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 .1مقدمه

 .2مبانی نظری

 .1-2نظریه ها و رویکردها

اثر مخرب انسان بر روی طبیعت بیشتر از هر
موجود ديگری هست تا جائیکه رد پای اکولوژيکی بشر
بر روی محیط بیشتر از هر موجود زنده ديگری هست.
از عمده اين تغییرات و به بیان بهتر تخريبها را می
توان افزايش جمعیت بشری ،افزايش آلودگی ،گرمايش
زمین ،تغییرات آب وهوايی ،تغییرات ژنتیکی ،اسیدی
کردن اقیانوسها ،آلودگی ابها ،از بین بردن جنگلها،
بارانهای اسیدی ،کاهش غلظت اوزون دانست .افزايش
جمعیت خود به تنهايی يکی از عوامل موثر در بوجود
آوردن بیماريهای همه گیر داشته است که در بسیاری
نقاط جهان با افزايش جمعیت و پايین آمدن سطح
کیفیت زندگی همراه بوده است(. )Parfit, 2004
تغییرات شديد در چشم انداز شهری و همچینی
تاثیراتش در سلسله مراتب شهری و کیفیت سیستم آب
و فاضالب و مديريت زباله می تواند سالمت مردم شهر
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مقدمه مقاله بايد 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 شود .از آوردن پیشینه
بصورت حجازی زاده و همکاران ( )1399در مقاله ای با
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
فرمايید .پیشینه پژوهش 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 بسیاری از جمله حجازی زاده و
همکاران ( ،)1397مايکل گودت ( )2003و  ....انجام
شده است که 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 .مقدمه مقاله بايد
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
شود .از آوردن پیشینه بصورت حجازی زاده و همکاران
( )1399در مقاله ای با 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 فرمايید .پیشینه پژوهش
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
بسیاری از جمله حجازی زاده و همکاران (،)1397
مايکل گودت ( )2003و  ....انجام شده است که
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 .مقدمه مقاله بايد 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
شود .از آوردن پیشینه بصورت حجازی زاده و همکاران
( )1399در مقاله ای با 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 فرمايید .پیشینه پژوهش
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
بسیاری از جمله حجازی زاده و همکاران (،)1397
مايکل گودت ( )2003و  ....انجام شده است که
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.
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سالمت حیات جاندار و غیر جاندار شهری را با مخاطره
مواجه کند و يا يکی را ابتدا مبتال و پس از آن و در
نیجه آن ديگری را مبتال سازد.
بر همین اسا در سالهای اخیر تالشهای بسیاری
در حوزه مسئله سالمت در برنامه ريزيهای شهری
صورت گرفته است که از جمله آن می توان به برنامه
ريزی شهری سالم اشاره کرد که در سطح شهرهای
ارايی در میان سالهای  2008-2003تحت عنوان
"برنامه شهرهای سالم سازمان جهانی سالمت" به اجرا
در آمد (..)Grant, 2019; Shaw et al., 2020
مسئله اصلی و مهم در اين برنامه اهمیت بسیار مهم
عوامل طبیعی شهر بر افزايش کیفیت زيست شهری و
ارتقائ سطح سالمت ساکنان شهری را نشان میدهد
که شهر را يک محیط انسان ساخت در نظر میگیرد و
اين محیط انسان ساخت را در میان فعالیتهای محلی و
جهانی مورد بررسی قرار میدهد .و در نهايت همه اين
عوامل را تحت تاثیر پیشرانهای همچون اقتصاد کالن،
سیاستها ،فرهنگ ،و فشارهای جهانی میبیند .اين نگاه
سیستمی و فضايی به شهر و تحلیل تحوالت شهری در
عرصه تغییرات جهانی در نهايت با محوريت عملکرد
انسانها رخ می دهد(شکل )1

شکل .1عوامل تعیین کننده سالمتی و بهزیستی در شهرهای ما .نقشه سالمت یک سکونتگاه که ماهیت گسترده
ای از تأثیرات متعدد گونه های سکونتگاه انسانی بر سالمت را نشان می دهد.
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را به خطر بیاندازد )Rothenberg et al., 2018(.
افزايش جمعیت در يک نقطه سوای ايجاد مسائل
اجتماعی و اقتصادی در منطقه می تواند پهنه های
مفید شهری را محل تولید و بروز بیماری کند از جمله
پارکها و باغچه های شهری Barrio-Parra et al.,
 .))2019آلودگیهای موجود در شهرها می توانند از
طريق فلزات سنگین در شهرها بوجود بیايند و در نبود
قوانین درست و نبود قابلیت اجرايی قوانین موجود
محیط زيست شهری آسیبهای فراوانی خواهد ديد.
برای برقراری يک سیستم پويای سالمت در شهرها
( .)Newell & Siri, 2016که بتواند سطح
استانداردهای سالمت و کیفیت ارائه خدمات سالمت را
ارائه بدهد بسیار مهم به نظر می رسد .شهرها به
عنوان سیستمهای سازگار پیچیده ای که پاسخ آنها به
طرح های سیاسی ناشی از تعامل بازخورد بین اجزای
مختلف آنها است نشات میگیرد .سیاست گذاران شهری
بايد بطور معمول با جزئیات و پیچیدگی های پويا ،
همراه با سطوح باالی تنوع  ،عدم اطمینان و احتماالت
برخورد کنند .درغیر اينصورت پیش بینی های معتبر از
نتايج سیاست های بهداشتی دشوار است .هر گونه تغییر
در سیاستهای شهری نحوه تصمیم گیری و تصمیم
سازی بدون در نظر گرفتن عواقب آنها می تواند
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آنچ ه مش خص اس ت س طح آس یب پ ذيری در
مقیاس های کوچکتر از مقیاس جهانی ه م م ی توان د
بسیار مهم باشد .به دلیل اينکه نخست محل پیدايش و
شیوع بیماری و دوم نواحی ديگری که اي ن بیماريه ای
همه گیر در آنها شیوع پیدا میکنند .آنچه مسلم است به
لحاظ جغرافی ايی رفت ار اي ن وي روس در ب ین ن واحی
مختلف بسیار متغییر هست .بر اساس تحقیق ات انج ام
شده در مورد بیماريهای فراگیربسیار روش ن اس ت ک ه
نحوه پخشايش فضايی و مکانی اين ويروس های هم ه
گیر با منطقه جغرافیايی بس یار در ارتب اط اس ت .بط ور
مثال در مورد بیماری ايدز در ابتدای شیوع اين بیم اری
محاسبات نشان از اين داده که قري ب ب ه  13میلی ون
مرد 10 ،میلیون زن و  2.7کودک به اين بیماری مب تال
شده بوده باشند که عمده اين افراد برای نواحی  %67در
آفريقای سیاه يا صحرای جنوبی آفريق ا و  %19مرب وط
ب ه کش ورهای آس یای جن وب ش رقی ب وده ان د
(( .Tarantola, 1995در بس یاری از کش ورهای در

از طرف ديگر می زان ت راکم جمعی ت در ب روز و
شیوع اين بیماريها نقش بسیار موثری را ايفا میکند ک ه
در مورد شیوع بیماريها همانطور ک ه در مقدم ه هم ین
مقاله هم اشاره شد ت راکم جمعیت ی و ش هرها يک ی از
عوامل موثر در ايجاد اين بیماريهای بوده ان د در م ورد
کورونا و کشور چین نشان از اين مساله هست که شیوع
اين بیماری در شهرهای متراکم جمعیت ی بیش تر ب وده
است .تراکم بیش از حد جمعیتی و نواحی بسیار متمرکز
آسیبهای بیشتری را ديده اند.در گزارش منتشره شده از
سوی بانک جهانی در مورد اينکه چق در عام ل ت راکم
جمعیتی در شهرهای چ ین ب ه عن وان عام ل اثرگ ذار
شناخته شده است  248شهر انتخاب شده و اين مساله
را دراين شهرها با دو فاکتور اساسی مورد بررس ی ق رار
داد .نخست ش مار قطع ی مبتالي ان ب ه کورون ا از ه ر
 10000هزار نفر و دوم تراکم جمعیتی در محیط ساخته
شده شهری .نکته بسیار مه م در اي ن گ زارش عام ل
فاصله در شیوع بیماری و پخشايش فض ايی اي ن آن را
تقويت کرده است هرچند در اين گزارش سعی ش ده ت ا
نقش تراکم جمعیتی تقلیل داده شود ولی بر اساس آمار
منتشره در اين گزارش عامل تراکم جمعیتی آنچنان هم
که به زعم نگارن دگان ک م اهمی ت اع الم ش ده ک م
اهمیت نبوده در آخر بايد اشاره به سانسور میزان م رگ
و میر در کشور چین نمود که نگارنگان را به اين اش باه
واداشته (شکل  .)2در حالیکه تحقیقات بسیاری ( Feng
et al.,2020; Scharg et al.,2020; Ebrahim
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اهمیت ارزيابی بیمايهای همه گیر ي ا پان دمی ه ا
سطح جهانی در سطح جهانی بسیار مهم هستند .ام روز
علوم مختلف از جمله هوش مصنوعی امکان تشخیص،
ارزيابی بیماری و مرگ مبتاليان ،پیش بینی و ش ناخت
صحیح از شیوع بیماريها وسیاست و برنامه ريزی ح وزه
س المت  ))Schwalbe & Wahl, 2020و امک ان
برررسی دقیق چالشهای اين بیماريهای فراگیر را فراهم
می آورد .حل مسئله سالمت ابتدا بايد در سطح جه انی
و با عزم جهانی صورت بگیريد تا بتوان د س طوح ديگ ر
تصمیم گیری را نیز در اين حوزه همراه س ازد .در نظ ر
گرفتن سطوح جهانی سالمت می تواند چرخه بیماريه ا
و ارتباط و درهم تنیدگی آنها را بهتر به تص وير بکش د.
اين مساله زمانیکه در مورد تغییرات آب و هوايی در نظر
گرفته میشود می تواند نسبتی را میان می زان تغیی رات
دما و شیوع برخی از بیماريها ناقل زاد مشخص کند .ت ا
آنجايی که بر اساس سنارويوهای تعريف شده اف زايش
دما می توان شاهد افزايش بیماريهای تنفسی و حتی با
در نظر گرفتن پديده جزيزه گرم میزان آثار مخرب آن را
را بیشتر ديد & Bartholy, 2018) .(Pongrácz

کمتر توسعه يافته از هنوز دانش کافی در مورد ت اثیرات
محیطی بیماريهای واگیر دار وجود ن دارد .اي ن مس ئله
عالوه بر میزان آسیب پ ذيری جوام ع موج ود در اي ن
کشورها ومی تواند عامل شیوع اين بیماريه ا باش د .در
کشور مصر هنوز فهم الزم در مورد بیم اری کورون ا در
میان مردم و دانش کافی در میان کادردرم انی موج ود
وجود ندارد که اين مسائل در کنار هم از عوام ل مه م
شیوع بیماری کورنا در اين کشور شده اند ( & Bahlol
 .)Dewey, 2020در واق ع آس یب پ ذيری در می ان
اجتماع ات و ج وامعی ک ه س طح دان ش عم ومی و
تخصصی آنها پائین است بیشتر ديده میشود.
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 )et al., 2020نش ان از اهمی ت ت راکم ش هری در
شیوع بیماری کورونا دارند.

تراکم جمعیتی درجايی زمانی اهمیت پی دا میکن د
که در تاثیرش را در شکل دهی محالت شهری و شکل
و توزيع ساخت و س از نش ان میده د .تولی د فض اهای
شهری نبايد تولی د سرويس های مه م اکوسیس تمهای
شهری را مختل کنند برخی از اي ن اکوسیس تمها م ی
توانند سرويسهای را به ساکنین محالت ارائه بدهند که
در کاهش میزان و شیوع بیماريه ا مفی د باش ند .بط ور
کلی اکوسیستمها در تولیدات خود نقشهايی اساسی ايف ا
میکنند که می توانند به طور مستقیم و غیر مس تقیم در
وضعیت سالمت انسان مهم باشند که عبارتند از نق ش
تهیه کنندگی برای مواد غذايی ،آب ،سوخت و تولی دات
گیاهی; نقش تنظیم کنندگی در مورد تنظ یم کنن دگی
آب و هوا ،سیل ،بیماريها ،و کیفی ت آب و ه وا; نق ش
فرهنگی در مورد مسائل تفريحی و زيب ايی طبیع ت; و
مهمترين نقش و اصلی ترين نقش حمايتگر که در اين
نقش فراهم کننده شرايطی برای فتوسنتز و چرخه مواد
مغذی هست( .)MEA, 2005در حالیکه توسعه ه ای
شهری در جهان سوم بدون مهم ش ماردن نق ش اي ن
سرويسها صورت میگیرد ولی نیاز جامعه شهری به اي ن
سرويسها بسیار حیاتی میباشد.

با توجه به آم ار منتش ر ش ده از س وی س ايتهای
رسمی کشورهای مختلف آنچه مسلم است اين هس ت
که برا اساس داده های موجود منتشر شده از سوی اين
کشورها در  5ماه گذش ته و زم ان ش روع ش یوع اي ن
بیماری تا به امروز هنوز راه حل مناسبی برای حل اي ن
مشکل پیدا نشده و افزون بر اين حتی کشورهای بسیار
توسعه يافته هنوز نتوانسته اند راه ح ل مناس بی ب رای
حل اين مشکل پیدا کنند .هرچند ايران در مقايس ه ب ا
کشورهايی همچون آمريکا ،روس یه ،هن د و انگلس تان
کاهش بسیار زيادی در میزان مبتاليان به اين بیم اری
را نشان میدهد ولی هنوز هم در حال افزايش هست .از
همه مهمتر کشورهای همسايه ايران نیز در حال حاضر
روند صعودی موج اول را میپیمايند که پرداختن به اي ن
مسئله و نوع مراودات فیزيک ی ب ا کش ورها م ی توان د
بسیار در پیشگیری و کاهش اين بیم اری بس یار مه م
باشد(شکل  .)3از طرفی ديگر احمال کاريهای مسئولین
در دادن اطالعات درست و قرنطینه به موقع شهر ق وم
باعث شد تا شمار مبتاليان و قربانی ان در اي ران بس یار
باال برود و تنها زمانیکه اين بیماری بصورت يک قات ل
اهلی در کوچه پس کوچه ه ای ش هری ق دم می زد و
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قربانیان تازه ای را به ک ام م رگ میکش ید و در می ان
قربانی ان بس یار از وابس تگان ب ه حک ومتی و اف راد
سرشناس مذهبی هم وجود داشتند حکومت مجب ور ب ه

دادن برخی اطالعات و اعالم رسمی وجود اين بیم اری
در کشور کرد.

منبع :مرکز اطالعات آمار موجود کشورها

بنابراين ايران برای جلوگیری از تکثی ر دوب اره از
اين ويروس در فصل س رما باي د توج ه وي ژه ای را در
مورد مسائل محیطی در شهرهای پرتراکم و نواحی پ ر
تردد ايفا کند .مسئله قرنطینه هرچند از س وی مقام ات
ايران به دلیل مسئله انتخابات و شهرمذهبی قم به مورد
اهمام قرار گرفت ولی در بسیاری از نقاط جهان مس ئله
قرنطینه در کاهش میزان مبتاليان و میزان مرگ و میر
بسیار موثر بود .در کشور انگلس تان بیم اران خ ونی در
ابتدا به عنوان جمعیت آسیب پذير توص یه ب ه قرنطین ه
ش دند ( .)Willan et al.,2020تجربی ات موف ق
کشورهايی که چین ،ک ره ،و ژاپ ن در کنت رل بیم اری
کورون ا ب ه دلی ل اعم ال قرنطین ه ب ه موق ع در کن ار
تجربیات ناموفق برخی از کشورهای اروپايی در اعم ال
قرنطیه باعث شده تا با شیوع سريع اين بیماری در اي ن
کش ورها خ دمات درم انی هرجن د پیش رفته نتوانن د
پاسخگوی نیازهای بیماران باش ند و ب ه هم ین دلی ل

شمار مبتاليان و مرگ و میر در اين کشورها به سرعت
باال رفت)Gilbert et al., 2020(.
 .3روش تحقیق

يکی ديگر از زوايای مفی د مش اهده پ روژه ه ای
تحقیقاتی  ،هنر منطقی دانش حاص ل از آن اس ت .در
گزارش های تحقیقاتی  ،معم ول ت رين تن وع دان ش ،
توصیفی از شی است .هدف از توص یف معم وال پاس خ
دادن به اين سؤال است که به يک راه ممک ن اس ت و
شامل تنها ويژگیهای مربوط به شیء  ،هر آنچه در ه ر
پروژه باشد باشد .معموال جالب ترين ويژگی های تغیی ر
ناپذير هستند که در تعداد زيادی از موارد معتبر اگ ر ن ه
جهانی هستند.
غالبا محقق مايل است پروژه را به مراتب عمی ق
تر از فقط برای توصیف ادامه دهد :او می خواهد بدان د
چرا شیءيا مسئله به اين صورت است .اي ن دان ش ب ه
جمع بندی همه آنچه در مورد جسم مشهور است کمک
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می کند  ،به ديدن آن در م تن و در ي ک چش م ان داز
تاريخی کمک می کند ودر صورت تمايل به پیش بینی
تکامل آينده خود کمک می کند.

 .4چهارچوب نظری

بطور مشخص مقامات مقامات تصمیم گیرن ده در
سطوح مختلف تصمیم گیری از مقامات محلی  ،رهبران
و سیاست گذاران در شهرها ش هرک ه ای ش هری در
بايد نقش خود را ب ه ش کل بس یار م وثر در شناس ايی
رويکردهای مؤثر در اجرای اق دامات توص یه ش ده ب ه
منظور تقويت پیشگیری  ،و آم ادگی در براب ر وي روس

 COVID-19در محیط های شهری ايفا کنند .الزمه
اي ن ام ر اطمین ان حاص ل ک ردن از امکان ات و زي ر
ساختهای شهری برای مقابله با اي ن وي روس میباش د.
اين آمادگیها مناطق اصلی ش یوع بیماريه ا و همچن ین
آمادگیها برای شرايط آينده را نیز در برمیگیرند .بنابراين
نیازمند يک نظام تص میم گی ری و تص میم س ازی در
حوزه مطالع ات ش هری ب ا تاکی د ب ر جغرافی ا و ت اثیر
مطالعات جغرافی ايی در آن هس تیم در غی ر اينص ورت
نظام سالمت با ساختار نحیف خود توان مقابله ب ا اي ن
ويروس را نخواهد داش ت .داش ته ه ای اکول وژيکی و
جغرافیايی در تصمیم گیريهای حوزه ه ای ش هری ب ه
عنوان نواحی مهم تمرکزجمعی ت م ی توانن د در ش مار
مبتاليان و قربانیان در بیماريه ای مش ابه بس یار م وثر
باشند.

شکل  . 4مدل مفهومی نقش توسعه شهری درکاهش میزان اثرات بیماریهای فراگیر
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يافتن داليل يا توضیح پديده را می توان به چن د
روش انجام داد که داليل يا از متن همزمان پديده  ،ي ا
از گذشته يا بديل از آينده حاصل می شود.
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 .5یافتههای تحقیق

شهرهای به عنوان کانون تجمعات انس انی و ب ه
دلیل تراکم جمیتی بسیار به اين ويروسها آسیب پذيرند.
تا جائیکه شهرهايی که زير ساختهای ضعیف م ديريتی
و بهداشتی داشته اند شمار مرگ و می ر در آنه ا ب االتر
بوده است .عدم توجه و باور به مساله قرنطینه از س وی
مسئولین تصمیم گیری از جمله عوامل موثر دراف زايش
م رگ و می ر و مبتالي ان ب وده اس ت .در اي ن مقال ه
مشخص ش ده ک ه س طح توس عه ي افتگی در مس ائل
بهداشتی چندان نمی تواند ب ه تنه ايی ک ارايی الزم را
داشته باشد همانطور که مثالهای آمريک ا و کش ورهای
اروپايی نشان داد اتخاذ تصمیم گیری به موقع می تواند
در کاهش میزان ابتال و مرگ میر را کاهش بدهد.
مطالعات حاکی از آن است که هرجايی که فهم
محیطی و جغرافیايی از ويروس کورونا بیشتر بوده
موفقیت در کاهش و مقابله با آن هم بیشتر بوده است.
بیمارستانها هرچند پیشرفته و پزشکان هرچند حاذق
توان مقابله با اين بیماری را نداشته اند .تجربه ژاپن،
کره ،چین ،و مالزی در کنترل اين بیماری با فهم

 .6نتیجهگیری و پیشنهاد

انچه مسلم هست ويروسی که در حال حاضر دنیا
را با خود درگیر کرده بیشتر مفهوم مک ان را درجغرافی ا
مورد تخريب قرار داده آنچنانکه از در اخبار و اطالع ات
بسیار تخصص ی ه م دي ده و ش نیده میش ود .هم واره
صحبت از عدم تجمع در يک مکان خاص است .حت ی
مکانها مذهبی ،بارها ،مشروب فروش ی ه ا ،رس تورانها،
کافی شاپها ،دانش گاهها ،م دارس دين ی هم ه تعطی ل
شدند .از سوی ديگر خود مسئله قرنطین ه ه ا ب ه اي ن
منظورصورت گرفتند تا نواحی مجاور و ن واحی دورترب ه
ويروس آلوده نشوند .همانطور که در مورد چین عن وان
شد فاصله گذاری باعث شد ش هرهای ش مالی چ ین از
میزان کمتری از مبتاليان به کورونا برخوردار باشند.
با توجه به ساخت و سازهای بی روي ه ش هری در
سه ده ه اخی ر در ش هرهای اي ران و بخص وص م ادر
شهرها بسیاری از توانهای طبیعی محیطی از بین رفت ه
است و افراد بسیار تنگاتن گ در ح ال زن دگی در کن ار
يکديگر هستند .اين شیوه ساخت و ساز سالها از س وی
بس یاری از دوس تداران مح یط زيس ت و جغرافی دانان
فهمیده مورد انتقاد بوده .پیش تر اين مساله در ک اهش
کیفیت ه وا ت اثیر داش ت و ام روزه عام ل بس یاری از
بیماريهای قلبی عروقی و تنفسی ش ناخته ش ده اس ت.
ويروس کورونا ب ا توج ه ب ه مس ئله فاص له گ ذاری و
همچنین تهويه ه وا نیازمن د تفک ری ديگ ر در مقول ه
برنامه ريزيهای شهری و محیطی میباشد .انچ ه مس لم
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بیماريهای همه گیر (پاندمی ه ا) درپانص د س اله
اخیر جان بسیاری از انس انها را گرفت ه ان د .آنچ ه ک ه
مشخص است افزايش فعالیتهای انس انی ک ه از جمل ه
آنها شهرنشنی  ،صنعتی ش دن وتوس عه س ريع وس ايط
حمل و نقل آبی ،زمینی ،و هوايی سبب گشترش س ريع
اين بیماريها در جهان شده است .توسعه شهر نشینی ب ا
به مخاطره انداختن محیط و کاهش کیفی ت مح یط در
بوجود آوردن شرايطی برای نیازهای بشری چی زی ج ز
آلودگی به همراه نداشته است .در طول اي ن چن د ص د
سال اخیر میزان قابل توجهی از آبه ای س طحی آل وده
شده است .همچنین بشر به لحاظ دسترس ی ب ه من ابع
سالم زيستس سالم اولیه بسیار ض عیف ش ده اس ت .در
گستره جغرافیايی و در مقیاس جهانی نمايان شدن اي ن
بیماريها ويروس ها همواره بر اثبات اين مس اله ص حه
گذاشته است .چرا که يا از نواحی بسیار فقی ر آفريق ايی
نش ات گرفت ه ان د و ي ا از ن واحی بس یار پ ر جمعی ت
کشورهای شرق اشیا.

مناسبات محیطی و اعمال قرنطینه های شديد و
کاهش شگفت انگیز میزان مبتاليان اين فرصت را
برای کادر درمان و پزشکی در اين کشورها فراهم کرد
تا بتوانند از توان خود به خوبی برای معالجه بیماران
استفاده کنند .در نهايت اين بیماری در میان گروههای
اجتماعی و اقتصادی بسیار متفاوت ظاهر شده است و
بیشترين قربانیان افراد بیمار و فقیر بوده اند بر خالف
آنچه که معاون وزير بهداشت ايران عنوان میکرد .افراد
فقیر که میزان درآمد پائن داشته اند و سطح ايمنی بدن
آنها پائین تر بوده است بیشتر در معرض ابتال و مرگ و
میر بوده اند از جمله کارگران روزمزد.
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است شهرهای امروز در دنی ا و در اي ران در براب ر اي ن
ويروس کوچک تاب آوری الزم را ندارند و اي ن مس ئله
رخ نخواهد داد مگر ب ا توج ه وي ژه ب ه برنام ه ري زی
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