يا افراد در قرنطينه و تسهيل  19تصوير بهتر از بيماران  كوويد 

  
  گيرينتيجه -7

 در شرايط اپيدمي كروناآنها  رييتغ يو چگونگ يشهر فضاهاير شهرها و بكرونا  يريهمه گ ريبر تأث يمرور حاضر مقاله
 ييراه حل ها يدميهاي مختلف شهر در مواجه با اين اپبا توجه به تاثيرات كرونا بر شهرها و مسائل و مشكالت بخشاست. 

گير ساكنان ارائه شد. از آنجايي كه اپيدمي كرونا اولين و آخرين بيماري همه يمن و موثر برايا يطيبه مح براي دستيابي
 گيري و بحران هاي مشابه آتي داشته باشند.آوري الزم در مقابله با اين همهجهاني نبوده لذا ضرورت دارد تا شهرها از تاب

). لذا 8رسد (شكل سازي با شرايط اپيدمي ضروري به نظر ميهفت حوزه مورد نياز براي مناسب مطالعهطبق نتايج اين 
كنند.  يبحران همكار نيسالم در طول و بعد از ا يساختن شهرها يبرا ديبا يو مقامات بهداشت عموم زانيطراحان ، برنامه ر

 در مديريت شهري جهت ارتقاء تمركز زدايي و محله گراييش براي تالتوان به از جمله پيشنهادات ارائه شده در اين مقاله مي
جهت امدادرساني  ، گسترش فضاهاي جمعي و سبز شهريهاي بحرانهاي محلي جهت مديريت كارآمد بويژه در زمانهمياري

بر پياده مداري،  متنوع حمل و نقل با تاكيدهاي گزينه ، ايجاددر شرايط بحران و همچنين حضور مردم براي فراغت و تفريح
آوريشان در و ارتقاء تاب هاي غيررسميو بهسازي سكونتگاه و متناسب براي زندگي، كار و آموزشمسكن مطلوب طراحي 

  شرايط بحران از جمله راهكارهاي پيشنهادي در اين پژوهش است.
  

  
  رايط اپيدميآوري در شريزي و طراحي به منظور ارتقاء تابهاي ضروري جهت برنامهعرصه: 8شكل 
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