
فصلنامه علمی دانشجویی انجمن علمی دانشجویی شهرسازی دانشگاه شیراز

سال سیزدهم . شامره بیست و دوم . بهار 1401 . 

جستار این شماره:سالمتسالمت

شهرشهر وو

گفتم به شهروندان، رسم سالمت آموزگفتم به شهروندان، رسم سالمت آموز	 	 
گفتا ز »شهرها«مان، این کار کم�ت آید!گفتا ز »شهرها«مان، این کار کم�ت آید!	 	 

پرونده ای در باب بررسی سالمت شهرها و تأثیر بیامری ها بر ساختارهای شهری

معلولّیت در شهر، نه در شخصمعلولّیت در شهر، نه در شخص	 	 
لزوم توّجه به معلولین در راستای شکل گیری شهر سامل

انسان با دو پا آفریده شده، نه با چهار چرخ...انسان با دو پا آفریده شده، نه با چهار چرخ...	 	 

هیچ کس را نباید از قلم انداختهیچ کس را نباید از قلم انداخت	 	 

بگذاریم پیکاسو معمار شهرمان شود...بگذاریم پیکاسو معمار شهرمان شود...	 	 
 آسیب های حاشیه نشینی بر سالمت شهروندان

نقش معامری فضای شهری در سالمت شهر
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فصلنامه علمی دانشجویی هفت
سال 13 . شماره 23 . بهار 1401 

صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی شهرسازی دانشگاه شیراز 
شماره مجوز : 405  ک ن ش
مدیر مسول : زهرا گل جهانی 

سردبیر : حامد کریمی 
استاد مشاور انجمن : دکتر علیرضا صادقی 

هئیت تحریریه : زهرا گل جهانی ، حامد کریمی 
گرافیست و صفحه ارا و طراح جلد : سنا جنگجو 

ویراستار : مریم ترکمن 
همکاران این شماره : 

مجتبــی ذواالنــواری ، امیــر حســین دعایــی ، ســارا قمــر ، فرزانــه جاویــدی 
ــر  ــد راهب ــی زاده ، محم ــواد ول ــی ، ج ــه دیلم ــادی ، معصوم ــان صغ ، عرف
ــدی  ــد مه ــاهوران ، محم ــبنم ش ــامی ، ش ــکوفه اس ــی، ش ــد کریم ، حام
شــریفی نیــا ، شــعیب انصــاری ، ســپیده عزیــزی ، امیــر حســین باقــری ، 
پوریــا شــریفی ، امیــد باقــرزاده ، راضیــه جعفــری ، زهــرا زاهــدی ، فاطمــه 
یــاوری ، نفیســه بابائــی ، ایــدا کمالــی ، مهســا ســلطانی ، علــی اکبــر قلــی 

ــاد پــور ، علــی رجبــری فخراب
ــش  ــرم بخ ــاتید محت ــیراز ، اس ــگاه ش ــریات دانش ــه نش ــکر از : خان باتش

ــی  ــا صادق ــی رض ــر عل ــژه از دکت ــپاس وی ــازی ، و س شهرس

ارتباط با نشریه : 
شماره تماس : ) زهرا گل جهانی( 09917366272  

ایمیل : 
تلگرام و اینستا گرام : 

وبسایت : 
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سخن نخست

کالن شهرهای آلوده،سالمت در دام

انسان با دو پا آفریده شده،نه با چهارچرخ

انسان شهر

معلولیت در شهر،نه در شخص

شهر دوچرخه دوست

گفتم به شهروندان، رسم سالمت آموز
گفتا ز »شهرها«مان، این کار کم�ت آید!

هیچ کس را نباید از قلم انداخت

بگذاریم پیکاسو معمار شهرمان شود...

کرونا سوار بر ریل حمل و نقل

22 سپتام�ب

تعامالت اجتماعی و ارتباطات جمعی

سالمت در کوچه پس کوچه های شهر

ز دوچرخه در قاره س�ب

شهر سالمت محور

شهر در آغوش طبیعت

آرمانشهر سالم

ز مایل به سفید س�ب

ز شهر،راهی برای نجات انسان نبض س�ب

یک سال و سیصد و یس و پنج روز

Post-Pandemic Sustainability
Cities of the future and new epidemics, 

can biking be a solution?

nashriye7@gmail.com

@nashriye7

nashriye7.vcp.ir
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    در کنــار جنبه هــای مطلــوب، پیشــرو، پیونددهنــده، هویّت بخــش و خاطره انگیــز، امــروزه شــهرهای بــزرگ دنیــا اغلــب دارای 
خصیصه هــای نامطلــوب مشــترکی نیــز هســتند. افزایــش روزافــزون جمعّیــت، تراکــم ســاختمانی بــاال، شــلوغی همیشــگی و 
ــع  ــود مناب ــی محیطــی و وج ــبانه روزی، آلودگ ــده ی ش ــای آزاردهن ــر و صداه ــا، س ــک ســنگین اتومبیل ه ــده، ترافی نگران کنن
ــبز در  ــای س ــود فضاه ــی، کمب ــای اجتماع ــی و  بحران ه ــوانح طبیع ــر س ــاب آوری در براب ــدم ت ــوا، ع ــده ی ه ــدد آالین متع
ــدازه  ــش از ان ــتفاده ی بی ــاس، اس ــده و بی مقی ــای رها ش ــورداری از فضاه ــی چشــم نواز، برخ ــر طبیع ــب مناظ ــترس، تخری دس
از وســیله  نقلیــه ی شــخصی، عــدم دسترســی بــه سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی متنــّوع و کارا، شــکاف شــدید طبقاتــی 
و فقــر اقتصــادی و فرهنگــی، برخــورداری از بافــت شــهری فرســوده و زاغه هــای ناامــن و غیرایمــن، وجــود جــرم و  جنایــت 
ســازمان یافته، تــرس فزاینــده ی گروه هــای آســیب پذیر از مــورد آزار قرارگرفتــن و تهدیدشــدن در فضاهــای عمومــی و 
گســترش بزهکاری هــا و آســیب های اجتماعــی هولنــاک و ده هــا موضــوع قابل تأّمــل دیگــر، از ویژگی هــای مشــترک بســیاری 
ــکاری  ــح و غیرقابل ان ــور واض ــک به ط ــر ی ــه ه ــی ک ــتند؛ ویژگی های ــان هس ــف جه ــورهای مختل ــزرگ در کش ــهرهای ب از ش
ــه  ــی ب ــاخته اند و در صــورت کم توّجه ــه س ــّدی مواج ــرات ج ــا مخاط ــهروندان را ب ــی ش ســامت جســمی، روحــی و اجتماع
ــای  ــن و ارتق ــه تأمی ــن روســت ک ــد داشــت. از ای ــده ی بشــر خواهن ــروزی و آین ــر نســل ام ــی ب ــرات غیرقابل جبران ــا، اث آن ه
ســامت شــهروندان همــواره یکــی از اهــداف اصلــی و متعالــی برنامه ریــزی و طراحــی شــهری بــوده اســت. ایــن مهــم، امــروزه 
ــب  ــا مصائ ــه، ب ــر مســائل پیش گفت ــا عاوه ب ــزرگ دنی ــّدم آن شــهرهای ب ــه ای کــه جهــان هســتی و در خــّط مق و در  هنگام
ــت اســت.  ــز اهمّّی ــش حائ ــش از پی ــد، بی ــرم می کنن ــد 19 دســت و پنجــه گ ــروس کووی ــری وســیع وی خانمان ســوز همه گی

ضاصاد�ت عل�ی

از ازعضو هیات علمی بخش شهرسازی دانشگاه ش�ی عضو هیات علمی بخش شهرسازی دانشگاه ش�ی

بسم  هللا الشا�ز

7

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

بــا توّجــه بــه آنچــه گفتــه شــد و نظــر بــه ضــرورت بازخوانــی 
و  طراحــی  برنامه ریــزی،  و  معمــاری  دانش هــای  نقــش 
ــامت  ــف س ــای مختل ــن جنبه ه ــهری در تأمی ــت ش مدیری
شــهروندان، مقولــه ی »ســامت و شــهر« بــه عنــوان پرونــده ی 
ــژه ی شــماره ی پیــش روی نشــریّه ی دانشــجویی »هفــت«  وی

انتخــاب شــد.

ــت  ــد و بی چشم داش ــئوالنه، هدفمن ــای مس ــت تاش ه ــد اس امی
دانشــجویان مســتعد، کوشــا و دغدغه مند همــکار در این شــماره ی 
نشــریّه ی هفــت کــه کوشــش کرده انــد در قالــب مقــاالت علمــی، 
گــزارش، دلنوشــته، عکــس و غیــره، جنبه هــای مختلــف مقولــه ی 
ســامت در شــهر را تبییــن نماینــد، مــورد اســتقبال خواننــدگان 
ــه  ــتر ب ــه ی بیش ــرای توّج ــه ای ب ــد و زمین ــرار گیرن ــرم ق محت
ــروزی  ــهرهای ام ــهروندان در ش ــامت ش ــف س ــای مختل جنبه ه

شند. با
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ــه تاریــخ ایــن یادداشــت، درســت یــک ســال و ســیصد  ــا ب ت
و ســی و پنــج روز اســت کــه از اّولیــن زمزمه هــای قرنطینــه 
ــر الزم  ــذرد. اگ ــران می گ ــد 19 در ای ــاری کووی و شــیوع بیم
ــوان  ــه می ت ــاعت و دقیق ــه س ــز ب ــن نی ــر از ای ــد، دقیق ت باش
ــردم،  ــوم م ــای عم ــّدت روزمرگی ه ــه م ــه چ ــرد ک ــان ک بی
ــده،  ــون گردی ــاری دگرگ ــن بیم ــر ای تحت تأثی
ازدســت رفتگان  انــدوه  در  لحظاتــی  چــه 
ــه  ــه زنی در چ ــّذت پرس ــده،  ل ــر ش ــه س ب
ــه  ــرس مبتاشــدن ب ــا ت ــی ب خیابان های
پاندمــی ادغــام شــده اســت. انســان 
مّدت هاســت کــه بــا خیالی آســوده، 
پس کوچه هــای  و  کوچــه  در 
نشــده   خیاالتــش  در  غــرق  شــهر، 
اســت؛ در ازدحــام شــبانه ی خیابان هــا 
احســاس ها  جســت وجوگر 
ــه عــرف  ــوده، بی تفــاوت ب نب
در شــهر وقــت نگذرانــده، از 
خیابــان  کنــار  دست فروشــان 
ســاندویِچ بــه اصطــاح کثیــف نخــورده ، بــا فــراغ 
بــال در بازارهــای شیشــه ای مگامال هــا مســحور 
ویترین  هــای پــرزرق و بــرق ســرمایه داران نشــده اســت. 
ــا  ــراه ب ــورت، هم ــر ص ــی ب ــش های رنگارنگ ــا پوش ــه ب اگرچ
واکسیناســیون  و  ضدعفونی کننــده  ابزارهــای  مجّهزتریــن 
همگانــی، بــرای بازگشــتن بــه دوران پیشــا کرونــا تــاش کرد، 
اّمــا هیــچ گاه طعــم لــّذت بــودن در شــهر و فضاهــای عمومی را 
چــون گذشــته، تجربــه نکــرد. تمامــی ابعــاد گوناگــون زندگی، 
تحــت شــعاع قــرار گرفــت؛ زمــان شکســته شــد و همــه چیــز 

ــم شــده اســت. ــا خت ــا و پســا کرون ــه پیشــا کرون ب

ــی و  ــه ی اجتماع ــّدت، فاصل ــن م ــّی ای ــه ط ــود اینک ــا وج ب
قرنطینــه بــه کاهــش مــرگ و میــر و تعــداد مبتایــان کوویــد 
ــی،  ــامت روان ــد س ــر می رس ــه نظ ــا ب ــرد، اّم ــک ک 19 کم
ــه  ــا جامع ــی ب ــط اجتماع ــی و رواب ــمی و روح ــرایط جس ش
قربانــی شــدند. وضعّیــت اقتصــادی بســیاری از مــردم و 
خانوارهــا نیــز دشــوارتر شــد و افــراد زیــادی شــغل های خــود 
را از دســت دادنــد. دشــواری زندگــی در محیط هــای شــهری 
ــا  ــاکنان ب ــد س ــت و آم ــاط و رف ــد. ارتب ــان ش ــم، نمای پرتراک
یک دیگــر، بیــش از پیــش کمتــر شــد. مجمع هــای عمومــی، 
ــای  ــّل فعالّیت ه ــه مح ــی ک ــا و فضاهای ــد، کافه ه ــز خری مراک
روزمــره ی مــردم بودنــد، حّتــی بعــد از پایان  یافتــن قرنطینــه و 

تأثیرات بیماری کووید 19 بر سالمت روانشناختی شهروندان

 دانشــجوی کارشــنایس ارشــد طراحی 
شــهری دانشــگاه تربیــت مدرس

ساراسارا
::قمر قمر  پنج  روز

سیصدو
و  یس

فضاهای عمومی شهری در دوران شیوع بیماری کرونا، کپنهاگ در سال 2018 و 2020 
)https://gehlpeople.com :ماخذ(

فضاهای بازی کودکان در دوران شیوع ویروس کرونا، اوکراین، 2020
)https://www.un.org :ماخذ( 

بهبــود نســبی شــرایط، مکان هایــی بــرای انــزوا باقــی ماندنــد 
ــل  ــازمان مل ــر س ــات اخی ــم اقدام ]1[. ســامت روان، علی رغ
ــن  ــی و نشــریّات معــروف ای متحــد، ســازمان بهداشــت جهان
ــی، همچنــان  حــوزه در خصــوص مراقبت هــای بهداشــت روان
در بســیاری از کشــورها مــورد غفلــت قــرار می گیــرد. افزایــش 
ــاوره  ــرای مش ــا ب ــناختی و تقاض ــای روان ش ــداد بیماری ه تع
و مراجعــه بــه روان شناســان، تصویــری واضح تــر از تأثیــر 
ــد. ســازمان  ــش  می گذارن ــه نمای ــر ســامت روان ب ــی ب پاندم
بهداشــت جهانــی، افزایــش بی خوابــی، اضطــراب، افســردگی، 
مصــرف مــواد مخــدر و آســیب بــه خــود و رفتارهایــی چــون 
ــت ]4[.  ــرده اس ــزارش ک ــی، گ ــطح جهان ــی را در س خودکش
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آســیب های روانــی ایــن بیمــاری نیــز در کــودکان، ســالمندان 
ــل مشــاهده اســت.  ــه قاب ــواه جامع ــراد توان خ و اف

ــزوای  ــری و ان ــان در دوران همه گی ــته ی انس ــه ی زیس تجرب
ــد  ــای جدی ــه گرایش ه ــر ب ــت منج ــن اس ــی او ممک اجتماع
ــدار شــود  ــا اهــداف توســعه ی پای ــل ب ضــّد شــهری و در تقاب
کــه ایــن تهدیــد بزرگــی بــرای ســامت و رفــاه روانــی 
ــاری  ــی از بیم ــائل ناش ــت.  مس ــن اس ــره ی  زمی ــاکنان ک س
پاندمــی، دیــدگاه کامــًا جدیــدی را در مــورد ســامت روان، 
ــه  ــد؛ چراک ــنهاد می ده ــهری پیش ــی ش ــزی و طراح برنامه ری
ــوژی،  ــا تمامــی مســائل زیســت محیطی، اکول ســامت روان ب
ــاط  ــی در ارتب ــعه های فضای ــوا و توس ــی ه ــادی، آلودگ اقتص
اســت ]3[. در ادامــه بــه بررســی شــهر دوران پاندمــی و 

ــود.  ــه می ش ــامت روان پرداخت ــا س ــاط آن ب ارتب
ــان  ــر در زم ــازی دوران معاص ــهری و شهرس ــزی ش برنامه ری
ــت  ــن وضعّی ــاب آور ای ــهرها ت ــه ش ــرد ک ــت ک ــی ثاب پاندم
نیســتند و نابرابری هــای اجتماعــی و پیامدهــای شهرنشــینی 
بیشــتر از گذشــته نمایــان شــده اســت؛ بــه عنــوان مثــال، بــا 
وجــود تعــداد زیــادی از فضاهــای ســبز عمومــی در شــهرها، 
ــی  ــرای بعض ــا ب ــن فضاه ــه ای ــان ب ــی آس ــان دسترس همچن
ــا  ــه تنه ــوع ن ــن موض ــده و ای ــم نش ــهری فراه ــق ش از مناط
ــه  ــد، بلک ــر باش ــهروندان مؤثّ ــامت روان ش ــر س ــد ب می توان
ــاکنان  ــّوم س ــکان س ــم  آوردن م ــراب، فراه ــش اضط ــر کاه ب
ــرای  ــت. ب ــر اس ــان مؤثّ ــمی آن ــای جس ــش فعالّیت ه و افزای
ــه  ــی ب ــی دائم ــتائیان، دسترس ــاف روس ــهر برخ ــاکنان ش س
ــدی  ــاخص های کلی ــی از ش ــه یک ــد ب ــبز می توان ــای س فضاه
ســامت روان تبدیــل شــود؛ به ویــژه وقتــی کّل جامعــه 
ــر  ــا نف ــود، میلیون ه ــی می ش ــه ی خانگ ــه قرنطین ــور ب مجب
ــوند و  ــوس می ش ــود محب ــان خ ــدود آپارتم ــای مح در فضاه
از طبیعــت و امــکان حضــور در فعالّیت هــای جمعــی دور 
می شــوند. همــراه بــا ســطح باالیــی از عوامــل اســترس زا، چــه 
نگرانی هــای روزمــره ی فــردی و چــه آن هایــی کــه بــا بیمــاری 
پاندمــی مرتبــط اســت، شــهروندان را در برابــر مســائل مربــوط 

بــه ســامت روان آســیب پذیر تر می کننــد ]5[. 
ــدود  ــانی مح ــای انس ــد، فعالّیت ه ــر ش ــه ذک ــور ک همان ط
فیزیکــی،  فاصله گذاری هــای  و  متعــدد  قرنطینه هــای  بــه 
بــرای بســیاری، مشــکات ســامت روان را بــه همــراه داشــت. 
ــات  ــه تعام ــرد ک ــور ک ــردم را مجب ــی، م ــه ی ناگهان قرنطین
اجتماعــی خــود را بــه حداقــل برســانند و بــه دنیــای مجــازی 
ــن شــرایط، دسترســی و حمــل و نقــل،  ــد. در ای انتقــال دهن
خدمــات شــهری، کالبــد شــهر و ســاختار اصلــی آن اهمّیــت 

خــود را نســبت بــه قبــل از دســت دادنــد؛ چراکه پژوهشــگران 
ــردم،  ــامت روان م ــر س ــرات آن ب ــی و تأثی ــد، پاندم معتقدن
ممکــن اســت باعــث از بیــن رفتــن عاقــه ی مــردم نســبت بــه 
حضــور در ســاختارهای اصلــی شــهر، مراکــز شــهری و غیــره 
شــوند ]1[؛ بــه بیانــی دیگــر، مــردم بــه لحــاظ روانــی ترجیــح 
ــی،  ــای خصوص ــود را در فضاه ــت خ ــات فراغ ــد اوق می دهن
فضاهــای بــاز و طبیعــی پیرامــون شــهر و یــا حّتــی فضاهــای 
توســعه نیافته ی خــارج از شــهر بگذارننــد؛ ایــن موضــوع، یــک 
ــد و ســاختار  ــه حســاب می آی ــرای جوامــع شــهری ب خطــر ب
ــی  ــه پراکنده روی ــهر را رو ب ــرده و ش ــون ک ــهری را دگرگ ش

ــد.  ــوق می ده س
ــادی  ــد اقتص ــه رش ــی ک ــش از پاندم ــی پی ــط اجتماع رواب
شــهرها را نیــز بــه همــراه داشــت، حــاال بــه تهدیــدی بــرای 
ســامت انســان تبدیــل شــده اســت. آنچــه قبــًا یــک 
ــرای اضطــراب و  ــی ب ــه عامل ــون ب ــود، اکن ــره ب ــت روزم فعالّی
تــرس تبدیــل شــده اســت. دورشــدن از تمامــی فعالّیت هــای 
ــردم  ــات و آزادی م ــت، ثب ــرس، امنّی ــر احســاس ت جمعــی، ب
ــراه  ــترس زا هم ــل اس ــداد عوام ــش تع ــذارد. افزای ــر می گ تأثی
بــا انــزوای فیزیکــی و اجتماعــی، ممکــن اســت به طــور بالقــّوه 
ــد و  اختــال اضطــراب پــس از ســانحهPTSD( 1( را ایجــاد کن
ــر  ــه یــک بیمــاری همه گیــر ســامت روان شــود و ب منجــر ب
پیوندهــای اجتماعــی و روابــط همســایگی تأثیــر گــذارد ]1[. 
ــد  ــز مانن ــی نی ــدی احتمال ــرات فضایی-کالب ــی تغیی از طرف
ــا و  ــان فضاه ــوع چیدم ــر در ن ــده، تغیی ــکونتگاه های پراکن س
ــای  ــازی فعالّیت ه ــا مجازی س ــراه ب ــهری، هم ــای ش مبلمان ه
ــبک زندگــی از راه دور، آن هــم پشــت یــک  انســانی و س
ــرای اجتمــاع مــردم و  ــزرگ ب صفحــه ی مجــازی، تهدیــدی ب

ــود.  شــهر خواهــد ب
ــانی،  ــتگاه های انس ــر زیس ــاری ب ــن بیم ــرات ای ــی تأثی بررس
فهــم دقیــق الیه هــای پنهــان و تحلیــل همه جانبــه ی آن هــا، 
بــه برنامه ریــزی آینــده ی شــهرها کمــک خواهــد کــرد. اگرچــه 
ایــن اثــرات در تمامــی شــهرها و کشــورهای جهــان یکســان 
و یــک شــکل نبــوده، اّمــا فــارغ از موقعّیــت مکانــی، زندگــی 
عمومــی در شــهر بــرای بســیاری دگرگــون شــده اســت و ایــن 
دگرگونــی متأثـّـر از نیــروی پاندمــی تــا بــه االن، اثــرات مثبــت 
و منفــی زیــادی بــر ســاختارهای شــهری، اجتمــاع، وضعّیــت 
شــهرها  زیســت محیطی  و  اقلیمــی  شــرایط  و  اقتصــادی 
ــن دوران  ــم پایان یافت ــک، علی رغ ــر ی ــت از ه ــته و غفل داش
ــال های  ــانی را در س ــکونتگاه های انس ــد س ــی، می توان پاندم
آتــی بــا مشــکات فراوانــی روبــه رو کنــد؛ بــه همیــن دلیــل، 

تغییــر در فرهنــگ واژگان مرتبــط بــا شــهر و مســائل شــهری، 
توّجــۀ ویــژه بــه مفهــوم اختــال اضطــراب پــس از ســانحه و 
شهرســازی متأثّــر از آن و گســترش  و حفاظــت از شــبکه های 
ــه  ــم ب ــهری متراک ــق ش ــی در مناط ــبز عموم ــای س فضاه
ــامت روان، از  ــر س ــذار ب ــم و تأثیرگ ــل مه ــک عام ــوان ی عن
ــه آن  ــد ب ــران شــهری بای ــی هســتند کــه مدی ــه اقدامات جمل
ــک  ــامت روان ی ــه س ــند؛ چراک ــته باش ــۀ الزم را داش توّج
جامعــه و ســامت اجتماعــی آن، پایــه و اســاس آن زیســتگاه  

ــد.  ــکل می ده را ش
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 مقّدمه
از  یکــی  مناطــق شــهری،  در  آلودگــی هــوا  پدیــده ی 
پیامدهــای انقــاب صنعتــی اســت کــه از 300 ســال 
ــش  ــدن و افزای ــعه ی صنعتی ش ــا توس ــده و ب ــاز ش ــل آغ قب
تعــداد شــهرها، روز بــه   روز بــر میــزان و شــّدت آن افــزوده 
می شــود. تکیــه ی اساســی بــر منابــع جدیــد انــرژی از قبیــل 
زغال ســنگ، نفــت و گاز و در نتیجــه آزادشــدن مــواد ناشــی 
ــای مضــر و زیان بخــش را  ــواد، فرآورده ه ــن م ــراق ای از احت
ــژه  ــده به وی ــودات زن ــات موج ــه حی ــی آورد ک ــراه م ــه هم ب
ــش  ــهرها، افزای ــعه ی ش ــد. توس ــد می نمای ــان ها را تهدی انس

از  اســتفاده  ترافیــک، 
نامطلــوب،  ســوخت 
افزایــش مصــرف انــرژی 
مقــررات  وجــود  عــدم  و 
منظــور  بــه   ضوابــط  و 
مناطــق  محدودســاختن 
ــررات  ــت مق ــی و رعای صنعت
زیســت محیطی باعــث شــده اســت تــا ســامت 
عمومــی در شــهرها به علّــت کاهــش 
قابل توّجــۀ کیفّیــت هــوای شــهری 
ــد؛  ــّدی بیفت ــره ی ج ــه مخاط ب
نگرانــی  امــروزه  بنابرایــن، 
برنامه ریــزان  عمــده ی 
شــهری، کنتــرل دقیــق 
کیفّیــت هــوا در شــهرهای 
هــدف  اســت.  بــزرگ 
تمرکــز  تعدیــل  آن هــا، 
آالینده هــا در زمــان و مــکان 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــد ک می باش
روش هــای کنتــرل کوتاه مــّدت 
و کنتــرل بلندمــّدت کیفّیــت هــوا، 
ایــن  ولــی،  می شــود؛  انجــام  کار  ایــن 
ایســتگاه  تعــداد  محدودبــودن  عاوه بــر  روش هــا 
مورفولوژیکــی  جنبه هــای  درنظرنگرفتــن  اندازه گیــری، 
و خصوصّیــات ســاختار شــهر از دّقــت زیــادی برخــوردار 
نیســتند. جنبه هــای مورفولوژیکــی و ســاختار شــهر از قبیــل 
ــم  ــری، تراک ــری، وســعت کارب ــوع کارب شــبکه ی ارتباطــی، ن
ــه  ــه ب ــک منطق ــت از ی ــن اس ــی را ممک ــرایط محیط و ش
ــان دیگــر  ــان بــه خیاب منطقــه ی دیگــر و حّتــی از یــک خیاب
تغییــر دهــد؛ بدیــن جهــت، اســتفاده ی ترکیبــی از داده هــای 
ماهــواره ای و داده هــای ایســتگاه های زمینــی، راه پیشــنهادی 
در جهــت شــناخت دقیــق از پراکندگــی آالینده هاســت. 

ــزرگ  ــکات ب ــی از مش ــورت یک ــروزه به ص ــوا، ام ــی ه آلودگ
مطــرح  جهــان  سراســر  در  اقتصــادی  و  زیســت محیطی 
ــی،  ــزرگ صنعت ــژه در شــهرهای ب ــن مســأله، به وی شــده و ای
ــوا  ــی ه ــود. آلودگ ــری مطــرح می ش به صــورت مشــکل حادت
ســبب افزایــش شــدید انــواع بیماری هــای تنفســی، پوســتی، 
ــراض  ــیاری ام ــمانی و بس ــف جس ــادرزادی، ضع ــای م نقص ه
ــه ی  ــش بی رویّ ــبب افزای ــن، س ــت؛ همچنی ــده اس ــر ش دیگ
ــی  ــا م ــن آلودگی ه ــه منظــور حــذف ای هزینه هــای جــاری ب
ــی  ــورد، قانون های ــن م ــروزه در ای ــه ام ــوری ک ــود؛ به ط ش
ــّد  ــده ح ــعی ش ــده و س ــن ش ــاوت تدوی ــورهای متف در کش
ماننــد  متفــاوت  آالینده هــای  وجــود  بی خطــر  و  مجــاز 
اکســیدهای  نســوخته،  هیدروکربن هــای  کربن مونوکســید 
ــره  ــای ســنگین و غی ــردی، فلزه ــای گوگ ــروژن، ترکیب ه نیت
در هــوا را مشــّخص کــرده و راهکارهــای مناســب بــرای 
ــم،  ــائل مه ــی از مس ــد. یک ــنهاد کنن ــا را پیش ــرل آن ه کنت
پیش بینــی پراکندگــی و غلظــت آالینده هــا در مکان هــای 
گوناگــون اســت؛ ایــن مســأله از آن جهــت کــه بــه شناســایی 
ــه،  ــا و در نتیج ــع آن ه ــز تجّم ــون و مراک ــای گوناگ آالینده ه
همچنیــن  و  آســیب پذیر  و  حســاس  نقــاط  شناســایی 
ــن  ــوع چنی ــری از وق ــرای جلوگی ــات الزم ب ــی اقدام پیش بین
ــت بســیار می باشــد؛  ــز اهمّی موردهایــی کمــک می کنــد، حائ
ــازی  ــت شبیه س ــی در جه ــون تاش های ــه تاکن ــوری ک به ط
ــاط و  ــاوت در نق ــای متف ــع آالینده ه ــوذ و تجم ــت نف حرک
معادله هــای هم زمــان  به وســیله ی حــّل  مراکــز شــهری 
جــرم، حــرارت و ممنتــوم انجــام شــده اســت؛ ولــی، همــه ی 
ایــن مدل ســازی ها به صــورت تحلیــل ریاضــی سیســتم بــوده 
کــه انــرژی و زمــان زیــادی را بــرای پیش بینــی نقــاط بحرانــی 
الزم دارد؛ بنابرایــن، بــا افزایــش شــدید آلودگــی در شــهرهای 
صنعتــی بــزرگ، ضــرورت ارائــه ی راهکارهــای مناســب بــرای 
این گونــه  آلودگــی  وضعّیــت  پیش بینــی  و  شبیه ســازی 
شــهرها بــه همــراه پیشــنهاد روش هــای مناســب بــرای رفــع 
آن به شــّدت احســاس می شــود. زندگــی در کان شــهرها، 
مســائل و مشــکات خــاّص خــود را دارد. آلودگــی هــوا، 
ــد کــه  ــوه ســاختمان های بلن ــی و انب ترافیــک، آلودگــی صوت
ــن  ــه ای از ای ــا گوش ــد، تنه ــاد کرده ان ــری ایج ــت بص بن بس
ــوا و  ــی ه ــه ی آلودگ ــتند. تاریخچ ــکات هس ــائل و مش مس
ــال های  ــی س ــطی و حّت ــرون وس ــه ق ــورد آن ب ــث در م بح
ــن  ــوا و قوانی ــی ه ــن، آلودگ ــردد؛ بنابرای ــل از آن بازمی گ قب
ــرای  ــت؛ ب ــدی نیس ــده ی جدی ــورد آن، پدی ــده در م وضع ش
مثال، »ادوارد اول« در ســال 1307 م.، اســتفاده از زغال ســنگ 

 دانشجوی کارشنایس ارشد طراحی 
از شهری دانشگاه ش�ی

شکوفهشکوفه
اسالمیاسالمی
::

هــوای  آلوده کــردن  به دلیــل  را  آهک پــزی  کوره هــای  در 
ــی از  ــم یک ــروزه ه ــی، ام ــرد؛ حّت ــوع ک ــدن ممن ــهر لن ش
شــهر  مســائل  مهم تریــن  و  ســخت ترین  قدیمی تریــن، 
مــدرن و امــروزی، مســأله ی آلودگــی هواســت. در شــهرهای 
بــزرگ کــه دچــار انبوهــی و تراکــم زیــاد جمعّیــت هســتند، 
ــوا بیــش از هــر جــای دیگــری  ــا آلودگــی ه ــارزه ب ــزوم مب ل
احســاس می شــود. هــوا در نتیجــه ی پراکنده شــدن ذّرات 
ــا،  ــوفاژ و اتومبیل ه ــات ش ــع، تأسیس ــی از صنای ــواد ناش و م

ــد. ــدا می کن ــی پی ــش آلودگ ــش از پی بی

 دام

کالن
آلوده شهرهای

درسالمت،

 بیان مسأله
اکنــون کــه عصــر ارتباطــات را پشــت ســر می گذاریــم 
ــم،  ــت و یک ــرن بیس ــه ی دّوم ق ــه ده ــتانه ی ورود ب و در آس
و  اندیشــه  محصــوالت  از  شــگفت انگیزی  دســت آوردهای 
دانــش فّنــی را پیــش رو داریــم، بــر بغرنج هــای محیط زیســت 
ــران  ــوان »بح ــه عن ــه ب ــه ک ــود. آنچ ــزوده می ش ــان اف همچن
بــه  می شــود،  تعبیــر  محیط زیســت«  آلودگــی  جهانــی 
مؤلّفه هــای  میــان  تــوازن  برهم خــوردن  حاصــل  واقــع 
اصلــی تشــکیل دهنده ی هــر چشــم انداز طبیعــی اســت، 
ــمار  ــش ش ــه افزای ــت ک ــد جمعّی ــی مانن ــژه مؤلّفه های به وی
ــیلی،  ــوخت های فس ــرف س ــاد مص ــول ازدی ــور معم آن به ط
ــی دارد.  ــا را در پ ــم زباله ه ــی و تراک ــع طبیع فرســودگی مناب
ــای  ــرگ و میره ــش م ــودکان، افزای ــی ک ــی ذهن عقب ماندگ
ناشــی از ســکته های قلبــی و مغــزی و ده هــا بیمــاری دیگــر 
بــه همــراه انقــراض گونه هــای گیاهــی و جانــوری و صدمــات 
ــوای  ــی ه ــز آلودگ ــاد هراس انگی ــی از ابع ــادی و فرهنگ اقتص
ــوا  ــرم ه ــه 6 کیلوگ ــان روزان ــد. انس ــت می کن ــهرها حکای ش
ــرای تأمیــن اکســیژن مــورد نیــاز خــود احتیــاج دارد، ایــن  ب
ــت؛  ــرم در روز اس ــذا و آب 2 کیلوگ ــه غ ــت ک ــی اس در حال
ایــن امــر، بیان کننــده ی ایــن مطلــب اســت کــه چــرا بایســتی 
ــف در  ــای مختل ــوا و غلظــت آلوده کننده ه ــی ه ــران آلودگ نگ

https://setare.com/fa/news/34945/
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آن باشــیم. امــروزه فاکتورهــای بســیار متعــددی در آلودگــی 
هــوا نقــش دارنــد. از مهم تریــن فاکتورهــای تأثیرگــذار 
ــّرک  ــت و متح ــع ثاب ــهرها، مناب ــوای کا  ن ش ــی ه در آلودگ
ــل  ــه عوام ــت ک ــده اس ــعی ش ــتار س ــن نوش ــد. در ای می باش
آلوده کننــده ی کان شــهرها عنــوان شــود و ســپس بــه تأثیــر 

ــود.  ــه ش ــر ســامتی انســان پرداخت ــا ب آن ه

 شناسایی منابع ثابت و متحّرک آلوده کننده ی 
هوای کالن شهرها

شناســایی و مشــّخص نمودن میــزان و نــوع و همچنیــن 
ــع  ــق مناب ــای منتشرشــده از طری چگونگــی انتشــار آالینده ه
ثابــت )صنایــع و خانگــی( و متحــّرک )وســایل نقلیــه( و 
میــزان ســفرهای درون شــهری در هــوا، نقــش بســیار اساســی 
ــوا  ــی ه ــع آلودگ ــی از مناب ــتانداردهای خروج ــن اس در تعیی

دارد.

 عوامل اصلی آلوده ساز هوا و اثرات آن بر روی 
انسان و بروز بیماری ها 

آلودگــی هــوا بــه ترتیــب از انــواع وســایل موتــوری، نیروگاه ها، 
انــواع و اقســام صنایــع ســبک و ســنگین، کارخانه هــای 
پتروشــیمی، فعالّیت هــای کشــاورزی و غیــره ناشــی می شــود. 
بزرگتریــن آالینده هــا، سولفوردی اکســید )SO2( ، اکســید 
 ،)CO

2
ــی )NOX(، مونواکســیدکربن )CO(، کربن دی اکســید ) ازت

ــق، هیدرات هــای کربــن )HC(، ازن )03(، ترکیبــات  ذّرات معلّ
 .)1373 )قنواتــی،  می باشــند  غیــره  و   )V0C( فــرار  آلــی 
ــتقیم در  ــتقیم و غیرمس ــرات مس ــد اث ــوا می توان ــی ه آلودگ
محیــط داشــته باشــند؛ بــرای مثــال، اکســیدهای گوگــردی و 
ازتــی بــا درصــد زیــاد بــه درختــان و خــزه هــا صدمــه زده و 
بــر ســامتی انســان تأثیــر منفــی دارنــد؛ همچنیــن، موجــب 
خوردگــی و تخریــب تدریجــی مصالــح ســاختمانی می گــردد 
ــق و  ــی، ذّرات معلّ ــده ی اصل ــیاقی، 1383(. دو آالین )دبیرس
ــتند؛  ــوا هس ــده ی ه ــاز اّول آلوده کنن ــیدکربن، در ف مونوکس
ــق  ــی را ذّرات معلّ ــی می توانیــم، اّول ــی در تقســیم بندی کلّ ول
ــا قطــر 10  ــی ب ــای ذّرات ــه معن ــه ب ــم ک ــان کنی ــاPM  10 بی ی
ــان ها  ــامتی انس ــد س ــا می توانن ــه این ه ــت ک ــرون اس میک
ــی  ــّد دفاع ــد از س ــی می توانن ــور کلّ ــد و به ط ــد کنن را تهدی
بــدن، همــان سیســتم تنفســی، عبــور کننــد و بــه آن آســیب 
می تواننــد  میکــرون   10 از  پایین تــر  ذّرات  نماینــد.  وارد 
ــوی،  ــاالت ری ــم و اخت ــورت آس ــوند و به ص ــش ها ش وارد ش
خــود را نشــان دهنــد. در فــاز دّوم می توانیــم گاز ازن را 

ــن  ــت. ای ــه اس ــده ی ثانویّ ــک آالین ــه ازن ی ــم. البّت ــام ببری ن
ناشــی از واکنش هــای شــیمیایی اســت کــه در جــو صــورت 
می گیرنــد. می دانیــم کــه نــور خورشــید، پرتــو UV یــا مــاوراء 
ــد در مجــاورت اکســیژن و  ــو می توان ــن پرت بنفــش را دارد. ای

O بشــود.
3
ــه ازن  ــل ب ــی تبدی ــات نیتروژن ترکیب

ــا  ــا ی ــل ناکس ه ــی مث ــم آلودگ ــّوم می توانی ــه ی س در مرحل
اکســیدهای نیتروژن هــا یــا همــان NOXهــا را داشــته باشــیم. 
ــات  ــرد و ترکیب ــل ســرب، دی اکســیدهای گوگ ــی مث ترکیبات
هــم  را  »volatile organic compoundهــا«  یــا  فــرار  آلــی 
می توانیــم در زمــره ی مهم تریــن آلوده کننده هــای هــوا در 
ــه عنــوان یــک فیلتــر طبیعــی  ــم. فضــای ســبز ب نظــر بگیری
از آلودگی هــای محیطــی ماننــد دود و صــدا می کاهــد و 
ــاکنان  ــی س ــامت فردی-اجتماع ــبی س ــده ی نس تضمین کنن

ــط آن اســت.  ــش محی ــهر و آرام ش

 تأثیر آالیندها بر سالمت انسان
ــنگ  ــوختن زغال س ــر س ــر اث ــه ب S0( ک

2
ــولفور ) دی اکسیدس

ــدود 1  ــی و در ح ــان غن ــار گوگردش ــه غب ــی ک ــواد نفت و م
ــولفور،  ــود. دی اکیسدس ــل می ش ــد، حاص ــد باش ــا 6 درص ت
ــی آورد  ــود م ــان به وج ــی انس ــتگاه تنفس ــی در دس تحریکات
کــه منتهــی بــه برونشــیت می شــود؛ همچنیــن، انــواع 
موجــب  را  حساســّیت ها  انــواع  و  ریــوی  بیماری هــای 

می گــردد. 
S0( بــر اثر اســتحاله به تریوکسیددوســوفر 

3
تریوکسیددوســوفر )

تبدیــل می شــود و وقتــی بــا رطوبــت موجــود در هــوا ترکیــب 
شــد، اسیدســولفوریک ایجــاد می کنــد. اسیدســولفوریک، 
برونشــیت ها را تحریــک و بــه دســتگاه تنفســی آســیب 

می رســاند.
اکســیددوکربن )CO( کــه حاصــل احتــراق ناقــص اســت، تمــام 
ــیار  ــهرها بس ــده و در ش ــا ش ــدان مبت ــرراً ب ــا مک اتومبیل ه
اتفــاق می افتــد. وقتــی کــه درصــد اکســیددوکرین در هــوا بــه 
ــاک  ــد، خطرن ــوا برس ــب ه ــرم در مترمکع ــا 50 میلی گ 30 ت
اســت و بــر هموگلوبین هــا اثــر می نهــد؛ همچنیــن، بــه 
ــث ایجــاد  ــزی آســیب رســانده و باع سلســله ی اعصــاب مرک
می شــود  کم حواســی  و  کم هوشــی  گیجــی،  و  ســردرد 
ــی  ــوارض قلب ــود، ع ــن ش ــم، مزم ــزان ک ــا می ــه ب و چنانچ
ــادر  ــر( ق ــا کمت ــم )ppm100 ی ــزان ک ــا می ــد. co ب ــروز می کن ب
ــردد. در کل،  ــب گ ــون )HB( ترکی ــن خ ــا هموگلوبی ــت ب اس
ــده ی اکســیژن می باشــد؛  ــوان انتقال دهن ــه عن ــن ب هموگلوبی
 )COHB( ترکیــب شــود، ترکیــب CO اّمــا اگــر هموگلوبیــن بــا

را به وجــود مــی آورد و هنگامــی چنیــن ترکیبــی ایجــاد شــود، 
ــل  ــود. می ــم می ش ــال اکســیژن ک ــت انتق ــون جه ــدرت خ ق
ــت  O اس

2
ــتر از  ــار بیش ــن، 200 ب ــا هموگلوبی O ب

2
ــی  ترکیب

ــری، 1375(.  )دبی
موتورهاســت.  بدســوزی  حاصــل  هیدروکربورهــا، 
هیدروکربورهــای ســنگین، ناشــی از روغن هــا هســتند و 
ــه  ــند ک ــن 3 و 4 می باش ــون بنزوپیری ــری چ ــوی عناص محت
ــن،  ــرۀ اتیل ــد قط ــده اند. چن ــناخته ش ــرطان زایی ش ــه س ب
بیماری هــای شــدیدی در گیاهــان تولیــد می کنــد؛ بــه 
ــاع متوســط تهــران  ــه اینکــه ارتف ــه ب ــا توّج ــال، ب ــوان مث عن
بــاالی 1100 متــر می باشــد، ایــن ارتفــاع خــود ســبب 
ــور  ــوری به ط ــه ی موت ــایل نقلی ــوخت وس ــه س ــود ک می ش
کامــل نســوزد و ایــن خــود در آلودگــی هــوای شــهر تهــران 

 .)73,Ganavati( دارد  زیــادی  اهمّیــت 
ــوا،  ــود در ه ــیژن و ازت موج ــّد اکس ــش از ح ــدن بی گرم ش
N0( می شــود. اکســیدازت در 

2
باعــث ایجــاد اکســیدازت )NO و 

مجــاورت و ترکیــب بــا هیدروکربورهــا و ازن موجــود در هــوا 
ــات  ــر روی مــرگ و میــر حیوان حاصــل می شــود. مطالعــات ب
 ،NO ــر بیشــتر از ــه چهــار براب NO نزدیــک ب

2
نشــان داده کــه 

ــک  ــا را تحری ــم ها و مخاط ه ــیدازت، چش ــت. اکس ــّمی اس س
می کنــد. 

صنایــع کــود شــیمیائی فســفاتی و صنایــع تولیــد آلومینیــوم، 
ــتخوان ها را  ــی اس ــاّده، کوفتگ ــن م ــرده و ای ــاد ک ــوور ایج فل

ــد.  ــان زیان بخش ان ــرای گیاه ــود و ب ــث می ش باع
کلــر از جملــه مــواد آلوده سازیســت کــه اخیــراً بــر اثــر 
ــواد  ــع م ــر جم ــتیک، ب ــای پاس ــواد و زباله ه ــوزاندن م س
ــود  ــر خ ــل، اث ــورت کلرردوونی ــده و به ص ــه ش ــر اضاف آلوده گ

می نهــد.  را 
ســرب هــوا، زائیــده ی ســوخت بنزیــن و انسان هاســت. 
به طــور متوســط، یــک اتومبیــل حــدود یــک کیلوگــرم ســرب 
در ســال از خــود صــادر و پخــش می کنــد. بیــن ســربی کــه 
ــدن  ــرب ب ــزان س ــت و می ــش اس ــوا پخ ــورت گاز در ه به ص

ــرار اســت. ــی، نســبتی برق آدم
 گــرد و غبــار، ذّرات و جرم هــای کــم و بیــش درشــتی هســتند 
کــه از اجاق هــا و کارخانه هــای ســیمان و اتومبیل هــا در هــوا 
ــا دیگــر  ــق در هــوا ب پخــش می شــوند. گــرد و غبارهــای معلّ
ــر  ــه عناص ــل ب ــده و تبدی ــب ش ــوا ترکی ــود در ه ــواد موج م
فرســایش  اتومبیل هــا،  آمــد  و  رفــت  می شــوند.  مضــر 
ــی  ــای کائوچون ــرد و غباره ــده و گ ــب ش ــتیک ها را موج الس
ــه تحریکاتــی در شــش ها  را موجــب می گــردد کــه منتهــی ب

ــدن انســان از  ــه ب ــق آلوده کننــده ب می شــوند. ورود ذّرات معلّ
ــرات آن هــا فــورأ کار ایــن  راه مجــاری تنفســی می باشــد و اث

ــد.  ــل می کنن ــمت را مخت قس
مــواد و عناصــر رادیواکتیــو، انفجــارات هســته ای مــوادی 
هســتند کــه در جــّو بــاال بــرای زمان هایــی طوالنــی بــه جــا 
می ماننــد، ســپس بــه زمیــن ســقوط می کننــد و اثــرات 

ــد.  ــک دارن ژنتی
هیدروکربن هــا تنهــا در غلظت هــای صدهــا تــا هزارهــا 
ــرات  ــوند، تأی ــت می ش ــفر یاف ــه در اتمس ــتر از آنچ ــا بیش ی
اکســیدان های  از  بســیاری  می کننــد.  ایجــاد  نامطلــوب 
تولیــد  پراکسی اســیل نیترات ها،  به ویــژه  فتوشــیمیایی، 
O مراحــل انــزال بافــت 

3
تحریــکات چشــمی می نماینــد. 

ریــوی را تســریع می کنــد )دبیــری، 1375(؛ بنابرایــن، بســیار 
مهــم اســت کــه در نواحــی پرجمعّیــت دنیــا چــه از نظــر توّجه 
بــه ســامتی مــردم و چــه از لحــاظ کاهــش اثــرات آلودگــی 
هــوا بــر اجســام مقــدار دی اکســید گوگرد )S02( کــم شــود. در 
بیــن اکســیدهای ازت، NO2 از همــه خطرناک تــر اســت. بــرای 
ــد  ــن بای کاهــش دادن غلظــت اکســیدهای ازت و هیدرات کری
ــرار داد؛  ــدف ق ــا را ه ــش دود خودروه ــه ی اّول، کاه در درج
زیــرا از یــک طــرف، بزرگتریــن عامــل آلودگــی هــوا هســتند 
و از طــرف دیگــر، ایــن آلودگی هــا در ســطوح پاییــن پخــش 
قلب شــان  ضربــان  اینکــه  به علّــت  کــودکان  می شــوند. 
تندتــر اســت، بــا هــر بــار تنفــس میــزان اکســیژن بیشــتری 
از ســموم را وارد بــدن خــود می کننــد. طبــق تحقیقاتــی کــه 
ــده، در  ــام ش ــه ی »Word Resourceb Ins« انج ــط مؤسس توس
کشــورهای توســعه یافته بیــش از 80 %  از همــه ی مــرگ 
ــای  ــی از عفونت ه ــال، ناش ــر 5 س ــودکان زی ــا در ک و میره

ــیاقی، 1383(. ــت )دبیرس ــوی اس ری

 راه حل های کّلی در مقابله با آلودگی های محیط: 
ــی  ــهرهای صنعت ــأ در ش ــی مخصوص ــت آلودگ ــروزه وضعّی ام
ــع  ــز صنای ــن و تمرک ــع ذوب آه ــتقرار صنای ــّل اس ــه مح ک
ــرق، ســیمان و شــیمیایی اســت،  فلزســازی، تولیــد نیــروی ب
ــن  ــه ای ــت و ب ــیده اس ــی رس ــیار خطرناک ــه ی بس ــه مرحل ب
ــی  ــا آلودگــی، به صــورت کلّ ــه ب ــرای مقابل ــی ب منظــور راه های

پیشــنهاد می شــود:
تکامــل تکنولوژی هــا و حداکثــر اســتفاده از فنــون پیشــرفته 

بــه منظــور کاهــش انتشــار فضــوالت در هــوا؛
تکامــل فنــون مربــوط بــه تصفیــه و خنثی ســازی مــواد زائــد 

صنعتــی؛ 
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 تضعیف مواد مضّر صنعتی با انجام مطالعات 
خاص در زمینه ی دفع آن ها؛

توســعه ی آمایــش صنایــع کــه به مثابــه، عامــل اصلــی 
ــودن  ــود و جابه جانم ــی می ش ــزرگ تلّق ــهرهای ب ــهریّت ش ش
ــه خــارج از شــهر  پــاره ای از صنایــع و حمــل و نقــل آن هــا ب

)محاتــی، 1372(؛
ــع و  ــزی و من ــیمیایی و فل ــع ش ــر در صنای ــردن فیلت به کارب
ــواد  ــوا م ــه ه ــتقیماً ب ــه مس ــی ک ــاختن دودکش های قدغن س
ــه  ــی ب ــوزش عموم ــه، آم ــش از هم ــتند و بی ــر می فرس مض
منظــور ایجــاد و یــا تقویـّـت وجــدان محیــط )ودیعــی، 1372(؛

ــع  ــاری کــه از دودکش هــای مراکــز صنای تصفیــه ی درد و غب
ســنگین بــه هــوا پخــش می شــود و بیشــتر برقی کــردن ایــن 
مراکــز؛ همچنیــن، وضــع قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه تعیین 
حــّد مجــاز و غیرمجــاز تخلّیــه ی مــواّد ســّمی در هــوا، نقشــی 
مهــم در کاهــش آلودگی هــوای شــهرها دارد. ایجاد و اســتقرار 
ــای علمــی و ســازمان بندی محــّات و نقــاط  ــر مبن ــع ب صنای
ــب  ــی موج ــکونی، به تنهای ــی مس ــارج از نواح ــی در خ صنعت
ــی  ــی آلودگ ــرات ســوء ناشــی از کارخانجــات، یعن کاهــش اث
محیــط، در زندگــی مــردم می شــود. بــر مبنــای اصــول 
مترّقــی، شهرســازی صنایــع را از درجــه ی تولیــد آلودگــی بــه 

ــد: ــته تقســیم می کنن ــه دس س
ــکونتگاه ها  ــاورت س ــوان در مج ــه می ت ــی ک صنایع

ایجــاد نمــود؛
ــق  ــن از مناط ــه ای معّی ــد در فاصل ــه بای ــی ک صنایع

ــد؛ ــرار گیرن ــکونی ق مس
صنایعــی کــه برحســب تولیــد آلودگــی زیــاد بایــد در 
ــه ای بســیار دور از شــهر و مناطــق مســکونی و  فاصٌلٌٌٌ

در محّلــی ویــژه اســتقرار یابنــد. 
بیــن منطقــه ی  پوشــش های گســترده ی ســیز  آمایــش 
دیگــری  راه  ســکونتی،  و  اقامتــی  منطقــه ی  و  صنعتــی 
ــع  ــات صنای ــرات و آق ــر مّض ــردم در براب ــت م ــت محافظ جه
ــر اســت  می باشــد و ایــن راه در کاهــش خطــرات بســیار مؤثّ
کــه مــواد ســّمی تولیــد نکــرده و آلودگــی صوتــی نیــز ایجــاد 
ــیعی  ــبکه های وس ــاد ش ــا ایج ــهرها ب ــش ش ــد. آمای نمی کنن
ــد و  ــد آم ــه می توانن ــهری ک ــای ش ــا و بزرگراه ه از اتوبان ه
ــال  ــن ح ــد و در عی ــن نماین ــوه را تضمی ــداوم و انب ــت م رف
ــای  ــا فضاه ــی ب ــند، یعن ــهر دور باش ــکونی ش ــاط مس از نق
ســبزی کــه حداقــل 50 متــر پهنــا داشــته و از نقاط مســکونی 
ــدی  ــای کمربن ــا ســاختن جاده ه ــن ب جــدا باشــند و همچنی

دور شــهرها کــه بــه  وســیله ی آن هــا امــر ترانزیــت بــه خــارج 
از شــهر صــورت می گیــرد، تکمیــل می شــوند. یکــی از 
اثــرات تراکــم جمعّیــت در شــهرها، گرایــش شهرنشــینان بــه 
ــه همیــن جهــت، اگــر در برنامه ریزی هــای  طبیعــت اســت؛ ب
شــهری، حفاظــت غنــا و حراســت از محیط زیســت و طبیعــت 
اطــراف و حومــه ی نزدیــک شــهر مــورد عنایــت واقــع نشــود، 
رضایت خاطــر شهرنشــینان فراهــم نمی گــردد )محاتــی، 

 .)1372

 تأثیر آلودگی هوا بر کودکان
 در مــورد بیماری هــای ناشــی از هــوا به طــور عمــده بــا 
ــه رو  ــودکان روب ــس در ک ــتگاه تنف ــا دس ــط ب ــائل مرتب مس
تنفســی  دســتگاه  عفونت هــای  تمــام  تقریبــاً  هســتیم. 
ــرار  ــر آلودگــی هــوا ق ــد تحت تأثی ــی می توانن ــی و تحتان فوقان
ــاالً خطــر  ــی احتم ــورد دســتگاه تنفســی فوقان ــد. در م بگیرن
عفونت هــای گــوش و ســینوزیت در کــودکان هنــگام آلودگــی 
ــودکان  ــیاری از ک ــرا، بس ــد؛ زی ــدا می کنن ــش پی ــوا افزای ه
ــرژی  ــه ی آل ــون زمین ــد و چ ــی دارن ــرژی بین ــای آل زمینه ه
ــه ســمت  ــد، او را ب ــودک را تشــدید می کن ــی، مشــکل ک بین
ســینوزیت  ســویی،  از  می بــرد؛  آلرژیــک  ســینوزیت های 
ــّوم  ــوزه ی س ــی ل ــد بزرگ ــی می توانن ــرژی بین ــک و آل آلرژی
ــن  ــن مشــکل ها، ای ــد. نتیجــه ی همــه ای ــز تشــدید کنن را نی
می شــود کــه کــودک ممکــن اســت هــم عفونت هــای چرکــی 
ــرماخوردگی و  ــن س ــد از اّولی ــوص بع ــوش را به خص ــرر گ مک
ــن  ــم ممک ــد و ه ــه کن ــوش تجرب ــت گ ــن عفون ــا کوچکتری ب
ــوش  ــّدت در گ ــور طوالنی م ــی به ط ــوش میان ــع گ ــت مای اس
باقــی بمانــد؛ همچنیــن، ممکــن اســت ســینوزیت متمــرد بــه 
ــی  ــه، حّت ــی ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــودک رخ بده ــان در ک درم
وقتــی عفونــت را برطــرف می کنیــم، ولــی بــاز عائــم بینــی، 
آلــرژی و ترشــحات پشــت حلــق کــودک از بیــن نمــی رود؛ در 

ــه  ــگام شــب ادام نتیجــه، کم اشــتهایی و مشــکل تنفســی هن
ــمی  ــودکان آس ــورد ک ــدی، در م ــکل بع ــد. مش ــدا می کن پی
و کودکانــی اســت کــه حساســّیت ریــه دارنــد. ســرفه ی 
ــد و  ــش می یاب ــوا افزای ــی ه ــان آلودگ ــودکان در جری ــن ک ای
تعــداد حمله هــای آسم شــان بیشــتر می شــود؛ به طــوری 
ــان  ــه درم ــا ب ــخ دهی آن ه ــات، پاس ــیاری از اوق ــه در بس ک
ــر  ــرض خط ــی در مع ــن کودکان ــت. چنی ــب نیس ــز مناس نی
ــی  ــن، بیشــترین اتفاق ــه هــم هســتند؛ بنابرای عفونت هــای ری
ــوا  ــی ه ــگام آلودگ ــامت هن ــر س ــودکان از نظ ــرای ک ــه ب ک
ــه  ــا توّج ــا، ب ــت؛ اّم ــی اس ــای تنفس ــد، ناراحتی ه رخ می ده
بــه آالینده هــای متفاوتــی کــه در آلودگــی هــوا وجــود 
ــاز  ــتگاه خون س ــای دس ــر بیماری ه ــی ب ــاً تأثیرات ــد، قطع دارن
ــی  ــد حّت ــد و می توانن ــم می گذارن ــا ه ــودکان و کم خونی ه ک
ــد.  ــاد کنن ــا را ایج ــواع کم خونی ه ــرب و ان ــا س ــمومّیت ب مس

 اثرات آلودگی هوا بر سایر جانداران 

ــباهت  ــت ش ــتانداران به علّ ــوص پس ــوران و به خص ــر جان اکث
ــه  ــابه آنچ ــوا را مش ــی ه ــرات آلودگ ــی اث ــک، بعض فیزیولوژی
ــر  ــه نظ ــه ب ــد. البّت ــان می دهن ــده، نش ــر ش ــان ذک در انس
ــل  ــه انســان در مقاب ــا نســبت ب ــت آن ه ــه مقاوم می رســد ک
ــی  ــرات آلودگ ــت. اث ــتر اس ــوا بیش ــای ه ــی از آالینده ه برخ
هــوا بــر روی گیاهــان شــاید از ملموس تریــن اثــرات آن 
باشــد. در مــوارد متعــدد مشــاهده شــده اســت کــه آلودگــی 
ــود کــرده  ــی ناب هــوا، پوشــش گیاهــی منطقــه ای را به طورکلّ

اســت. 

 اثرات آلودگی هوا بر آب و خاک
اثــرات آلودگــی هــوا بــر آب و خــاک نیــز هماننــد جانــداران 
اســت و آلودگــی هــوا بــه همــان صــورت، ســامتی آب و خاک 
ــاک از آن  ــر خ ــوا ب ــی ه ــر آلودگ ــدازد. اث ــر می ان ــه خط را ب
نظــر اهمّیــت دارد کــه تــوان خــاک را بــرای پــرورش گیاهــان 
ــیاری از  ــذب بس ــن، ج ــد؛ در ضم ــش می ده ــاورزی کاه کش
آالینده هــای موجــود در خــاک توســط گیاهــان و واردشــدن 
آن در چرخــه ی غذایــی و نهایتــاً جــذب خوراکــی آن توســط 
ــات  ــوردار اســت. تحقیق ــی برخ ــت خاّص ــز از اهّمّی ــان نی انس
محصــوالت  میــوه ی  در  آالینده هــا  افزایــش  از  فــراوان 
کشــاورزی کــه در خاک هــای آلــوده پــرورش یافته انــد، 
حکایــت می کننــد. مســأله ی آلودگــی آب هــا نیــز از اهّمّیــت 
ــروزه بســیاری از ســفره های آب  ــی برخــوردار اســت. ام خاّص
زیرزمینــی بــه مقادیــر قابل توّجهــی از آالینده هــا، به خصــوص 

فلــزات ســنگین، آلــوده شــده اند کــه رفــع آلودگــی آن هــا نیــاز 
ــاری و  ــای ج ــدن آب ه ــی دارد. اسیدی ش ــان طوالن ــه زم ب
حّتــی خاک هــا موجــب کاهــش محصــوالت کشــاورزی شــده 
ــاخته اســت؛  ــان را بســیار محــدود س ــت آبزی اســت و جمعّی
ــه ســموم کشــاورزی،  ــن، آلودگــی آب هــای جــاری ب همچنی
ــموم  ــن س ــع ای ــب تجّم ــنگین، موج ــزات س ــوص فل به خص
ــا،  ــر رشــد آن ه ــر ب ــر تأثی ــان شــده کــه عاوه ب ــدن آبزی در ب
می توانــد موجــب ایجــاد مســمومّیت در مصرف کننــدگان 

ایــن آبزیــان گــردد.

 بحث و نتیجه گیری
 از زمــان برپایــی آتــش، آلودگــی هــوا بــا انســان بــوده اســت؛ 
ــی از  ــای متفاوت ــه جنبه ه ــف ب ــای مختل ــی، در دوران ه ول
ــک،  ــاس کوچ ــت. در مقی ــده اس ــت داده ش ــی اهّمّی آلودگ
ــا  ــای ســاده ت ــی از مزاحمت ه ــه اثرات ــی ک ــای محلّ آلودگی ه
بیماری هــای خطرنــاک و دیرعــاج را باعــث می شــوند، مــورد 
ــب  ــل تخری ــی مســائلی مث ــّد جهان ــند و در ح ــه می باش توّج
ــورد  ــن م ــش زمی ــیدی و گرمای ــای اس ــه ی اوزن، باران ه الی
ــل  ــوا در اوای ــای ه ــاء آلودگی ه ــت. منش ــث اس ــه و بح توّج
انقــاب صنعتــی عمدتــاً صنایــع و ســوخت زغال ســنگ بــوده 
اســت و در قــرن بیســتم و بیســت و یکــم مســئولّیت آلودگــی 
ــد.  ــهری می باش ــل درون ش ــل و نق ــا حم ــهرها ب ــوا در ش ه
ســوخت های فســیلی در حمــل و نقــل صنعــت از یــک طــرف 
ــواد خــام و محصــوالت  ــا مصــرف م ــی ب و فرآیندهــای صنعت
ــای  ــده ی آلودگی ه ــل عم ــر از عوام ــرف دیگ ــدی از ط تولی
آلودگــی هــوا  منابــع  دست ســاز می باشــند. عمده تریــن 
ــیدهای  ازت،  ــیدگوگرد، اکس ــیدکرین، دی اکس ــامل منوکس ش
و  )خوش اخــاق  هســتند  هیدروکرین هــا  و  معلّــق  ذّرات 
شــاهی، 1381(. در ایــن بیــن، منوکســیدکربن، به دلیــل 
ــزون  ــر ســامت انســان و گســترش روزاف ــه ب ــر قابل توّج تأثی
اســتفاده از ســوخت های فســیلی مخصوصــأ در کان شــهرها، 
ــمار  ــه ش ــوا ب ــای ه ــن آالینده ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ب
ــی  ــه ی بررس ــه در زمین ــات انجام گرفت ــر مطالع ــه و اکث رفت
ــوان  ــه عن ــّمی را ب ــن گاز س ــوا، ای ــت ه ــاخص های کیفّی ش
ــای  ــوا در روزه ــت ه ــودن کیفّی ــئول پایین ب ــده ی مس آالین
غیربهداشــتی معّرفــی کرده انــد )اله حســینی و همــکاران، 
1389، نظــم آرا و همــکاران، 1386، موســوی و ندانــی، 1379، 
ــبحانی اردکانی  ــبحانی اردکانی، 1382 و س ــی، 1380، س چراغ
ــش  ــه بی ــد ک ــکاران، 1385(. بررســی ها نشــان می دهن و هم
از 70% مونواکســیدکربن منتشرشــده در جریــان عملّیــات 

 http://eskimia.ir/
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حمــل و نقــل و حرکــت خودروهــا تولیــد می شــود. ایــن گاز 
ــا هموگلوبیــن خــون ترکیــب پایــداری را تشــکیل می دهــد  ب
ــری  ــلول ها جلوگی ــه س ــوب ب ــیژن مطل ــیدن اکس ــه از رس ک
کــرده و ســوخت و ســاز ســلول ها را مختــل می ســازد. 
مشــکات قلبــی و عصبــی، بیماری هــای دوران زایمــان، 
ایجــاد اختــال در بینایــی و کاهــش هوشــیاری، از مهم تریــن 
ــی اســت  ــن در حال ــن گاز اســت و ای ــا ای عــوارض مواجهــه ب
کــه امــروزه، غلظــت منوکســیدکرین در مناطــق شــهری بیــن 
ــی.ام. می باشــد )نظــم آرا و همــکاران، 1386(؛  ــا 50 پی .پ 5 ت
همچنیــن، هزینه هــای بهداشــتی و درمانــی و خســارات 
بــه  را می تــوان  آلودگــی هــوا  از  ناشــی  زیســت محیطی 
عنــوان یکــی از منابــع مهــّم هزینه هــای تحمیلــی بــر جامعــه 
برشــمرد. پیش بینــی آلودگــی هــوا و ارزش گــذاری اقتصــادی 
ــع  ــناخت مناب ــرای ش ــی ب ــوان ابزارهای ــه عن ــد ب آن می توان
ــزی در جهــت پیشــگیری  ــده و برنامه ری آلودگــی هــوا در آین

ــد. ــن معضــل کمــک شــایانی نمای و کاهــش ای
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 مقّدمه
ــه  ــایل  نقلی ــش وس ــهری و افزای ــه ی ش ــعه ی بی روی ــا توس ب
ــعه ی  ــر توس ــاری ب ــرات زیان ب ــی، اث ــاب صنعت ــس از انق پ
محیطی-کالبــدی شــهر و در نتیجــه، ســامت جســمی-روانی 
ــهروندان  ــرط ش ــتگی مف ــت. وابس ــده اس ــهروندان وارد ش ش
بــه اتومبیــل و کم تحّرکــی، آلودگــی هــوا و ناامنــی از جملــه 
مشــکات عمــده ای هســتند کــه بــرای شــهرها ایجاد شــده اند؛ 
ــر  ــوب توســعه ی شــهری ب ــرات نامطل ــن، شناســایی اث بنابرای
ســامت عمومــی شــهروندان و ارتقــای زندگــی ســالم شــهری 
ــا و تشــویق شــهروندان  ضــروری اســت. گســترش پیاده راه ه
بــه پیــاده روی، بــه عنــوان کم هزینه تریــن و دردســترس ترین 
ــن  ــزی در ای ــا و برنامه ری ــامت آن ه ــر س ــر ب ــت مؤثّ فعالّی

ــت و  ــرار گرف ــهری ق ــزان ش ــتور کار برنامه ری ــه در دس زمین
اقداماتــی در ایــن جهــت انجــام شــد.

 تعریف پیاده محوری
پیاده مــداری و پیاده محــوری بــه عنــوان عامــل 
مؤثـّـر بــر ســامت شــهروندان نقــش مهّمــی در شــهر 
ــروری  ــیار ض ــهر بس ــود آن در ش ــت و وج ــته اس داش
یعنــی  پیاده محــوری  نوســال،  بــه عقیــده ی  اســت. 
میــزان مطلوبّیــت محیــط ساخته شــده بــرای حضــور 
ــت  ــات  فراغ ــدن اوق ــات، گذران ــد، ماق ــی، خری ــردم، زندگ م
ــکان  ــک م ــت ]1[. ی ــه اس ــک پهن ــردن از آن در ی و لّذت ب
ــر ســن و  ــا ه ــاکنان آن ب ــه س ــی اســت ک پیاده محــور، مکان
توانایــی می تواننــد جّذابّیــت، آســایش و امنّیــت را در هنــگام 
پیــاده روی، نــه فقــط در هنــگام فراغــت، بلکــه در اســتفاده از 

ــد ]2[. ــاس کنن ــردد احس ــن ت ــات در حی امکان

 راهکارهایی برای دوری از خودرومحوری
وابســتگی شــهروندان بــه اســتفاده از خــودرو مشــکات زیادی 
را اعــم از آلودگــی هــوا، کم  تحّرکــی و آلودگــی صوتــی 
ــامت  ــر س ــتقیم ب ــر مس ــه تأثی ــت ک ــود آورده اس ــه وج ب
آنــان دارنــد. بــرای تشــویق شــهروندان بــه پیــاده روی، 
ــم  ــا، عای ــود پیاده روه ــرف بهب ــادی ص ــت زی ــول و زحم پ
راهنمایــی، نورپــردازی خیابان هــا و ســطل های زبالــه در 
شــهرها می شــود؛ اّمــا، این هــا چقــدر در تشــویق مــردم 
ــر هســتند؟  جــف اســپک در پاســخ ایــن  بــه پیــاده روی مؤثّ
ــی در  ــان اصل ــش از 150 خیاب ــرا بی ــد: »چ ــؤال می نویس س
دهــه ی 60 و 70 پیاده روســازی شــده اند، ولــی شکســت 
خورده انــد؟« او نتیجــه می گیــرد کــه در شــهرها بــه چیــزی 
بیــش از ایمن ســازی و تخصیــص فضاهــای زیبــا نیــاز داریــم. 
در شــهر ها کــه تمایــل بــه ســمت خــودروی شــخصی اســت 

و مــردم دوســت دارنــد کــه براننــد، اگــر بخواهیــد آنــان را بــه 
راه رفتــن وا داریــد، بایــد به آنــان راه رفتنــی را پیشــنهاد دهید. 
ــاد جــف اســپک،  ــه اعتق ــاده رو ب ــودن پی ــرای رضایت بخش ب ب
ــودن را  ــی و جّذاب ب ــی، راحت ــودن، ایمن ــار مفیدب ــار معی چه
بایــد بــرآورده ســاخت. جــف اســپک در آخریــن کتــاب خــود 
کــه »Walkable City« نــام دارد، پیشــنهاداتی بــه شــهروندان و 
ــار  ــرات زیان ب ــا، اث ــک آن ه ــه کم ــا ب ــد ت ــازان می ده شهرس
ــدازه ای  ــا ان ــهرها ت ــه ش ــودرو ب ــدازه ی خ ــش از ان ورود بی

ــت شــود.  ــرل و هدای کنت

)The Useful Walk(مفیدبودن 
1- خودروها را سر جایشان بگذارید:

کارشناســان ترافیــک ســال  ها راهــکار حــّل مشــکل ترافیــک 
ــده  ای  ــا پدی ــد؛ اّم ــا می دیدن ــت خیابان ه ــش ظرفّی را در افزای
بــه نــام تقاضــای القاشــده، اثــر غیرمنتظــره  ای ایجــاد کــرد که 
ــای بیشــتری  ــود و خودروه ــا می ش ــت خیابان ه ســبب ظرفّی

ــان جــذب می کنــد. ــه خیاب را ب
2- به اختالط کاربری توّجه کنید::

ــان  ــای انس ــه ی نیازه ــم  آوردن هم ــرد ه ــرای گ ــهرها ب ش
ــای  ــت، واحده ــان داده اس ــات نش ــده اند. مطالع ــکیل ش تش
همســایگی کــه کاربری هــا و نیازهــای متنــّوع و گســترده تری 
ــری ایجــاد  ــد، ســفر و ترافیــک کمت را در خــود جــای داده ان
پیــاده روی دعــوت  بــه  را  مــردم  مقابــل  و در  می کننــد 
می کننــد؛ بنابرایــن، محــّات بایــد نیازهــای روزمــره ی مــردم 

ــد.  ــرف کنن ــان برط را درون خودش
3- پارکینگ ها را مدیریت کنید:

ــا خــودروی شــخصی  پارکینگ  هــای وســیع و جــادار، ســفر ب
ــک  ــگ در ی ــود پارکین ــی کمب ــد. از طرف ــک می کنن را تحری
ــکاتی را  ــد مش ــهر می توان ــز ش ــوص در مرک ــه، به خص نقط
ایجــاد کنــد؛ بنابرایــن، مدیریــت شــهر بایــد بــه ایــن تناقــض 
توّجــه کنــد. ایــده ی مــورد اســتفاده ایــن اســت کــه در مراکــز 
ــه از محــور جانمایــی  ــا فاصل شــهری، پارکینگ هــای کافــی ب

ــا پیــاده روی را در شــهروندان ایجــاد کننــد. شــوند ت
4- در حمل و نقل افراط نکنید:

تجربــه ی ناامیدکننــده ی قطــار ســبک شــهری در داالس 
ــی  ــل عموم ــل و نق ــاز نیســت حم ــه نی نشــان داده اســت ک
ــق  ــی از مناط ــد. در برخ ــوذ کن ــهر نف ــق ش ــه ی مناط در هم
ــاید الزم  ــگری، ش ــق گردش ــا و مناط ــاده راه  ه ــوص پی به خص
ــه چســبیده باشــد و  ــه پهن ــی ب ــل عموم ــل و نق نباشــد حم

ــود. ــی ش ــری جانمای ــه ی 400 مت ــا فاصل ــت ب ــر اس بهت

)The Safe Walk( ایمنی 
5- از عابر پیاده محافظت کنید:

ــرض  ــد. ع ــه باش ــه از ده مرحل ــاده ترین مرحل ــاید س ــن ش ای
ــیگنال دهی،  ــان، س ــت جری ــی، جه ــرکات چرخش ــط، ح خ
هندســه ی راه و تعــدادی از عوامــل دیگــر کــه همــه ســرعت 
ماشــین و احتمــال برخــورد عابــر پیــاده را تعییــن می کننــد. 

6- به دوچرخه ها سالم کنید:
آمســتردام شــهری اســت کــه در ســال 2015 نزدیــک به 800 
هــزار نفــر جمعّیــت داشــت؛ اّمــا، 400 هــزار نفــر از مــردم این 
شــهر همــه ســفرهای روزمــره ی خــود را بــا دوچرخــه انجــام 
ــر  ــه اگ ــت، ک ــد از جمعّی ــی، 50 درص ــن یعن ــد؛ ای می دهن
میانســاالن ناتــوان و کــودکان بــه ســّن اســتفاده از دوچرخــه 
نرســیده را از آن کــم کنیــم، تــا 60 درصــد جمعّیــت بخــش 
ــام  ــا انج ــا پاکروه ــود را ب ــه خ ــفرهای روزان ــی از س عظیم
ــه  ــت ک ــه اس ــایان توّج ــدر ش ــأله آن ق ــن مس ــد. ای می دهن
ــا  ــتردام، دوچرخه ه ــورها، در آمس ــیاری از کش ــس بس برعک
ــک  ــا! ی ــه خودروه ــد، ن ــک ایجــاد می کنن ــه ترافی هســتند ک

ــاک... ترافیــک پ
باشــد.   )hospitable to cycling( دوچرخه نــواز  بایــد  شــهر 
به خصــوص در مراکــز شــهر و محورهــای شــلوغ و پرترافیــک 
ــواری  ــرای دوچرخه س ــا ب ــزوز خودروه ــدن پشــت اگ ــه مان ک
کــه ریه  هــای فّعــال و بــازی دارد، خوشــایند نیســت. در 
همــان  از  می توانــد  دوچرخــه  شــهر،  دیگــر  محورهــای 
بســتر آســفالتی خــودرو اســتفاده کنــد. البّتــه در کشــورهای 
ــان را  ــهر و خیاب ــودرو، ش ــدگان خ ــعه یافته، رانن ــر توس کمت
ــه تنهــا اجــازه ی  ــه خــود مــی  داننــد کــه ن ــق ب ــان متعلّ چن
ــاده از  ــور پی ــه عب ــد، بلک ــه را نمی دهن ــن دوچرخ ــور ایم عب

ــت. ــش اس ــم چال ــر ه ــی عاب خط کش

)The Comfort Walks( راحتی 
7- فضا ها را شکل دهید:

طراحــی صحیــح و هوشــمندانه ی فضــا در هــر اقلیمــی 
موجــب می شــود مــردم بــه پیــاده  روی گرایــش پیــدا کننــد؛ 
از  را  اشــتباه فضــا شــهروندان  همان طــور کــه طراحــی 
پیــاده  روی دور کــرده و فرهنــگ پیاده مــداری را در درازمــّدت 
از یــاد می بــرد. چیــزی کــه بســیاری از مدیــران شــهر، حّتــی 
در کشــورهای توســعه یافته فرامــوش می کننــد، اهّمّیــت 
ارتبــاط مســئوالن ترافیــک و طراحــان فضاهــای شــهری 
اســت، در حالــی کــه ایــن ارتبــاط تنهــا بــه شــکل شــبکه ی 
ــر در طرح هــای موضوعــی و موضعــی محــدود می شــود.  معاب

دانشجوی کارشنایس مهندیس شهرسازی 
از دانشگاه ش�ی

مهسامهسا
سلطا�زسلطا�ز

::

دانشجوی کارشنایس مهندیس شهرسازی 
از دانشگاه ش�ی

آیداآیدا
::کمایلکمایل

انسان با دو پا آفریده شده، 
نه با چهار چرخ...
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ــهری،  ــان ش ــه طراح ــل ب ــل  و نق ــن حم ــنهادات معاونی پیش
ــی  ــند. یک ــکات باش ــیاری از مش ــای بس ــد راهگش می توانن
از آســیب هایی کــه خودروهــا به خصــوص در کشــورهای 
ــی  ــغال کردن بخش ــد، اش ــاد می کنن ــعه یافته ایج ــر توس کمت
از خیابــان بــرای توقف هــای کوتــاه و حّتــی بلندمــّدت اســت 
 )traffic calming( کــه طراحــی شــهر و تکنیک هــای آرام ســازی

ــود. ــع ش ــد واق ــد مفی ــان، می توان ــط طراح توس
8- درخت بکارید:

ــک  ــل ی ــیوه های تبدی ــن ش ــی از بهتری ــت یک ــتن درخ کاش
ــن  ــد مس ــا بای ــه درخت ه ــت. البّت ــاده راه اس ــه پی ــان ب خیاب
باشــند تــا ســایه داشــته باشــند. هــر مســیری کــه درختــان 
ــت.  ــداری اس ــرای پیاده م ــی ب ــد، گنج ــته باش ــایه  دار داش س
گرچــه برخــی از کارشناســان ترافیــک و حّتــی طراحــان 
ــاط  ــات ارتب ــان تصادف ــه درخت ــتند ک ــد هس ــهری معتق ش
ــت  ــدری خّاقّی ــا ق ــا ب ــد، اّم ــد را می گیرن ــوی دی ــد و جل دارن
ــوند.  ــرف می ش ــکات برط ــن مش ــا، ای ــرات در زاویه ه و تغیی
درخت هــا منافــع بی شــمار دیگــری نیــز دارنــد. آن هــا 
ــه ای را  ــای گلخان ــتند، گازه ــی هس ــای طبیع خنک کننده ه
کاهــش می دهنــد، محیــط را زیبــا می کننــد، مصــرف انــرژی 
را کاهــش می دهنــد و روحّیــه ي انســان را آرام می کننــد. 
ردیفــی از درختــان آ  ن طــور کــه کویــن لینــچ معتقــد اســت، 
بــه خوانایــی فضــا کمــک می کنــد و perspective )چشــم انداز( 

ــد. ــش می ده ــی را افزای ــّس دعوت کنندگ ــا ح آن ه

 )The Interesting Walk( جّذاب بودن 
9- بدنه های زیبا و دوستانه طراحی کنید:

ــا،  ــان توّجهــی نــدارد؛ اّم ایــن بخــش، دیگــر بــه کــف و خیاب
حقیقــت ایــن اســت کــه بدنه هــا نقــش مهّمــی در شــکل گیری 
ــه  ــم ب ــأله ه ــن مس ــد. ای ــدار دارن ــهری پیاده م ــای ش فضاه
ــی  ــه کاربری های ــم ب ــود و ه ــوط می ش ــا مرب ــی بدنه ه زیبای
ــّوع  ــد متن ــد. کاربری هــا بای کــه در آن هــا جــا خــوش کرده ان
و متناســب بــا ســرعت حرکــت پیــاده باشــند. مقیاس هــا نیــز 
ــات بیشــتری  بایــد انســانی تر شــده و تابلوهــا و بدنه هــا جزئّی
ــا  ــف ی ــه توق ــان را ب ــد انس ــا می توانن ــند. فرم ه ــته باش داش
ــل  ــمندانه عم ــه هوش ــراح بدن ــر ط ــد و اگ ــت وادار کنن حرک
کنــد، از هــر فــرم و زاویــه و بافــت بــرای ایــن منظــور اســتفاده 

می کنــد. 
10- اجازه دهید هر کس نقش خود را ایفا کند:

ــر فضــا  ــک فضــای شــهری مهــر خــود را ب ــد در ی ــردم بای م
ــا  ــد نقشــی در فضــا ایف ــر کــس بای ــی، ه ــد؛ یعن ضــرب کنن

کنــد و بدانــد در پویایــی فضــا مؤثـّـر اســت. بگذاریــد مــردم در 
فضاهــای پیاده مــدار بــا دســتان خــود درخــت بکارنــد. بــرای 
گل کاری هــای ســاالنه از مردمــی کــه نشســته و بــا هــم گــپ 

ــد ]3[.  ــک بگیری ــد، کم می زنن

 تأثیر پیاده مداری بر سالمت شهرها
یکــی از حقــوق اساســی هــر انســان، بهره منــدی از باالتریــن 
ــون ســازمان  ــل دســترس ســامتی اســت )قان معیارهــای قاب
بهداشــت جهانــی، 1946(. پیاده مــداری در شــهرها می توانــد 
ــری در تأمیــن ســامتی داشــته باشــد. تحقیقــات  نقــش مؤثّ
صورت گرفتــه نشــان می دهنــد کــه محــّات بــا قابلّیــت 
ــاال بســیار ســالم تر از دیگــر محــّات هســتند.  پیاده مــداری ب
در واقــع پیاده مــداری باعــث افزایــش تحــّرک ســاکنان 
ــود  ــان می ش ــش ســامت آن ــه افزای ــن محــّات و در نتیج ای
ــل و  ــی از حم ــی ناش ــش آلودگ ــث کاه ــن، باع ]4[؛ همچنی
نقــل موتــوری و ترافیــک می شــود. در واقــع پیــاده روی، 
معمول تریــن فعالّیــت فیزیکــی بــرای مــردم یــک شــهر 
ــت  می باشــد کــه ایــن فعالّیــت آســان، ارزان و فاقــد محدودیّ
قابلّیــت  افزایــش  بــا  نتیجــه  در  ]5[؛  می باشــد  ســّنی 
پیاده مــداری، در حقیقــت ســامت فیزیکــی و اجتماعــی 

ــد. ــش می یاب ــردم افزای م

 رواج پیاده مداری در شهرهای امروز
امــروزه شــهرهای جهــان گرفتــار مشــکل اند و ســامت 
ــیتی،  ــک س ــهرهای مکزی ــت. در ش ــر اس ــهروندان در خط ش
ــت  ــر، کیفّی ــهر دیگ ــا ش ــانگهای و صده ــوک، ش ــران، بانک ته
زندگــی روزانــه افــت می کنــد. نفس کشــیدن در برخــی 
شــهرها بــه دلیــل آلودگــی هــوا ماننــد آن اســت کــه انســان 
ــداد  ــده  تع ــاالت متح ــد. در ای ــیگار بکش ــته س ــه دو بس روزان
ــد و  ــر آم ــای پ ــه در بزرگراه ه ــردم روزان ــه م ــاعت هایی ک س
شــد اســیر می شــوند، هــر ســاله بیشــتر می شــود. کم کــردن 
تعــداد خودروهــا در ســطح خیابــان باعــث کمترشــدن مصــرف 
ــاری  ــای زیان ب ــار گازه ــش انتش ــیلی و کاه ــوخت های فس س
ــه  ــود و در نتیج ــفر می ش ــه اتمس ــید ب ــون کربن دی اکس چ
ســامت افزایــش می یابــد. اروپائیــان نســبت بــه ســایر نقــاط 
جهــان، در رفــع ایــن مشــکل موفق تــر عمــل کرده انــد. 
روز 14 اکتبــر 1927 بخــش شهرســازی شــهر اســن بــا 
پخــش  نامــه ای، عبــور و مــرور وســایل نقلیــه را از »لیمبکــر 
ــراد  ــا اف ــرای همیشــه ممنــوع اعــام کــرد ت )Limbecker(«  ب
پیــاده بتواننــد بــدون دغدغــه ی تصــادف بــا موتــور، بــه خریــد 

ــه ی  ــاده راه« در ده ــده ی »پی ــرای ای ــد. اج ــردش بپردازن و گ
ــت ]6[. ــرعت گرف 1950 س

نمونه هایی از برترین شهرهای جهان برای پیاده روی
1- فلورانس

ــهر  ــی ش ــز تاریخ ــه در مرک ــادی ک ــک زی ــود ترافی ــا وج ب
فلورانــس وجــود دارد، فلورانــس شــهری اســت کــه می خواهــد 
ــه  ــهر ب ــن ش ــد. ای ــف کنی ــاده آن را کش ــای پی ــا پ ــما ب ش
ــا یــک  ــی، ب ــه ی کــِم مکان هــای تاریخــی و دیدن ــت فاصل علّ
ــه،  ــا ک ــن معن ــه ای ــاز مقایســه می شــود؛ ب ــوزه ی فضــای ب م
ــد کــرد؛ ضمــن  ــا بازدی ــوان از تمــام آن ه ــاده روی می ت ــا پی ب
اینکــه در طــول مســیر کافــه و رســتوران های فراوانــی وجــود 
ــتگی از  ــع خس ــرای رف ــد ب ــاده می توانن ــراد پی ــه اف دارد ک

ــد ]7[. ــره ببرن ــا به آن ه

شهر فلورانس 
)theculturetrip.com :منبع(

شهر نیویورک 
 )landarchs.com/top-ten-walkable-cities :منبع(

2- نیویورک
شــهر نیویــورک، پیاده مدارتریــن شــهر ایالــت متحــده ی 
ــای  ــبکه ای از خیابان ه ــامل ش ــهر ش ــن ش ــت. ای ــکا اس آمری
شماره گذاری شــده اســت؛ بــه همیــن علّــت، امــکان گم شــدن 
و  منهتــن  شــماره دار  خیابان هــای  نــدارد.  وجــود  آن  در 
ــر پیــاده،  طرح هــای دولــت شــهری ماننــد میــدان تایمــز عاب
ــد  ــورک دارن ــاده  روی نیوی ــی در پی ــش مهّم ــک نق ــدون ش ب

.]8[

3- پاریس
ــاده  ــای پی ــا پ ــس ب ــای پاری ــام جاذبه ه ــد از تم ــاید بازدی ش
چنــد روز زمــان ببــرد، اّمــا بازدیــد از ایــن شــهر پرجاذبــه بــا 
ســرعت کمتــر، ارزش بیشــتری دارد. پاریــس بــا خیابان هــای 
جاذبه هــای  و  کافه هــا  سنگ فرش شــده،  و  درخــت  پــر 
ــرای تفــّرج پیــاده اســت  گردشــگری، شــهری هیجان انگیــز ب

.]7[

شهر پاریس
)theculturetrip.com :منبع( 

شهر بوستون
)theculturetrip.com :منبع( 

4- بوستون
ــت  ــن شــهرهای ایال ــی از قدیمی تری ــوان یک ــه عن بوســتون ب
ــاده روی  ــیر پی ــادی مس ــداد زی ــکا، دارای تع ــده ی آمری متح
اســت کــه فرهنــگ و تاریــخ غنــی ایــن شــهر را بــه نمایــش 
ــکان  ــل، از 16 م ــه طــول 2/5 مای ــذارد. مســیر آزادی ب می گ
ــه  ــخ را ب ــه تاری ــدان ب ــه عاقه من ــد ک ــور می کن ــی عب تاریخ

ــد ]7[. ــذب می کن ــود ج خ

5- ونکوور
ونکــوور، ســّومین شــهر بــزرگ کانــادا، دارای شــبکه ی وســیع 
ــن  ــرای عابری ــی ب ــامانه ی جامع ــی و س ــل عموم ــل و نق حم
مســیرهای  بهتریــن  از  یکــی  اســت.  دوچرخه ســواران  و 
 Granville ــره ی ــا جزی ــوور از False Creek ت ــاده روی در ونک پی
اســت کــه در طــول آن افــراد می تواننــد در کنــار بــازار 
ــف  ــی توق ــازه و محلّ ــوالت ت ــد محص ــرای خری ــی، ب عموم
کننــد؛ همچنیــن، حرکــت از روی پــل Lions Gate بــه ســمت 
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شــمال ونکــوور، صحنه هایــی نفس گیــر از شــهر و دریــا 
ــد ]7[. ــرار می ده ــراد ق ــم اف ــش چش پی

تصویر 5: شهر ونکوور 
)theculturetrip.com :منبع(

 نتیجه گیری
ــزان  ــر می ــذار ب ــل تأثیرگ ــن عوام ــه مهم تری ــامت از جمل س
کــه  کــه  می باشــد  شــهری  پیاده راه هــای  کیفّیــت  و 
ــای  ــداف در برنامه ه ــمگیرترین اه ــی از چش ــه یک ــروزه ب ام
ــهروندان  ــداوم ش ــل م ــت. تعام ــته اس ــدل گش ــازی ب شهرس
ــت  ــهری، اهّمّی ــای ش ــی فضاه ــهری در طراح ــط ش ــا محی ب
ــت؛ در  ــرده اس ــدان ک ــامت را دوچن ــه ی س ــه مؤلّف ــه ب توّج
ــب  ــی موج ــه ی عموم ــایل نقلی ــداد وس ــش تع ــه، کاه نتیج
ــوا می شــود  ــی ه ــی و آلودگ ــی محیطــی صوت کاهــش آلودگ
ــا  ــد ب ــداری می توان ــوم پیاده م ــه مفه ــن بازگشــت ب و همچنی
ــارزه  ــی مب ــا کم تحّرک ــاده روی، ب ــه پی ــهروندان ب ــویق ش تش

ــد. ــا ببخش ــی را ارتق ــامت عموم ــرده و س ک
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 مقّدمه
باعــث شــکل گیری  رونــد شهرنشــینی  افزایــش  امــروزه 
مشــکات بســیاری از قبیــل افزایــش آلودگی هــا، ایجــاد 
مشــکات زیســت محیطی، کاهــش کیفّیــت زندگــی، افزایــش 
ــی،  ــای اجتماع ــی، تنش ه ــارهای روان ــش فش ــم، افزای تراک
ــده  ــهری ش ــع ش ــره در جوام ــی و غی ــای اجتماع نابرابری ه
ــالمی  ــط ناس ــوار و محی ــرایط دش ــکات ش ــن مش ــت. ای اس
ــه  ــب ب ــت و موج ــود آورده اس ــه وج ــهروندان ب ــرای ش را ب
خطرافتــادن ســامت عمومــی شــده اســت. بــا کاهش ســامت 
ــد؛ در  ــش می یاب ــهرها کاه ــی در ش ــت زندگ ــی، کیفّی عموم
ــت  ــب در جه ــور مناس ــد به ط ــهروندان نمی توانن ــه، ش نتیج
ــن  ــد. ای ــت کنن ــود حرک ــته های خ ــا و خواس ــن نیازه تأمی
امــر بــر فعالّیــت و حضورپذیــری شــهروندان در جامعــه تأثیــر 
می گــذارد؛ از ایــن  رو، جهــت ارتقــای کیفّیــت زندگــی و 
ــهر  ــرد ش ــهروندان، رویک ــرای ش ــوب ب ــت مطل ــاد وضعّی ایج
ســالم در راســتای رویکــرد توســعه ی پایــدار شــهری مطــرح  

شــده اســت.

ــد زیســت محیطی و داشــتن  ســامت یــک شــهر تنهــا در بُع
ــتن  ــرو داش ــه در گ ــود، بلک ــه نمی ش ــالم خاص ــی س هوای
ــادي،  ــي، اقتص ــب اجتماع ــترهاي مناس ــالم و بس ــط س محی
ــي،  ــي، علم ــناختي، آموزش ــت محیطی، زیباش ــي، زیس فرهنگ
ــت  ــره اس ــي و غی ــتي، ورزش ــناختی، بهداش ــي، روان ش سیاس
کــه شــهروندان پایــه، اســاس و ســرمایه ی اصلــي ایــن شــهر را 
تشــکیل می دهنــد ]6[. در شــهر ســالم، بــه عدالــت )برابــری( 
ــود.  ــژه ای می ش ــه ی وی ــهروندان توّج ــان ش ــکاری می و هم
ــمتی حرکــت می کنــد کــه مشــارکت های  جامعــه بــه س
اجتماعــی، مهارت هــای شــخصی، توّجــه بــه بهداشــت و 
ــط  ــرد. محی ــرار می گی ــد ق ــورد تأکی ــتی م ــات بهداش خدم
ــا  ــد. ب ــج می کنن ــامت را تروی ــهر، س ــاع ش ــدی و اجتم کالب
مناســب،  زیرســاخت های  و  کالبــدی  مهّیاشــدن شــرایط 
حضورپذیــری شــهروندان در محیط هــای شــهری بیشــتر 
ــداوم  ــور م ــه به ط ــت ک ــهري اس ــالم، ش ــهر س ــود. ش می ش
ــدي و  ــرایط کالب ــود ش ــش و بهب ــال آفرین ــتمر در ح و مس
اجتماعــي همچنیــن گســترش منابعــی از جامعــه اســت کــه 
ــي  ــراي تمام ــر را در راه اج ــازد یکدیگ ــادر می س ــردم را ق م
عملکردهــاي زندگــي و دســتیابي بــه حداکثــر توانایــی 
خــود، پشــتیباني کننــد ]1[؛ در نتیجــه، وجــود شــرایط 
ــرداری از  ــتیابی و بهره ب ــداف، دس ــق اه ــرای تحق ــب ب مناس
ــت  ــر از اهّمّی ــورت براب ــهروندان به ص ــی ش ــای تمام توانایی ه

ــت. ــوردار اس ــی برخ باالی

https://vista.ir/ :منبع

ــي در  ــراي زندگ ــه، ب ــوی از جامع ــوان عض ــه  عن ــن ب معلولی
شــهر همچــون ســایر افــراد جامعــه حقــوق مشــابه دارنــد. این 
افــراد بایــد ماننــد ســایر شــهروندان بــه تســهیات و امکانــات 
شــهري دسترســي مناســب داشــته باشــند؛ همچنیــن، 
بتواننــد به راحتــی در جامعــه حضــور پیــدا کننــد و در 
جهــت ارتقــای توانایی هــا و تأمیــن نیازهــای خــود در جوامــع 
شــهری فعالّیــت کننــد. در صورتــی  کــه نیازهــای ایــن گــروه 
ــتای  ــوان در راس ــرد، نمی ت ــرار نگی ــه ق ــورد توّج ــه م از جامع
شــکل گیری یــک شــهر ســالم کــه اصــل برابــری و عدالــت از 
جملــه مّؤلفه هــای اصلــی آن اســت، حرکــت کــرد؛  از ایــن  رو، 
در ایــن پژوهــش تــاش شــده بــا بررســی نیازهــای معلولیــن 
ــر ایــن گــروه  ــاز، تأکیــدی ب در شــهرها و فضاهــای شــهری ب
اجتماعــی در راســتای تحقــق شــهری ســالم صــورت گیــرد.

 افراد دارای معلولّیت
ــی را  امــروزه از بیــن هــر هفــت نفــر، یــک نفــر نوعــی ناتوان
ــان را  ــت جه ــروه 15% جمعّی ــن گ ــه ای ــد ک ــه می کن تجرب
تشــکیل می دهنــد ]4[؛ از ایــن  رو، لــزوم توّجــه بــه نیازهــای 
ــن گــروه اجتماعــی کــه بخشــی از جامعــه ی انســانی هــر  ای
شــهر را تشــکیل می دهــد، اهّمّیــت می یابــد. در جهــان 
ــا  ــردن آن ه ــانی و برطرف ک ــای انس ــه نیازه ــه ب ــروز، توّج ام
ــد  ــراد بای ــت. اف ــروری اس ــات ض ــی از الزام ــاع یک در اجتم
ــا،  ــردن نیازه ــرای برطرف ک ــهرها ب ــی در ش ــد به راحت بتوانن
برقــراری ارتبــاط، شــکوفایی اســتعدادها و توانایی هــا و انجــام 
ــور  ــا حض ــن محیط ه ــد و در ای ــد کنن ــت و آم ــات، رف تعام
ــالم  ــهر س ــک ش ــه ی ــت ک ــورت اس ــن ص ــد. در ای ــدا کنن پی

شــکل می گیــرد.
معلــول بــه فــردی اطــاق می شــود کــه بــه علــت ضایعــه ای 
ارثــي یــا اکتســابي نتوانــد از عهــده ی کاري برآیــد کــه ســایر 
ــام  ــاوي انج ــات مس ــات و تجربّی ــا معلوم ــّن او ب ــراد هم س اف
ــرد  ــی عملک ــدی بین الملل ــدگاه طبقه بن ــد ]8[. از دی می دهن
)ICF(، معلولیــن در گروه هــای جســمی-عملکردی، فعالّیتــی و 
مشــارکتی دســته بندی می شــود. حّتــی افــرادی هــم کــه بــه 
دلیــل مشــکات و ضربــات واردشــده از ســوی اجتمــاع دیگــر 
ــی  ــند، از نوع ــته باش ــاع نداش ــور در اجتم ــه حض ــی ب تمایل
معلولّیــت رنــج می برنــد. افــراد دارای معلولّیــت در کشــورهای 
ــه فراموشــی ســپرده می شــوند و  در حــال  توســعه، معمــوالً ب
ــل  ــه دلی ــروه ب ــن گ ــد. ای ــرار می گیرن ــه ق ــورد توّج ــر م کمت
وجــود مشــکات کالبــدی، فراهم نبــودن زیرســاخت ها و 
ــا حــّد امــکان  ناهنجاری هــای اجتماعــی ترجیــح می دهنــد ت
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ــث  ــر باع ــن ام ــد. ای ــپري کنن ــزل س ــود را در من ــان خ زم
ــی  ــود به خوب ــاي خ ــام نیروه ــد از تم ــه نتوان ــود جامع می ش
ــت  ــی هدای ــرفت و ترّق ــوی پیش ــراد را به س ــرد و اف ــره گی به

کنــد.
افــراد کم تــوان و معلــول بــه  عنــوان عضــوی از جامعــه 
ــد  ــد. در صورتــی  کــه شــهر نتوان ــه شــهر حــق  دارن نســبت ب
ــوان فراهــم آورد،  ــراد کم ت ــرای حضــور اف شــرایط مناســبی ب
ایــن شــهر اســت کــه دارای معلولّیــت اســت. افــراد ســالم نیــز 
ممکــن اســت در برهــه ی زمانــی بــه دلیــل اتفاقاتــی همچــون 
شکســتگی، دچــار ناتوانــی و مشــکات جســمی-حرکتی 
ــای گوناگــون  ــا توانایی ه ــف ب ــراد مختل شــوند؛ در نتیجــه، اف
ــار  ــهری دچ ــع ش ــود در جوام ــای خ ــن نیازه ــد در تأمی نبای
مشــکل شــوند و بتواننــد هماننــد افــراد ســالم نیازهــای خــود 

ــد. ــرف کنن ــتقل برط ــورت مس را به ص

 شهر و فضاهای شهری
ــرای  ــی ب ــا و محیط ــکل گیری فعالّیت ه ــه ی ش ــهرها عرص ش
رفــت و آمــد و رفــع نیازهــای مــا هســتند. مــا بــا زندگــی در 
ــات  ــراری تعام ــهری و برق ــای ش ــور در فضاه ــهرها، حض ش
اجتماعــی بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار می کنیــم و بســیاری از 
نیازهــای خــود را رفــع می کنیــم. شــهر بــه  واســطه ی حضــور 
ــوی  ــگ و ب ــه رن ــت ک ــی اس ــای عموم ــهروندان در فضاه ش
ــل  ــرزنده تبدی ــط س ــه محی ــرد و ب ــود می گی ــه خ ــازه ای ب ت
ــارهای  ــا، فش ــه فضاه ــور در این گون ــا حض ــراد ب ــود. اف می ش
ــد و  ــتگی های کار را آزاد می کنن ــی از خس ــی ناش روحی-روان
بــه دنبــال مکانــی بــرای آســایش، حفــظ ســامت عمومــی و 
برقــراری تعامــات هســتند. در صورتــی  کــه فضاهــا بــه افــراد 
ــور  ــرای حض ــبی ب ــط مناس ــد و محی ــش دهن ــاس آرام احس
آن هــا فراهــم کننــد، افــراد تمایــل بیشــتری بــرای حضــور در 

این گونــه فضاهــا می یابنــد.
ــاز  ــای ب ــی از فضاه ــهری را بخش ــای ش ــگ، فضاه ــان لن ج
ــور  ــی، تبل ــه  نوع ــه ب ــد ک ــی می کن ــهری معّرف ــی ش و عموم
ماهّیــت زندگــی اجتماعــی اســت. بــر ایــن اســاس، فضاهــای 
ــه  ــند ک ــان ها می باش ــل انس ــل متقاب ــه ی تعام ــهری عرص ش
ــی  ــود؛ فضای ــوده می ش ــی در آن گش ــی جمع ــتان زندگ داس
ــد و  ــدا کنن ــور پی ــد در آن حض ــردم می توانن ــه ی م ــه هم ک
بــه فعالّیــت بپردازنــد ]5[. از نظــر بســیاری از نظریه پــردازان 
امنّیــت، نفوذپذیــري، خوانایــي و تنــّوع کالبــدي و عملکــردي، 
ــراد در فضــا هســتند  معیارهــای اصلــی زمینه ســاز حضــور اف
]3[. در صــورت وجــود دسترســی و نفوذپذیــری مناســب بــه 
ــه وجــود می آیــد  ــه فضاهــا، زمینــه ی حضورپذیــری ب این گون
ــود.  ــوش می ش ــی پرجنب وج ــکل گیری فضای ــب ش ــه موج ک
بــا افزایــش تراکــم فعالّیت هــا، فضاهایــی پرازدحــام و متراکــم 
ــتری  ــراد بیش ــده ی اف ــود دعوت کنن ــه خ ــرد ک ــکل می گی ش
بــه ایــن فضاهــا هســتند و برعکــس ایــن موضــوع هــم صــادق 
اســت. بــا از بیــن رفتــن امنّیــت، کاهــش نفوذپذیــری و 
دسترســی، از بیــن رفتــن خوانایــی و عــدم وجــود فضاهایــی 
مناســب بــرای رفــع نیازهــا، افــراد تمایــل کمتــری بــه حضــور 
ــروز  ــث ب ــر باع ــن ام ــد و ای ــهری می یابن ــای ش در عرصه ه
ــی در  ــه گیری و حّت ــه گوش ــل ب ــی، تمای ــکات اجتماع مش
طوالنی مــدت بــه مشــکاتی همچــون افســردگی منجــر 

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــی را ب ــامت عموم ــه س ــود ک می ش
بــر اســاس گفتــه ی دکتــر پاکــزاد، فضاهــای شــهری را 
ــی/  ــای نیمه عموم ــی، فضاه ــای خصوص ــه فضاه ــوان ب می ت
ورزشــگاه ها کــه  و  نمایشــگاه ها  نیمه خصوصــی همچــون 
ــن  ــتند و همچنی ــاص هس ــراد خ ــار اف ــی در اختی مکان های
فضاهــای عمومــی همچــون پارک هــا و میدان هــا و فضاهایــی 
کــه عمــوم شــهروندان بــدون نیــاز بــه کنتــرل و محدودیّــت 
بــه آن حــق ورود دارنــد، دســته بندی کــرد. عمدتــاً از دیــدگاه 
کالبــدی، دو نــوع فضــای شــهری می تــوان در عرصــه ی 
و  میدان هــا  از  عبارت انــد  کــه  کــرد  شناســایی  شــهرها 
کــه  هســتند  مکان هایــی  شــهری  فضاهــای  خیابان هــا. 
ــپری  ــا س ــادی را در آنج ــان زی ــول روز زم ــهروندان در ط ش

می کننــد و بــه فعالّیــت می پردازنــد.
ــراد  ــام اف ــرای تم ــت پذیر ب ــه ای زیس ــاد جامع ــت ایج در جه
بایــد در طراحــی تمامــی بخش هــای شــهرها،  جامعــه، 
از اجتمــاع  مشــکات و ویژگی هــای گروه هــای مختلــف 
ــی  ــا تمام ــف ب ــراد مختل ــا اف ــرد ت ــرار گی ــه ق ــورد توّج م
محدودیّت هــا و مســائلی کــه بــا آن هــا مواجــه هســتند، 

بتواننــد به راحتــی از فرصت هــا و امکانــات موجــود بــرای 
دســتیابی بــه اهــداف و پیشــرفت روزافــزون بهــره گیرنــد؛ در 
نتیجــه، مناسب ســازی محیــط و فضاهــای شــهری متناســب 
بــا تمامــی نیازهــا و خواســته ها در راســتای شــکل گیری 

ــت. ــروری اس ــمول ض ــالم و همه ش ــهری س ش

 فضاهای شهری و افراد دارای معلولّیت
در کشــورهای در حــال  توســعه، معلولیــن در بســیاری از نقــاط 
ــهری از  ــهیات ش ــات و تس ــتفاده از امکان ــت اس ــهری جه ش
ــا، اســتفاده  ــه وســایل حمــل  و نقــل عمومــی، پیاده روه جمل
از پــل عابــر پیــاده و غیــره دچــار مشــکات زیــادی هســتند. 
ــط و  ــه ضواب ــه ب ــدم توّج ــل ع ــه دلی ــب ب ــن مشــکات اغل ای
اســتانداردهای مناسب ســازی تســهیات بــرای معلولیــن 
از جملــه شــیب های طولــی و عرضــی مناســب، پل هــای 
پیوســته،  نابینایــان  خــط  پیــاده رو،  و  ســواره  ارتباطــی 
ــا  ــم درشــت و خوان ــا، عائ جزیره هــای اســتاندارد در تقاطع ه
ــم  ــا، مســیرهای راهنمــا، اســتفاده از عائ ــراد کم بین ــرای اف ب
ــکل  ــره ش ــا و غی ــراد نابین ــرای اف ــی ب ــداردهنده ی صوت هش

می گیــرد.
ــای  ــور گروه ه ــرای حض ــب ب ــیل های مناس ــود پتانس ــا وج ب
کم تــوان جامعــه کــه می تواننــد افــراد نابینــا، ناشــنوا و غیــره 
ــروه  ــن گ ــات، ای ــل طراحــی نامناســب امکان ــه دلی ــند، ب باش
اســتفاده  به خوبــی  موجــود  ظرفّیت هــای  از  نتوانســته اند 
ــا  ــعه یافته ب ــع توس ــه جوام ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای کنن
ــۀ  ــا توّج ــازی فضاه ــط و استانداردس ــر ضواب ــری مؤثّ به کارگی
ویــژه ای بــه اســتفاده ی تمــام شــهروندان از جملــه معلولیــن، 
افزایــش کیفّیــت فضاهــا همچنیــن ارتقــای ســامت جامعــه از 

ــته اند. ــا داش ــع نیازه ــری و رف ــق حضورپذی طری
ــته ی  ــه دس ــه س ــن، ب ــش روی معلولی ــع و مشــکات پی موان
ایــن  می شــوند.  تقســیم  محیطــی  و  تعاملــی  فیزیکــی، 
موانــع بــا عناویــن درون فــردی، بین فــردی و ســاختاری 
حــال  در  زمــان  طــول  در  و  می شــوند  شــناخته  نیــز 
ــه  ــردی ب ــای درون ف ــتند. محدودیّت ه ــان هس ــر و نوس تغیی
ــردگی و  ــد افس ــراد مانن ــات اف ــی غیرقابل اثب ــای روان حالت ه
اضطــراب اشــاره دارد کــه بــر مشــارکت و اولویّت هــای افــراد 
ــا  ــاب ی ــردی در غی ــای بین ف ــد. محدودیّت ه ــر می گذارن تأثی
عــدم دسترســی معلولیــن بــه دیگــران روی می دهــد و مانــع 
مشــارکت اجتماعــی آن هــا می شــود؛ ایــن نــوع از محدودیّــت 
ــاز  ــه نی ــد ک ــگرانی روی می ده ــرای گردش ــاص ب ــور خ به ط
ــود  ــره ی خ ــی روزم ــایرین در زندگ ــک س ــه کم ــتری ب بیش

https://www.voolak.com/ :منبع

ــه  ــت ک ــری اس ــامل عناص ــاختاری ش ــت س ــد. محدودیّ دارن
ــه  ــی او مداخل ــت اجتماع ــول و فعالّی ــرد معل ــت ف ــن اولویّ بی
ــه  ــر ب ــه منج ــی ]7[ ک ــایل حمل ونقل ــد وس ــد مانن می کنن
از بیــن رفتــن ســامت، افزایــش اضطــراب و افســردگی، 
مشــکات فــردی، در نگاهــی کان تــر انــزوای بخشــی از 
جامعــه و افزایــش اســتفاده از وســایل نقلیــه ی شــخصی 

می شــود.
ــا،  ــه پارک ه ــی از جمل ــی و نیمه عموم ــای عموم ــه فضاه توّج
فرهنگســراها،  بازارهــا،  میدان هــا،  مســاجد،  باغ هــا، 
بازارچه هــا، مراکــز تجاری-خدماتــی، نمایشــگاه ها و غیــره 
محدودیّت هــای  و  نیازهــا  میــان  تعــادل  ایجــاد  جهــت 
ــوان  ــراد کم ت ــت. اف ــی اس ــری الزام ــن، ام ــش روی معلولی پی
ــتقل  ــورت مس ــهری به ص ــای ش ــور در فضاه ــال حض ــه دنب ب
هســتند. معلولیــن تمایــل دارنــد در فضاهــای شــهری ماننــد 
ــران  ــد، از دیگ ــدا کنن ــور پی ــادی حض ــورت ع ــایرین به ص س
متمایــز شــمرده نشــوند و نیــازی بــه کمــک گرفتــن از 

ــند. ــته باش ــران نداش دیگ
فضاهــای شــهری بایــد به گونــه ای طراحــی شــوند کــه 
ــن باشــند. مناسب ســازی  مناســب اســتفاده و حضــور معلولی
ــای  ــود و ارتق ــون بهب ــی چ ــب ثمرات ــد موج ــا می توان فضاه
دسترســی، توان بخشــی، شــکل گیری فرصت هــای برابــر، 
ــی و  ــرد اجتماع ــری از ط ــی، جلوگی ــت محیط ــای کیفّی ارتق
ــرای حضــور معلولیــن شــود کــه  ایجــاد جاذبه هــای خــاص ب
ــف  ــای مختل ــن در بخش ه ــارکت معلولی ــش مش ــث افزای باع
ــی  ــامت عموم ــش س ــی و افزای ــات اجتماع ــه، تعام جامع
جامعــه و روحّیــه ی اجتماعــی معلولیــن شــود ]2[. از طرفــی 
ــل  ــل  و نق ــتم حم ــازی سیس ــازی و مناسب س ــا هماهنگ س ب
ــه کاهــش  ــوان ب ــن، می ت ــای معلولی ــا محدودیّت ه ــی ب عموم
اســتفاده از وســایل حمــل  و نقــل شــخصی، جایگزینــی حمــل 
 و نقــل عمومــی و در نتیجــه کاهــش آلودگی هــا دســت یافت.

https://www.shaarabadboom.ir / :منبع
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 نتیجه گیری
ــزای  ــن اج ــی از اصلی تری ــوان یک ــه  عن ــهری ب ــای ش فضاه
بــا مناسب ســازی و تأمیــن دسترســی  شــهر می تواننــد 
جامعــه ای  ایجــاد  جهــت  در  معلولیــن  بــرای  مناســب 
ــه ی  ــد زمین ــی می توانن ــد. از طرف ــت کنن ــمول حرک همه ش
ــف،  ــای مختل ــارکت در بحث ه ــری، مش ــّرک، حضورپذی تح
ــف  ــه تجــارب مختل ــی، دسترســی ب ــات اجتماع انجــام تعام
و تأمیــن نیازهــای اساســی را فراهــم آورنــد؛ همچنیــن، 
منجــر بــه  ســامت ذهنــی و جســمی افــراد شــوند. در محیــط 
ــی  ــد در تمام ــم بای ــر مه ــوان قش ــه  عن ــن ب ــهری، معلولی ش
ــا فراهم شــدن  ــد. ب طراحی هــای شــهری موردنظــر قــرار گیرن
زمینه هــای مناســب جهــت حضــور ایــن گــروه، شــهر 
می توانــد از حداکثــر توانایی هــای افــراد اســتفاده کنــد و 
فرصت هــای برابــری را بــرای افــراد گوناگــون بــا توانایی هــای 

ــود آورد. ــه وج ــف ب مختل
فضاهــا  طراحــی  اســتانداردهای  و  اصــول  به کارگیــری 
کــه  محدودیّت هایــی  و  نیازهــا  بــه  توّجــه  همچنیــن 
معلولیــن بــا آن هــا مواجــه هســتند، بــه  عنــوان لزومــی بــرای 
ــای  ــهری و عرصه ه ــای ش ــن در فضاه ــری معلولی حضورپذی
ــازی  ــدم مناسب س ــود. در صــورت ع ــناخته می ش ــی ش عموم
ــهر  ــن، ش ــری معلولی ــت حضورپذی ــهری جه ــای ش عرصه ه
ــی،  ــاالی محیط ــت ب ــری، کیفّی ــاه، براب ــه در آن رف ــالم ک س
ســامت فــردی و محیطــی و دسترســی بــه نیازهــای اساســی 
مــورد تأکیــد قــرار می گیــرد، نمی توانــد محقــق شــود. 
ــای  ــق برنامه ریزی ه ــالم از طری ــهر س ــک ش ــه ی ــتیابی ب دس
پیوســته و هدفمنــد صــورت می گیــرد کــه لــزوم توّجــه 
ــه  ــوان بخشــی از جامع ــه  عن ــد ب ــن فراین ــن در ای ــه معلولی ب
به ســامت  توّجــه  صــورت  در  تنهــا  و  اســت  ضــروری 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــا اس ــای آن ه ــوان و نیازه ــای کم ت گروه ه

ــت یافت. ــالم دس ــه ای س ــهر و جامع ــک ش ــه ی ب
ٌ
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دانشجوی کارشنایس ارشد طراحی شهری 
از دانشگاه ش�ی

ز حس�ی زام�ی حس�ی ام�ی
دعا�یدعا�ی

:: انسان شهر 
معرفی مستند معرفی مستند 

/https://www.imdb.com/title/tt2414454لینک اطاعات مستند

-https://www.amazon.com/Human-Scale-Andreas-Mلینک خرید مستند
Dalsgaard/dp/B00IIJIIRM

/https://gehlpeople.com/story-article/the-human-scaleلینک سایت اصلی مستند

ــاخته ی  ــانی )The Human Scale(« س ــاس انس ــتند »مقی مس
آندریــاس م. دالســگارد )Andreas M. Dalsgaard( در رابطــه بــا 
ــات او  معمــار و شهرســاز مشــهور یــان گل )Jan Gehl( و نظریّ

می باشــد.

ــرن  ــان ق ــّورات مردم ــا تص ــا را ب ــدا م ــتند، ابت ــن مس در ای
ــس از  ــد و پ ــنا می کن ــهر )megacity( آش ــته از کان ش گذش
آن یــادآور می گــردد کــه ایــن تصــّورات اکنــون بــه حقیقــت 
gi- ــیتی  ــا گیگاس ــد ت ــا می خواه ــال از م ــت؛ ح ــته اس )پیوس

ــت  ــه واقعّی ــه زودی ب ــز ب ــه آن نی ــم ک ــّور کنی gacity( را تص

ــود. ــد ب ــا خواه ــده ی پیشــروی م ــد پیوســت و آین خواه

ــج  ــت، نتای ــده اس ــت ش ــش روای ــه در 5 بخ ــتند ک ــن مس ای
ــد و  ــان می ده ــاگ را نش ــهر کپنه ــان گل در ش ــات ی تحقیق
جملــه ی معــروف وی مبنــی بــر اینکــه »هــر چــه جاده هــای 
بیشــتری ســاخته شــود، ترافیــک نیــز بیشــتر خواهــد شــد« را 

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ب

مقیــاس انســانی، مســتندی بــا رونــد بررســی تاریخــی 
انســانی و ســامت روان شــهروندان در  موضــوع حیــات 
ــه  ــتند ب ــن مس ــد. ای ــف می باش ــورهای مختل ــهرها و کش ش
ــه مشــکات موجــود در شــهرهای مــا و نیــز  دنبــال اشــاره ب
ارائــه ی راهــکار بــرای آن هاســت. راهکارهــای یادشــده کــه در 
ــش بررســی و  ــان گل و همکاران ــای گذشــته توســط ی دهه ه

اجــرا شــده اند، خــود بــه نمــادی از موّفقّیــت ایــن طــرز تفّکــر 
تبدیــل شــده اند.

مقیــاس انســانی، مســتندی خوش ســاخت و دارای تصاویــری 
پویــا و گویاســت کــه بــا نمایــش مــردم در محیط هــای 
عمومــی در شــهرها و کشــورهای مختلــف، بیننــده را بــا حــال 
ــد و در  ــنا می کن ــهروندان آش ــی ش ــی عموم ــوای زندگ و ه
نهایــت آن هــا را پــس از آشــنایی بــا حقــوق شهروندیشــان و 

ــد. ــرا  می خوان ــری ف ــه مطالبه گ ــامت روان ب ــث س مبح

https://www.imdb.com/title/tt2414454/
https://www.amazon.com/Human-Scale-Andreas-M-Dalsgaard/dp/B00IIJIIRM
https://www.amazon.com/Human-Scale-Andreas-M-Dalsgaard/dp/B00IIJIIRM
https://gehlpeople.com/story-article/the-human-scale/
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  مقّدمه
انتخــاب حالــت ســفر فّعــال یکــی از مــواردی اســت کــه تأثیــر 
ــر  ــه ب ــافر، بلک ــرد مس ــامت ف ــر س ــا ب ــی نه تنه قابل توّجه
ــژه  ــر، به وی ــن ام ــز دارد؛ ای ــه نی ــراد جامع ــایر اف ــامت س س
از  زیــرا،  اســت؛  نیــز صــادق  در مــورد دوچرخه ســواری 
ــی  ــی قابل توّجه ــمی و روان ــامتی جس ــای س ــو مزای ــک س ی
ــوی  ــی آورد و از س ــان م ــه ارمغ ــواران ب ــرای دوچرخه س را ب
دیگــر از طریــق اجتنــاب از انتشــار گازهــای گلخانــه ای ســّمی 
و ســایر اثــرات منفــی حمــل و نقــل موتــوری، بــرای بقّیــه ی 
ــا،  ــن مزای ــه ای ــه ب ــا توّج ــد اســت. ب ــز مفی ــی نی ــردم محلّ م
ــورت  ــر به ص ــال های اخی ــه در س ــا دوچرخ ــد ب ــت  و آم رف
ــرای  ــی ب ــوان راه ــه عن ــا ب ــان و دولت ه ــال توســط محقق فّع
بهبــود ســامت افــراد بــا منافــع مشــترک بــرای بقّیــه ی افــراد 

 .)2017 ,.Doorley et al( ــت ــده اس ــج ش ــه تروی جامع
ــه،  ــرای ســفرهای روزان ــه  عنــوان حالتــی ب دوچرخه ســواری ب
ــت  ــت و بهداش ــل، محیط زیس ــل  و نق ــای حم ــۀ بخش ه توّج

را بــه دلیــل مزایــای آن  نســبت بــه ســفرهای موتــوری، بــه 
ــد از:  تناســب  ــا عبارتن ــن مزای ــرده اســت. ای ــب ک ــود جل خ
انــدام، کنتــرل وزن، ســامت روان و بهزیســتی عاطفی، کاهش 
ــی و  ــاط اجتماع ــجام و ارتب ــی، انس ــوا و صوت ــای ه آلودگیه

 .)2016 ,.Götschi et al( زیســت پذیری بهتــر

ــیه ای در  ــل حاش ــک عام ــواری ی ــود، دوچرخه س ــن وج ــا ای ب
ــده اســت و  ــی مان سیاســت های حمــل و نقــل و ســامت باق
یکــی از دالیــل ایــن امــر ممکــن اســت درنظرگرفتــن خطــرات 
ــا قرارگیــری در معــرض مســتقیم  ــات ی فــردی ماننــد تصادف

آلودگیهــای شــهری باشــد )همــان(.

 مزایای استفاده از دوچرخه
1( سالمت جسمی

در طــول 30 ســال گذشــته، بســیاری از کشــورها در سراســر 
جهــان افزایــش چشــمگیری در نرخ چاقــی را تجربــه کردهاند. 
ســازمان بهداشــت جهانــی تخمیــن میزنــد کــه بیــش از 300 
ــراد  ــن اف ــند و ای ــه وزن میباش ــون بزرگســال دارای اضاف میلی
ــت، فشــارخون  ــی ماننــد دیاب را در معــرض خطــر بیماری های
ــه ی  ــنگ کیس ــرس، س ــی، نق ــای قلبی-عروق ــاال، بیماری ه ب
صفــرا، کبــد چــرب و برخــی ســرطان ها قــرار می دهــد. 
ــت  ــدم فعالّی ــا ع ــی را ب ــرخ چاق ــش ن ــه، افزای ــن مطالع چندی
بدنــی و دسترســی گســترده بــه غذاهــا و نوشــیدنی های ارزان 
 .)2010 ,.Pucher et al( قیمــت و پرکالــری مرتبــط دانســته اند
ســازمان جهانــی بهداشــت توصّیــه می کنــد کــه »بزرگســاالن 
ــا شــّدت  بایــد حداقــل 150 دقیقــه فعالّیــت بدنــی هــوازی ب
متوســط یــا حداقــل 75 دقیقــه فعالّیــت بدنــی هــوازی شــدید 
ــی متوســط   و شــدید در  ــت بدن ــادل از فعالّی ــی مع ــا ترکیب ی
ــواری  ــاده روی و دوچرخه س ــد«. پی ــام دهن ــه   انج ــول هفت ط
ــه را فراهــم کننــد؛  ــی ارزشــمند روزان می تواننــد فعالّیــت بدن
چنیــن فعالّیت هایــی، میــزان مصــرف کالــری را افزایــش 
ــرار  ــا شــّدت متوســط ق ــاً در محــدوده ای ب می دهنــد و عموم
 Götschi( می گیرنــد کــه فوایــد ســامتی را بــه همــراه دارنــد
et al., 2016(. مطالعــات نشــان داده اســت کــه رفــت و 

ــوع 2،  ــت ن ــی، دیاب ــوادث قلبی-عروق ــر ح ــال، خط ــد فّع آم
فشــارخون بــاال و چاقــی را کاهــش می دهــد و تناســب انــدام 

.)2011 ,.Oja et al( را بهبــود می بخشــد
دوچرخه ســواری، شــکلی از فعالّیــت بدنــی اســت کــه به طــور 
مؤثـّـری بــر عملکردهــای قلبی-تنفســی و متابولیــک کّل بــدن 
در طیــف وســیعی تأثیرگــذار اســت و بنابرایــن فوایــد بالقــّوه ی 
زیــادی بــرای ســامتی دارد. از نظــر تئــوری، دوچرخه ســواری 
ــای ســامتی ذکرشــده  ــه بســیاری از مزای ــد منجــر ب می توان
در بــاال شــود؛ بنابرایــن، جــای تعجــب نیســت کــه دوچرخــه 
بــه عنــوان یــک وســیله ی مهــّم بالقــوه بــرای ارتقــای ســامت 
عمومــی شــناخته شــده اســت )Oja et al., 2011(. بــا توّجــه 
بــه اینکــه بســیاری از افــراد روزانــه 30 دقیقــه یــا بیشــتر را 
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صــرف رفــت و آمــد و ســفرهای درون شــهری خــود می کننــد، 
ــرای  ــرای یافتــن نیم ســاعت زمــان اضافــی ب ــا در تــاش ب اّم
برنامه هــای  در  دوچرخه ســواری  ادغــام  هســتند.  ورزش 
ــت  ــش فعالّی ــرای افزای ــده ای ب ــرد امیدوارکنن ــه، رویک روزان
بدنــی فراهــم می کنــد. ترکیــب رفــت و آمــد و فعالّیــت 
ــه مهارت هــای  ــز ارزان اســت و ب ــی )دوچرخهســواری( نی بدن
عمــده ای نیــاز نــدارد و بــرای اقشــار بزرگــی از مــردم مناســب 
ــال، مطالعهــای  ــوان مث ــه عن اســت )Götschi et al., 2016(؛ ب
ــواع  ــایر ان ــتقل از س ــه مس ــرد ک ــّخص ک ــاگ مش در کپنه
ــرگ  ــا محــّل کار خطــر م ــی، دوچرخه ســواری ت ــت بدن فعالّی
و میــر ناشــی از همــه ی علــل را تــا 28 درصــد کاهــش 
ــان داد  ــی نش ــه ی بریتانیای ــک مطالع ــن، ی ــد؛ همچنی می ده
کــه دوچرخه ســواری بــه مــّدت حداقــل 60 دقیقــه در هفتــه 
در مجمــوع بــا 9 درصــد کاهــش خطــر مــرگ و میــر ناشــی 
ــز  ــت )Johnson, 2015(. متاآنالی ــط اس ــل مرتب ــه ی عل از هم
وودکاک و همــکاران نیــز نشــان داد کــه 2 ســاعت و 30 
دقیقــه فعالّیــت بدنــی بــا شــّدت متوســط در هفتــه   )معــادل 
30 دقیقــه در روز در 5 روز از هفتــه( بــا کاهــش 19 درصــدی 
ــه  ــی در هفت ــت بدن ــاعت فعالّی ــر و 7 س ــرگ و می ــر م خط
ــر  ــش خط ــد کاه ــا 24 درص ــاعت در روز( ب ــک س ــی ی )یعن

   .)2016 ,.Götschi et al( ــد ــراه میباش ــر هم ــرگ و می م
2( سالمت روان

ــت  ــد، فعالّی ــان میدهن ــه نش ــود دارد ک ــادی وج ــواهد زی ش
بدنــی بــرای ســامت روان مهــم اســت. دوچرخه ســواری 
نیــز ســهم ویژهــای در ســامت روانــی اجتماعــی دارد. 
ــردم از  ــه م ــی را ک ــادی و لّذت ــادی، ش ــی زی ــات کیف مطالع
دوچرخه ســواری تجربــه میکننــد، مســتند کردهانــد کــه 
ایــن عوامــل بــه رفــاه و همچنیــن ایجــاد یــک انگیــزه بــرای 
ــراً  ــن، اخی ــود؛ همچنی ــر میش ــواری منج ــه ی دوچرخه س ادام
تحقیقاتــی بــه بررســی رابطــه ی بیــن دوچرخهســواری و 
کیفّیــت زندگــی پرداخته انــد )Johnson, 2015(. حالــت ســفر 
نیــز ممکــن اســت بــا ســامت روانــی اجتماعــی مرتبط باشــد. 
ــوب  ــرات نامطل ــا اث ــر مســتقیماً رانندگــی را ب ــات اخی تحقیق
بــرای ســامتی مرتبــط کــرده اســت، به طــوری کــه رانندگــی، 
بیشــتر بــا نتایــج بدتــری همــراه اســت. ادبیــات محــدود اّمــا 
رو بــه رشــدی در مــورد اســترس نســبی مرتبــط بــا ســفرهای 
ــیله  ــا وس ــدد ب ــای متع ــت و آمده ــود دارد. رف ــف وج مختل
ــاد ترافیــک، خــود باعــث  ــوری در حجمهــای زی نقلیــه ی موت
ــرای برخــی  ــدگان میشــود؛ ب ایجــاد اســترس در برخــی رانن
دیگــر از افــراد، رفــت و آمــد کاری باعــث اســترس میشــود یــا 



37

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

36

14
01

ار 
 به

م |
دو

 و 
ست

 بی
ره

شما
م | 

ده
یز

 س
ال

س

بــا دورههایــی از احساســات منفــی در طــول روز همــراه اســت. 
یــک مطالعــه در وســترن ســیدنی نشــان داد کــه ســفر فّعــال 
بــه محــّل کار، اســترس کمتــری نســبت بــه رفــت و آمــد بــا 

ــان(. ــول روز کاری دارد )هم ــین در ط ماش
بــا  ســایت Cycleplan در ســال 2018، یــک نظرســنجی 
ــس از  ــراد پ ــه اف ــامتی ک ــای س ــّخص کردن مزای ــدف مش ه
ــرد.  ــی ک ــد، طراح ــه کردهان ــواری تجرب ــروع دوچرخه س ش
در مجمــوع 971 نفــر بــه نظرســنجی پاســخ دادنــد کــه ســه 
چهــارم از ایــن تعــداد، متوّجــه ی بهبــود ســامت روانــی خــود 
شــده بودنــد. یــک ســّوم از پاســخ دهندگان گفتنــد کــه 
ــد  ــش می ده ــان را کاه ــترس آن ــطح اس ــواری س دوچرخه س
و باعــث می شــود احســاس آرامــش بیشــتری داشــته باشــند 
ــراب  ــا اضط ــردگی ی ــه افس ــه ب ــد ک ــز گفتن ــد نی و 8 درص
ــروع  ــس از ش ــردم پ ــد از م ــد. 45 درص ــک می کن ــان کم آن
ــواب  ــی در خ ــود قابل توّجه ــه ی بهب ــواری، متوّج دوچرخه س
نامناســب، مّدت هاســت  الگوهــای خــواب  خــود شــدند. 
ــردگی  ــراب و افس ــد اضط ــی مانن ــامت روان ــکات س ــا مش ب

  .)uk.co.cycleplan.www( مرتبــط اســت

3( بهداشت محیط زیست
نــرخ شهرنشــینی جهانــی به ســرعت در حــال افزایــش اســت؛ 
زیــرا، نســبت فزایندهــای از مــردم در شــهرها متولـّـد میشــوند 
یــا بــه شــهرها نقــل مــکان میکننــد؛ در نتیجــه، توّجــۀ بیشــتر 
ــل  ــتم های حم ــت سیس ــرداری و مدیری ــی، بهره ب ــه طراح ب
ــرای حــّل مشــکات موجــود سیســتم الزم  و نقــل شــهری ب
ــوا،  ــت ه ــن کیفّی ــات شــامل ســطح پایی ــن موضوع اســت. ای
تراکــم زیــاد جادههــا و میــزان بــاالی آلودگــی صوتــی ترافیک 
ــه ی  ــایل نقلی ــتفاده از وس ــی از اس ــتر ناش ــه بیش ــت ک اس
نیازهــای  بــه  بــرای خدمات رســانی  موتــوری خصوصــی 

تحــّرک اســت )Li et al., 2020(. آلودگــی محیط زیســت 
ــناخته  ــی ش ــطح جهان ــل در س ــن معض ــوان مهمتری ــه عن ب
شــده اســت. ایــن پدیــده منجــر بــه بــروز مشــکات زیســتی 
ــه  ــوا از جمل ــرات آب و ه ــّم تغیی ــل مه ــن از عوام و همچنی
ازن و خطــرات  تخریــب محیط زیســت، تخریــب الیــه ی 
زیســت محیطی، تهدید کننــده ی زندگــی ماننــد طوفــان، 

.)2018 ,Morton( ــد ــالی میباش ــیل و خشکس س
بــا توّجــه بــه ضــرورت توســعه ی پایــدار و اهمّیــت روزافــزون 
ــا،  ــف دنی ــروزه در شــهرهای مختل آن در مســائل شــهری، ام
دوچرخــه بــه عنــوان وســیله نقلیــه ی اصلــی و پایــدار 
ــۀ  ــورد توّج ــه روز م ــاده روی، روز ب ــار پی ــی، در کن جابه جای
بیشــتری قــرار می گیــرد. ایــن امــر از آنجــا اهمّیــت بیشــتری 
ــرژی  ــی و ان ــع طبیع ــظ محیط زیســت، مناب ــه حف ــد ک می یاب
ــد،  ــمار می آین ــه ش ــدار ب ــعه ی پای ــّم توس ــه از ارکان مه ک
به شــّدت تحت تأثیــر حمــل و نقــل شــهری قــرار دارنــد. 
ــراد،  ــامت اف ــر س ــهرها عاوه ب ــه در ش ــتفاده از دوچرخ اس
چرخــه ی اقتصــادی، مدیریــت ســوخت و کاهــش حجــم 
ــر  ــد دی اکســیدکربن تأثی ــش تولی ــک و در نتیجــه کاه ترافی
ــی  ــت چندان ــا اهمّی ــفانه در کشــور م ــا، متأّس بســیار دارد؛ اّم
بــه ایــن موضــوع داده نمی شــود و دوچرخــه درصــد بســیاری 
پایینــی در شــیوه های ســفرهای روزانــه درون شــهری را 
ــه،  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــاص می ده ــود اختص ــه خ ب
دوچرخه ســواری بــه عنــوان یکــی از شــیوه های ســفر پایــدار 

ــد. ــا کن ــه ایف ــن زمین ــری در ای ــش مؤثّ ــد نق می توان

 مخاطرات استفاده از دوچرخه
همان طــور کــه در مــوارد قبــل اشــاره شــد، دوچرخه ســواری 
تأثیــرات مثبــت زیــادی بــر ســامت فــردی و عمومــی 
نیــز  خطراتــی  حــال  ایــن  بــا  اّمــا،  دارد؛  شــهروندان 
تصــادف  احتمــال  می کنــد.  تهدیــد  را  دوچرخه ســواران 
ــی  ــتقیم آلودگ ــرض مس ــن در مع ــوار و قرارگرفت دوچرخهس
هــوا در هنــگام ســفر بــا دوچرخــه در مســیر وســایل نقلیــه ی 

ــند.  ــرات میباش ــن خط ــورد از ای ــوری، دو م موت
بــا توّجــه بــه اینکــه مزایــای فعالّیــت بدنــی، جنبــه ی غالــب 
دوچرخه ســواری از دیــدگاه ســامت عمومــی اســت و خطــرات 
ایمنــی تأثیــر منفــی کمتــری بــر ســامت عمومــی دارنــد، اّمــا 
نقــش بیشــتری را بــرای فــرد ایفــا می کنند؛ زیــرا، بــر قربانیان 
تصــادف تأثیــر مســتقیم می گذارنــد و دوچرخه ســواران بالقــّوه 
ــی  ــرات آلودگ ــن، تأثی ــد؛ همچنی ــدن بازمی دارن را از سوارش
هــوا نیــز در مقایســه بــا مزایــای فعالّیــت بدنــی انــدک اســت 

 .)2016 ,.Götschi et al(
بــا توّجــه بــه تأثیــرات مثبــت بــرای جامعــه ی محلّــی 
بــه  دوچرخه ســواری  ترویــج  دوچرخه ســواران،  اکثــر  و 
ــرای ســفرهای  ــژه ب ــرای رانندگــی، به وی ــوان جایگزینــی ب  عن
ــج  ــال، تروی ــن ح ــا ای ــت؛ ب ــن راهکارهاس ــاه، از مهمتری کوت
ــرات  ــش خط ــرای کاه ــی ب ــا اقدامات ــد ب ــواری بای دوچرخه س
ــان  ــا اطمین ــد ت ــراه باش ــواران هم ــوِد دوچرخه س ــرای خ ب
ــه قیمــت گــروه  ــی ب حاصــل شــود کــه مزایــای ســامتی کلّ
کوچکــی از دوچرخه ســواران تمــام نمی شــود. از آنجایــی 
ــامتی  ــۀ س ــر قابل توّج ــا خط ــی تنه ــات ترافیک ــه تصادف ک
دوچرخه ســواران اســت، اقداماتــی ماننــد آرام ســازی ترافیــک 
در مناطــق مســکونی و تفکیــک تأسیســات در مناطــق شــهری 
 .)2017 ,.Doorley et al( ــژه ای برخــوردار اســت ــت وی از اهمّی
ــای  ــی از آالینده ه ــواع مختلف ــوری ان ــه ی موت ــایل نقلی وس
هــوا از جملــه ذرات ریــز، دی اکســیدنیتروژن، ازن و ترکیبــات 
ــند.  ــز میباش ــّمی نی ــه س ــد ک ــر می کنن ــرار را منتش ــی ف آل
ــن بیشــتر در  ــه قرارگرفت ــر ب ــد منج ــواری می توان دوچرخه س
معــرض آلودگــی هــوا شــود؛ زیــرا اوالً، غلظــت آلودگی هــوا در 
ــان  ــا زم ترافیــک بیشــتر از مکان هــای دیگــری اســت کــه م
ــش  ــوازی باعــث افزای ــت ه ــاً، انجــام فعالّی ــم و ثانی می گذرانی

.)2016 ,.Götschi et al( ــود ــس می ش ــم تنف حج
ــال  ــه ی اّول س ــریفی، 1400( در نیم ــنجی )ش ــق نظرس طب
دوچرخههــای  از  اســتفاده کنندگان  از  نفــر   384 از   1400
ــخ دهندگان  ــد از پاس ــیراز، 56 درص ــدود در ش ــتراکی بی اش
بــا  برخــورد  نگــران  همیشــه،  حّتــی  و  اوقــات  بیشــتر 
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خودروهــای موجــود در مســیر در هنــگام دوچرخــه ســواری 
ــخ دهندگان  ــد پاس ــه 30 درص ــک ب ــن، نزدی ــد؛ همچنی بودن
ــد.  ــران پیــاده بودن ــا عاب  نیــز اغلــب اوقــات نگــران برخــورد ب

های ایمن دوچرخه سواری تصویر 4: مس�ی

bike-lane-/18563359/9/5/2019/https://sf.curbed.com  :منبع
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بــا ایــن حــال، باومــن و ریســل )2009( در پاســخ به گزارشــی 
ــا دوچرخه ســواری در  ــات مرتبــط ب ــر افزایــش صدم مبنــی ب
ــواری  ــای دوچرخه س ــه مزای ــد ک ــتدالل کردن ــترالیا، اس اس
بــرای پیشــگیری از بیماری هــای مزمــن، کاهــش چاقــی 
و بهبــود ســامت روان قابل توّجــه اســت و نســبت ســود 
ــت. دی  ــت اس ــیار مثب ــه بس ــتفاده از دوچرخ ــر اس ــه خط ب
ــر  ــامتی را در براب ــد س ــکاران. )2010( فوای ــوگ و هم هارت
خطــرات ناشــی از حــوادث ترافیکــی و آلودگــی هــوای 
استنشــاقی بــر مــرگ و میــر، هنــگام جابه جایــی بــا دوچرخــه 
ــن  ــان تخمی ــد. آن ــی کردن ــهری بررس ــای ش در رفت وآمده
ــه زندگــی به دســت آمده به دلیــل افزایــش  ــد ب ــد کــه امی زدن
ــی  ــه زندگ ــد ب ــتر از امی ــر بیش ــن براب ــی، چندی ــت بدن فعالّی
ــال  ــوا و احتم ــی ه ــاق آلودگ ــل استنش ــت رفته به دلی ازدس
تصادفــات رانندگــی اســت )Oja et al., 2011(. از طرفــی، 
ــی  ــیب/ آلودگ ــای آس ــه هزینهه ــامتی ب ــای س ــبت مزای نس
ــده  ــرآورد ش ــه 1 ب ــا 9 ب ــر ب ــز براب ــه نی ــتفاده از دوچرخ اس
ــوان  ــت و میت ــه اس ــوز قابل توّج ــبت هن ــن نس ــه ای ــت ک اس
ــش  ــا کاه ــواری ی ــرایط دوچرخه س ــردن ش ــا ایمنترک آن را ب

 .)2015 ,Johnson( ــید ــود بخش ــی بهب آلودگ
بــرای ایجــاد بیشــترین مزایــای خالص ســامتی، سیاســت های 
ــی در  ــک فعل ــی ترافی ــدا ســطح ایمن ــد ابت ــل بای حمــل و نق
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شــهر را در نظــر بگیرنــد و مداخــات ایمنــی مناســب را بــرای 
ــرای  ــد. اج ــی کنن ــاده طراح ــران پی ــواران و عاب دوچرخه س
ــامت در  ــدگاه س ــام دی ــا ادغ ــل ب ــل و نق ــت های حم سیاس
محیط هــای شــهری مــورد نیــاز اســت. بــرای دســتیابی 
ــکان  ــن پزش ــوی بی ــک و ق ــکاری نزدی ــدف، هم ــن ه ــه ای ب
ــزان شــهری  ــل و برنامه ری بهداشــت، متخصصــان حمــل و نق
.)2016 ,.Rojas-Rueda et al( ــت ــاز اس ــورد نی ــهرها م در ش

 دوچرخههای اشتراکی
ــد حیــات  ــه تجدی سیســتم دوچرخه هــای اشــتراکی منجــر ب
دوچرخه ســواری شــهری در بســیاری از شــهرها شــده اســت. 
هنــگام ارزیابــی اثــرات ســامتی سیســتم دوچرخه هــای 
ــال  ــی اعم ــواری معمول ــل دوچرخه س ــان عوام ــتراکی، هم اش
می شــود؛ بــا ایــن حــال، اســتفاده از دوچرخه هــای اشــتراکی 
ــن  ــادف ممک ــرات تص ــد و خط ــر باش ــت نامنّظم ت ــن اس ممک
ــا  ــر ی ــه ی کمت ــا تجرب ــازه وارد و ب ــران ت ــرای کارب ــت ب اس
 Götschi( ــه عوامــل دیگــر، متفــاوت باشــد ــر، از جمل محتاط ت

 .)2016 ,.et al

ــر  ــغ ب ــع و جمعّیتــی بال ــا 14000 کیلومترمرب شــهر شــیراز ب
1700000 نفــر، یکــی از کان شــهرهای ایــران می باشــد 
کــه از تنگناهــای زیــادی در بخــش حمــل و نقــل و ترافیــک 
برخــوردار اســت؛ بــه عبارتــی، در دهه هــای اخیــر بــه 
دنبــال رشــد و گســترش شــهر و شهرنشــینی، تقاضــای 
ــهر  ــت. ش ــه اس ــش یافت ــّدت افزای ــهر به ش ــن ش ــفر در ای س
ــکات  ــه دارای مش ــفر روزان ــون س ــدود 2 میلی ــا ح ــیراز ب ش
ــه  ــه ب ــا توّج ــهر ب ــن ش ــد. در ای ــددی می باش ــی متع ترافیک
ــّوع  ــی متن ــل عموم ــل و نق ــتم های حم ــرداری از سیس بهره ب
ــوس و تاکســی های  شــهری و بین شــهری، اعــم از متــرو، اتوب
ــن )اســنپ، تپ ســی و غیــره( موجــب تحــّول عمــده ای  آنای
در حمــل و نقــل و ترافیــک شــهری نگردیــده اســت. در شــهر 
شــیراز، 15 آژانــس دوچرخــه توســط ســازمان حمــل و نقــل 
ــرد  ــروزه رویک ــت. ام ــتقرار یاف ــال 1393 اس ــک از س و ترافی
ــی  ــادل بخش ــر تع ــن، ب ــهری نوی ــل ش ــل و نق ــت حم مدیری
ــا خودروهــای شــخصی  ــه ســهم غالــب ســفرهای موجــود ب ب
تکیــه دارد. ایــن امــر بــه کمــک ابزارهایــی همچــون مدیریــت 
تقاضــای ســفر و گســترش کاربــردی شــیوه های توزیــع 
ــال  ــه، در ح ــان، دوچرخ ــن می ــردد. در ای ــام می گ ــفر انج س
ــوص  ــهرها به خص ــطح ش ــود در س ــای خ ــای پ ــردن ج بازک
در ســفرهای کوتاه مــّدت اســت و بــه عنــوان پاک تریــن 
وســیله حمــل و نقــل شــهری، مناســب ترین الگــوی مدیریــت 

ــکولی  ــت )ایلون کش ــهری اس ــت ش ــرای محیط زیس ــفر ب س
از  مــاه  از گذشــت 14  پــس  پوریزدان پرســت، 1398(.  و 
ــم  ــیراز، علی رغ ــه ش ــدود ب ــتراکی بی ــای اش ورود دوچرخه ه
شــیوع بیمــاری کرونــا، اســتقبال مناســبی از ایــن طــرح شــد، 
ــید و  ــه 4600 رس ــه ب ــفرهای روزان ــزان س ــه می ــکلی ک به ش
تعــداد افــراد ثبت نامــی از 72000 نفــر عبــور کــرد )شــریفی، 

 .)1400
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بــا شــیوع ویــروس کرونــا، در اکثــر نقــاط جهــان تغییراتــی در 
شــیوه ی انجــام ســفر رخ داد. طبــق تحقیقاتــی کــه در ســال 
2021 در آمریــکا، کانــادا و کشــورهای اتحادیــه ی اروپــا انجــام 
شــد، تفــاوت قابل توّجهــی در درصــد دوچرخه ســواری در 
ــر دو  ــن ه ــه ها بی ــود دارد. مقایس ــال 2019 و 2020 وج س
ــال 2020  ــه در س ــای قرنطین ــه دوره ه ــل، از جمل ــال کام س
ــد  ــی 8 درص ــور کلّ ــا به ط ــه ی اروپ ــور اتحادی ــت. 11 کش اس
افزایــش در دوچرخه ســواری داشــتند، ایــاالت متحــده به طــور 
کلـّـی 16 درصــد رشــد داشــت و در کانــادا به طــور متوســط 3 
درصــد افزایــش داشــت. در ایــاالت متحــده در دوران قرنطینه، 
ــاز  ــا ب ــواری در فض ــاده روی و دوچرخه س ــرای پی ــتثنایی ب اس
قائــل شــدند کــه بــه همیــن ســبب اســتفاده از دوچرخــه بــه 
ــح افزایــش یافــت. ســه منبــع، افزایــش  هــدف ورزش و تفری
دوچرخه ســواری بــه هــدف تفریــح در ایــاالت متحــده ی 
ــا دوچرخــه،  ــاده و ب ــد. ســفرهای پی ــد می کنن ــکا را تأیی امری
به طــور میانگیــن 48 درصــد افزایــش بیــن ســال های 2019 
ــواری در  ــده، دوچرخه س ــاالت متح ــته اند. در ای و 2020 داش
ــه  ــش یافت ــواره افزای ــیرهای س ــدا از مس ــبِز ج ــیرهای س مس
ــش  ــاری کاه ــق تج ــواری در مناط ــی دوچرخه س ــت، ول اس
ــط در  ــا، دوچرخه ســواری فق ــق یافتهه ــا طب ــه اســت؛ اّم یافت
ــای  ــل آن محدودیّت ه ــه اســت و دلی ــاه کاهــش یافت ــک م ی
ســفر از هــر نــوع در ایــن کشــورها می باشــد و بعــد از کاهــش 

محدودیّت هــا شــاهد افزایــش چشــم گیری در اســتفاده از 
 .)2021 ,Buehler & Pucher( ــتیم ــه هس دوچرخ

طبــق مطالعهــای کــه شــریفی )1400( در ســال 1400 
ــزان  ــردم در می ــد از م ــام داد، 35 درص ــیراز انج ــهر ش در ش
اســتفاده ي خــود از دوچرخــه تغییــری را ایجــاد نکــرده بودنــد 
و 20 درصــد از مــردم میــزان اســتفاده از دوچرخــه را افزایــش 
داده بودنــد و 45 درصــد از مــردم میــزان اســتفاده از دوچرخــه 
را در دوران کرونــا کاهــش داده بودنــد. در ایــن پژوهــش، 
ــش  ــا کاه ــش ی ــل افزای ــه »دلی ــد ک ــیده ش ــردم پرس از م
اســتفاده ی شــما از دوچرخــه ی اشــتراکی چــه بــوده اســت؟«، 
ــتر،  ــی و ورزش بیش ــرک فیزیک ــرای تح ــراد ب ــد اف 51 درص
ــا در  24 درصــد افــراد به دلیــل تــرس از مبتاشــدن بــه کرون
ــل  ــراد به دلی ــد اف ــی، 15 درص ــل عموم ــل و نق ــایل حم وس
ــراد  ــد اف ــی و 10 درص ــل همگان ــل و نق ــتم حم ــود سیس نب
ــزان  ــا می ــه، در دوران کرون ــر دوچرخ ــه ی کمت ــل هزین به دلی
اســتفاده ی خــود از دوچرخــه را افزایــش دادهانــد؛ همچنیــن، 
در مــورد افــرادی کــه میــزان اســتفاده ی آنــان کاهــش یافتــه 
ــات خــود  ــل اینکــه بیشــتر اوق ــراد به دلی ــود، 56 درصــد اف ب
ــرس از  ــل ت ــراد به دلی ــد اف ــتند و 44 درص ــه هس را در خان
ــا، میــزان اســتفاده ی خــود از دوچرخــه  ــه کرون مبتاشــدن ب

ــد.  را کاهــش داده ان
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 پاره ی نخست: شهرها و بیماریها
ــواع  ــا ان ــواره ب ــته هم ــال گذش ــزاران س ــول ه ــر در ط بش
ــا  ــت ت ــیده اس ــوده و کوش ــان ب ــه گریب ــت ب ــا دس بیماری ه
ــن ها و  ــری، واکس ــای ضدباکت ــد. داروه ــه کن ــا مقابل ــا آن ه ب
ــتند و  ــان هس ــد انس ــات جدی ــزو اختراع ــا ج آنتی بیوتیک ه
ــت  ــد. واقعّی ــادی برمی گردن ــت می ــوزده و بیس ــرن ن ــه ق ب
آن اســت کــه تــا پیــش از آن، صرف نظــر از درمان هــای 
گیاهــی، محلـّـی و گاه جادویــی، امــکان دیگــری بــرای درمــان 
وجــود نداشــته اســت؛ بجــز یــک مــورد، »پیشــگیری«؛ چــون 
راهــی بــرای درمــان وجــود نداشــته، انســان ســعی می کــرده 
ــه،  ــی )از راه قرنطین ــای فیزیک ــق راه حل ه ــه از طری ــت ک اس
ــاالً  ــی و احتم ــای زندگ ــر در فض ــی، تغیی ــه ی اجتماع فاصل
ــه در آن می زیســته  ــی ک ــا اجتماع زیرســاخت های شــهری ی
ــه  ــد؛ ب ــد و از شــیوع آن بکاه ــه کن ــا بیمــاری مقابل اســت( ب
ایــن معنــی کــه، از محیــط مصنــوع بــه عنــوان راهــی بــرای 
مقابلــه بــا بیمــاری اســتفاده می کردنــد. پیــش از ســاِل 
چهارصــد قبــل از میــاد مســیح )ع(، بقــراط، دانشــمند 
ــرد  ــرح ک ــته را مط ــوری برجس ــن تئ ــی، ای ــب یونان و طبی
ــا آب  ــالم ی ــوای ناس ــه دارای ه ــت ک ــای بی کیفّی ــه فضاه ک
ــد  ــان بای ــوند و انس ــاری می ش ــب بیم ــتند، موج ــوده هس آل
در جایــی زندگــی کنــد کــه از ایــن آلودگی هــا بــه دور باشــد 
ــا  ــا ب ــکونتی م ــاختارهای س ــرات در س ــنگ بنای تغیی ــه س ک

ــود. ــامت محور ب ــی س هدف
قرنطینــه بــه عنــوان یکــی از قدیمی تریــن راه هــای جلوگیــری 
ــزی  ــل غری ــک عکس العم ــی ی ــه نوع ــاری، ب ــیوع بیم از ش
ــرای  ــا واســطه قــراردادن یــک فضــا ب ــرای دوری از خطــر ب ب
مراقبــت از خویــش اســت. قرنطینــه، نوعــی واســطه ی مکانــی 
و زمانــی بــرای جلوگیــری از مواجهــه ی فــوری بــا چیــزی کــه 
مــا در مقابــل آن ضعیــف هســتیم، اســت. قدمــت اســتفاده از 
واژه قرنطینــه بــا کاربــرد امــروزی آن از ریشــه ی کلمــه التیــن 
Quadraginta بــه معنــای چهــل، بــه قــرن چهاردهــم میــادی 

ــا برمی گــردد؛ دورانــی کــه در  و دوران طاعــون ســیاه در اروپ
شــهر ونیــز، قانونــی وضــع شــد کــه ملوانــان و مســافران قبــل 
از تخلّیــه ی بــار مجبــور بودنــد چهــل روز در کشــتی بماننــد.
اّمــا جداســازی بیمــاران از بقّیــه ی مــردم، بــه خیلــی قبل تــر 
ــی  ــردم اطاع ــه م ــردد ک ــی برمی گ ــی زمان ــا و حّت از این ه
ــی نداشــتند.  ــه باکتری هــا و منشــاء بیماری هــای عفون راجع ب
بــرای اجــرای قرنطینــه در بســیاری از مــوارد، احتیــاج بــه در 
ــا کســانی  ــاران ی ــرای جداســازی بیم ــی ب ــن محلّ نظــر گرفت
ــت  ــته اس ــود داش ــد، وج ــاری بوده ان ــه بیم ــکوک ب ــه مش ک

ــم،  ــتجو می کنی ــخ جس ــی در تاری ــر وقت ــن خاط ــه  همی و ب
ــا  ــا و ی ــداری ُجذامی ه ــرای نگه ــًا ب ــی« مث ــه »مکان های ب

ــم. ــاج برمی خوری ــاران الع بیم
در عیــن حــال، فضاهــای شــهری در طــول ســالیان دراز تاریخ، 
محلّــی بــرای نشــو و نمــای بیماریهــای اپیدمیــک بودهانــد و 
دقیقــاً بــه همیــن دلیــل، دســتخوش تغییــرات فراوانــی پــس 
از بــروز هــر بیمــاری کشــنده بودهانــد. تاریــخ و همهگیریهــا  
بــه عنــوان معلمانــی ســختگیر، بــه شهرســازان آموختنــد کــه 

چگونــه فضــای بهتــری بــرای شــهروندان بســازند.

 اپیدمی مرگ سیاه
ــدن  ــه در ب ــیای میان ــتیس« در آس ــینیا پس ــری »یرس باکت
جربیل هــا و جونــدگان دیگــر می زیســت؛ ولــی، شــرایط 
ناپایــدار اقلیمــی در دهــه ی  1330 میــادی موجــب شــد کــه 
ــا ســال 1339 میــادی  ــه کک موش هــا بجهــد؛ ت بیمــاری ب
ــود و جانشــان را می گرفــت و در  ــه انســانها انتقــال یافتــه ب ب
اواســط دهــه ی 1340، مســیحیان اخبــاری از بیمــاری عجیبی 
کــه جهــان اســام را درنوردیــده بــود، شــنیده بودنــد. طاعــون 
از روی دریــای ســیاه گذشــت و بــه یکــی از کولونی هــای جنوآ 
موســوم بــه کافــا رســید؛ ولــی، سرنوشــت شــوم ایتالیا زمانی 
محتــوم شــد کــه در اکتبــر 1347، چهــار کشــتی کــه شــهر 
ــیدند و از  ــیل رس ــه سیس ــد، ب ــرده بودن ــرک ک ــاری را ت بیم

آنجــا، تمامــی اروپــا گرفتــار طاعــون شــد.
تمــام اروپــا، تقریبــاً نــرخ مــرگ و میــری بیــن یــک ســّوم تــا 
نیمــی از جمعّیــت را متحمــل شــد؛ گرچــه نواحــی کوچکــی 
در لهســتان و بوهــم، جــان ســالم بــه در بردنــد. ایتالیــا 
احتمــاالً از بیشــترین آمــار مــرگ و میــر رنــج بــرد و شــصت 
ــه  ــه س ــب ب ــز قری ــت داد. در ونی ــش را از دس ــد مردم درص

ــد. ــی مردن ــارم اهال چه
طاعــون تمــام هنجارهــا و موانــع اجتماعــی مرســوم را از بیــن 
ــی در مناطقــی کــه آریســتوکرات ها گریختــه  ــود؛ حّت ــرده ب ب
ــود. اشــراف و  ــم زده ب ــه ه ــز ب ــدرت را نی ــاختار ق ــد، س بودن
دولتی هــا، کــه برخــاف رعایــا و روســتایی ها اجــازه داشــتند 
ــرگ و  ــرخ م ــد، ن ــرار کنن ــوده ف ــتاهای آل ــهرها و روس از ش
ــارم  ــک چه ــا ی ــد. تنه ــه کردن ــری تجرب ــیار کمت ــر بس می
دیوان ســاالران از طاعــون جــان باختنــد، در حالــی کــه بیــن 
ــود را از  ــان خ ــت، ج ــِت رعی ــی از جماع ــا نیم ــّوم ت ــک س ی
ــد. نتیجه ی  ایــن تغییــر جمعّیــت و برهم خــوردن  دســت دادن
موازنــه ی بــازار عرضــه و تقاضــا ایــن بــود کــه در ســال 1350، 
ــی از 2  ــاده ی انگلیس ــخم زن س ــاورز ش ــک کش ــتمزد ی دس

گفتم هب شهروندان، رسم سالمت آموز

گفتا ز »شهراه«مان، این کار کمتر آید!

دانشجوی کارشنایس ارشد طراحی 
از شهری دانشگاه ش�ی

�یحامدحامد ز �یکریمی ال�ی ز کریمی ال�ی
::

پرونده ای در باب بررسی سالمت شهرها و تأثیر بیماری ها بر ساختارهای شهریپرونده ای در باب بررسی سالمت شهرها و تأثیر بیماری ها بر ساختارهای شهری
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شــیلینگ ســال 1300 بــه 10 شــیلینگ افزایــش یافتــه بــود. 
ــه ســه  ــن فاصل دســتمزد پیشــه وران و صنعتگــران هــم در ای

برابــر شــده بــود.
ــای ســابق،  ــت رعای ــن جمعّی در همیــن حــال، بســیاری از ای
ــون دیگــر قصــد زندگــی در روســتاها  ــس از نجــات از طاع پ
و جــان  ِکنــدن روی زمیــن بــرای اربابــان ســابق را نداشــتند. 
ــود و  ــاده ب ــه راه افت ــینی ب ــی از شهرنش ــوج بزرگ ــع م در واق
بایســتی نیــاز بــه مســکن آن هــا تأمیــن میگشــت. متأّســفانه 
اکثــر ایــن جمعّیــِت تــازه  شهر نشین شــده در خانههایــی 
بــدون کمتریــن امکانــات بهداشــتی و رفاهــی ســاکن شــدند 
ــود. ــدی ب ــای بع ــروز همه گیری ه ــاز ب ــود، زمینه س ــه خ ک

ــت و آن  ــای گذاش ــود برج ــز از خ ــی نی ــر مثبت ــون تأثی طاع
تغییــر خانه هــا بــرای مقابلــه بــا آن بــود. شــکل در  و پنجــره 
ــع از ورود  ــا مان ــرد ت ــر ک ــا تغیی ــای خانه ه ــر حفره ه و دیگ
ــال  ــون( را انتق ــه آن )طاع ــود ک ــوش ش ــد م ــی مانن جانوران

ــد.  می دادن

 اپیدمی وبا
ــم در  ــرات مه ــث تغیی ــه باع ــری ک ــاری همهگی ــر بیم دیگ

ــود. ــا ب ــاری وب ــد، بیم ــکن ش ــهری و مس ــاختارهای ش س
در دوران پیشــامدرن و حّتــی عقب تــر تــا دوران باســتان، 

و  غیربهداشــتی  شهرنشــین،  جمعّیــت  اکثریّــت  زندگــی 
بی کیفّیــت بــود. شــهرهای قــرون وســطا و پیشــامدرن، 
ــی  ــت زندگ ــه کیفّی ــده اند ک ــف ش ــالمی توصی ــهرهای ناس ش
ــه ی شــهر  ــر از روســتاها و حوم ــب پایین ت ــه مرات ــا ب در آن ه
بــوده و زمینــه ی اپیدمی هــا و بیماری هــای عفونــی در آن هــا 
بیــش از مناطــق غیرشــهری اطرافشــان گســترش می یافتنــد.

بزرگتریــن تحــّول مرتبــط با وبــا در فرانســه و در قــرن نوزدهم 
ــور  ــد کش ــورهایی مانن ــه در کش ــی ک ــد؛ در حال ــود آم به وج
ــد  ــیار می ش ــر بس ــرگ و می ــث م ــا باع ــیوع وب ــان، ش خودم
ــرای آن متصــّور نبــود. در فرانســه، کشــفّیات  و راه عاجــی ب
لویــی پاســتور منجــر بــه درک بهتــر از ایــن بیمــاری و علــل 

شــیوع آن شــد.
سیســتم  و  فاضــاب  صنعتی شــدن،  دوران  اوایــل  در 
ــا  ــا و کارخانه ه ــاب خانه ه ــت و فاض ــود نداش ــی وج لوله کش
ــت  ــه ی 1850 ثاب ــدند. در ده ــه می ش ــا ریخت ــه خیابان ه ب
ــش از آن،  ــا پی ــت و ت ــا اس ــأ وب ــوده منش ــه آب آل ــد ک ش
هنــوز نظریــه ی قــرون وســطایی مبنــی بــر بخــارات و هــوای 
ــود کــه مقّدمــه ی  ــود. همیــن کشــف ب ــوده مــورد توّجــه ب آل
ــی شــهری،  گســترش سیســتم فاضــاب، لوله کشــی زیرزمین
کف ســازی  مصالــح  در  تغییــر  و  ســالم  آشــامیدنی  آب 

خیابان هــا شــد.
ــن کشــفّیات، در شهرســازی پاریــس و  نتیجــه ی مســتقیم ای
پــس از آن در ســایر نقــاط دنیــا بــروز پیــدا کــرد. کانال هــای 
ــه  ــن ب ــز از روی زمی ــا نی ــاد و جوی ه ــهر ایج فاضــاب در ش
زیــر آن بــرده شــدند. در واقــع کانال هــای فاضــاب شــهری از 
ــتند.  ــا هس ــای وب ــده از اپیدمی ه ــای گرفته ش ــه درس ه جمل

ــد و  ــود آم ــکن به وج ــاختار مس ــم، در س ــر مه ــر تغیی دیگ
ــه  ــرای تأمیــن آب شــرب کّل محلّ ــی ب آن، حــذف چــاه محل

تصویر 1: لباس پزشکان طاعون که تاریخ نگاران 
فاجعه هم بودند؛ این لباس، امروز نماد مرگ و از 

لباس های هالووین است. 

تصویر 2: یکی از قدیمیترین نقشههای فاضالب 
پاریس، 1878

و ایجــاد سیســتم های لوله کشــی و آب و فاضــاب بــود. پــس 
ــا  ــای وب ــبختانه همه گیری ه ــتم ها، خوش ــن سیس از ورود ای
ــت. ــه اس ــش یافت ــی کاه ــور محسوس ــان به ط ــطح جه در س
نکتــه ی متأثّرکننــده  آن اســت کــه کشــوری کــه هنــوز 
ــت؛  ــد« اس ــا را دارد، »هن ــر وب ــر اث ــرگ ب ــرخ م ــن ن باالتری
کشــوری کــه متأّســفانه در پاکیزگــی شــهرت چندانــی نــدارد 
و در قــرن بیســت و یکــم، هنــوز بســیاری از خانه هــای آن از 

ــد! ــتی محرومن ــرویس بهداش ــود س وج

 بیماری سل
ســل، یــک بیمــاری عفونــی واگیــر و درگیرکننــده ی دســتگاه 
ــیار دور  ــال های بس ــل از س ــاری س ــد. بیم ــی می باش تنفس
ــه  ــا ب ــز در دنی ــهوری نی ــیار مش ــراد بس ــته و اف ــود داش وج
ــا شــده اند؛ از نویســندگان بزرگــی چــون  ــن بیمــاری مبت ای
کافــکا و کامــو تــا شــاه ایــران مظفرالدین شــاه قاجــر و نلســون 
مانــدال. تابــش مســتقیم آفتــاب در عــرض 5 دقیقــه بــا ســیل، 
ســل را از بیــن می بــرد؛ لــذا در کشــورهای گرمســیر، تمــاس 
مســتقیم اشــعه ی آفتــاب روش مناســبی بــرای از بیــن بــردن 
میکــروب ســل اســت؛ بــه همیــن دلیــل، گســترش و ســرایت 
ــدون  ــای ب ــا، به خصــوص در محله ــاری بیشــتر در خانه ه بیم

ــد. ــاق می افت ــک اتف ــای تاری ــا کلبه ه ــه، ی تهویّ
در دوران انقــاب صنعتــی و مهاجــرت گســترده ی روســتاییان 
جدیــدی  مــوج  کارخانه هــا،  در  کار  بــرای  شــهرها  بــه 
آن هــا  صــدر  در  و  تنفســی  همه گیــر  بیماری هــای  از 
ــت.  ــادی گرف ــرعت زی ــا س ــری را ب ــع بش ــن جوام ــل، دام س
ــر،  ــا و فق ــاد آدم ه ــم زی ــه ی شــهرها، تراک بزرگ شــدن بی رویّ
ــش از  ــه پی ــه ک ــردم از آنچ ــی م ــت زندگ ــد کیفّی ــث ش باع
ــک،  ــگ و تاری ــای تن ــد. خانه ه ــر بیای ــم پایین ت ــود ه آن ب
ــا  ــت زده و ب ــب رطوب ــتی، اغل ــات بهداش ــور و امکان ــدون ن ب
ــاط  ــاالی ســاکنان، کارخانه هــای غیراســتاندارد، ارتب ــداد ب تع
و استنشــاق انــواع ســموم در کنــار رشــد فزاینــده ی جمعّیــت 
و عــدم تناســب آن بــا زیرســاخت های شــهری، همــه و همــه 

ــد. ــم آوردن ــزرگ را فراه ــه ی ب ــک فاجع ــه ی ی زمین
ــار  ــال در کن ــاء باکتری ــا منش ــاری ب ــن بیم ــری بودن ای مس
ــا  ــاری ب ــا بیم ــد ت ــب ش ــهری، موج ــب ش ــرایط نامناس ش
ــد. در  ــدا کن ــدیدی پی ــترش ش ــی گس ــاب صنعت ــروع انق ش
ــل  ــاری دلی ــن بیم ــس، ای ــل در پاری ــیوع س ــه ی اوج ش نقط
ــود.  ــرگ می شــدند، ب ــه م ــه منجــر ب ــواردی ک ــک ســّوم م ی
ــل در  ــه س ــا ب ــاران مبت ــداری بیم ــه نگه ــود اینک ــا وج ب
ــن  ــه ای ــا ب ــان را از ابت ــان آن ــاده ، اطرافی ــای دورافت مکان ه

بیمــاری نجــات مــی داد، اّمــا میــزان اهمّیتــی کــه بــه درمــان 
آن هــا، قرارگرفتــن در معــرض هــوای تــازه و نــور آفتــاب، داده 
ــی در  ــدم توانای ــش و ع ــزان دان ــود می ــر کمب ــد، بیانگ می ش
اتّخــاذ روشــی مناســب بــرای مواجهــه بــا علــل اصلــی بیماری 
بــود. بــه کمــک اســتدالل قیاســی، ایــن روِش درمــان تــاش 
ــالم،  ــای س ــاران در محیط ه ــراردادن بیم ــا ق ــا ب ــرد ت می ک
ــه  ــن فرضی ــان شــود. انتخــاب ای ــت آن ــود وضعّی موجــب بهب
ــاناتوریوم ها )آسایشــگاه  ــداد س ــش تع ــه موجــب افزای ــود ک ب
ــد و  ــّدت( ش ــان طوالنی م ــه درم ــد ب ــاران نیازمن ــرای بیم ب
تــا قبــل از عمومی شــدن آنتی بیوتیک هــا در ســال 1940 
ــتناک  ــم وحش ــه حج ــاً ب ــن روش، نهایت ــت. همی ــق داش رون
مــرگ  و میــر پایــان داد، نــه مراقبت هایــی کــه در مؤسســات 

ــد. ــام می ش ــی انج تخصص
و  بهداشــت  مدرنیزاســیون،  بیــن  همبســتگی  و  ارتبــاط 
شهرســازی تــا نیمــه ی اّول قــرن بیســتم نیــز ادامــه می یابــد. 
تعبیــه ی هــوای پــاک، تبدیــل بــه یک هــدف مهــم در طراحی 
ــازه ی   ــن ب ــردد. در همی ــهری می گ ــی ش ــاری و طراح معم
ــای  ــهروندان از آلودگی ه ــن ش ــه فاصله گرفت ــت ک ــی اس زمان
در  بــار  می یابد. نخســتین  دوچندانــی  اهمّیــت  صنعتــی 
ــدف  ــا ه ــهری ب ــای ش ــا و پارک ه ــن باغ ه ــال 1868، اّولی س
تأثیردرمانــی و بــه عنــوان ریــه ی شــهر در نظــر گرفتــه شــدند 
ــک از  ــی الینف ــوان جزی ــه عن ــتم ب ــرن بیس ــدای ق و از ابت

ــه شــدند. فضــای شــهری در نظــر گرفت
»هوســمان« معمــار و شهرســاز شــهیر فرانســوی بــا در نظــر 
ــس  ــره ی پاری ــر چه ــعی در تغیی ــاری، س ــن بیم ــن ای گرفت
داشــت. طــرح وی کــه در زمینــه ی ارتقــای بهداشــت عمومــی 
و بهبودبخشــیدن بــه شــرایط زندگــی ســاکنان پاریــس 
ــا،  ــا، بلواره ــم در خیابان ه ــای منّظ ــود، درختکاری ه ــر ب مؤثّ
ــی  ــای عموم ــا و پارک ه ــداث باغ ه ــره اح ــا و باالخ میدان ه
اســت. در طــرح ایــن پارک هــا کــه از منظرســازی انگلســتان 
ــب  ــا اغل ــود و پارک ه ــد می ش ــت تقلی ــود، از طبیع ــم ب مله
بــه شــیوه ای رمانتیــک، کوهپایه هــا، دّره هــا، دریاچه هــا 
ــه ی  ــه نقط ــد ک ــر می گرفتن ــی را درب ــای کوچک و جویباره
ــه  ــای مســتقیم ب ــی شــهر و ایجــاد محوره ــل طــرح کلّ مقاب
شــیوه ی کاســیک بــود. از طــرف دیگــر، ایــن پارک هــا 
ــه  ــا ب ــان تنه ــه در آن زم ــی ک ــای انگلیس ــاف پارک ه برخ
ــوم  ــرای عم ــت، ب ــاص داش ــن اختص ــر متمّک ــدودی قش مع
مــردم و تفــّرج روزهــای تعطیــل آنــان ســاخته شــده و 
ــرای  ــی ب ــش های تنفس ــاد ش ــه ی ایج ــن، وظیف ــر ای عاو  ه ب
ــی« در غــرب  ــوادو بولون پاریــس را نیــز برعهــده داشــتند. »ب
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ــم  ــارک عظی ــوادو ون ســن« در شــرق آن، دو پ ــس و »ب پاری
ــد دو  ــس مانن ــه ی پاری ــه روی نقش ــتند ک ــهر هس ــن ش ای
»هوســمان«  طــرح  اگــر  می کننــد.  خود نمایــی  شــش، 
ــدی  ــا کمربن ــارک ب ــن دو پ ــد، ای ــرا می ش ــل اج ــور کام به ط
ســبز در امتــداد دیوارهــای دفاعــی قدیمــی شــهر بــه یکدیگــر 
مرتبــط می شــد. غیــر از ایــن دو پــارک، پــارک »مــون ســو« 
در مرکــز و پــارک زیبــای »مــون ســوری« در جنــوب و پــارک 
»بــوت - شــمون« بــرای کارگــران در شــمال نیــز در ایــن دوره 
احــداث شــدند. در واقــع در اواخــر قــرن نوزدهــم، پاریــس و 
ــرای  ــالم ب ــت س ــاد محیط زیس ــدار ایج ــازی آن پرچم شهرس

ــود. ــهروندان ب ش

از آنجایــی کــه یــک نفــر از هــر هفــت نفــر در جهــان در حــال 
ــس،  ــد پاری ــزرگ مانن ــک کان شــهر ب ــا در ی ــود، اّم ــرگ ب م
ــن،  ــود؛ بنابرای ــر ب ــه نف ــر از س ــک نف ــتر از ی ــم بیش ــن رق ای
ــه  ــتند ک ــی داش ــیار خوب ــل بس ــازان دلی ــاران و شهرس معم
ــط  ــان فق ــأله ی آن ــد و مس ــز باش ــز تمی ــۀ چی ــد هم بخواهن
ــی از  ــرن بیســتم، معمــاران مهّم ــود. در ق زیبایی شــناختی نب
لوکوربوزیــه گرفتــه تــا آلوارآلتــو بــه وســواس مبتــا بودنــد و 
ــد. از  ــود بیاورن ــزی به وج ــای تمی ــد، فضاه ــاش می کردن ت
لوکوربوزیــه نقــل قــول شــده اســت کــه »شــهر قدیمــی بایــد 
از بیــن بــرود و بایــد معمــاری جدیــد ظهــور کنــد؛ زیــرا آنچــه 
ــگ،  ــود« )چین ــل می ش ــاد س ــث ایج ــت، باع ــه اس ــه کهن ک

.)2002
عقایــد جدیــد معمارانــه بــه ایــن شــرح بودنــد: میکروب هایــی 
ــوای  ــر ه ــد در اث ــار هســتند، بای ــرد و غب ــاک و گ ــه در خ ک
ــر روز  ــد ه ــا بای ــد. خانه ه ــن برون ــور خورشــید از بی ــازه و ن ت
ــاز  ــا ب ــا و دره ــح پنجره ه ــر روز صب ــوند و ه ــز ش ــًا تمی کام

شــوند و خانــه در آفتــاب و هــوا قــرار بگیــرد تــا میکروب هــا 
از بیــن برونــد. پرده هــای ســنگین، فرش هــای ضخیــم و 
ــار  ــرد و غب ــه گ ــی ک ــای تزئین ــا ویژگی ه ــی ب ــان قدیم مبلم
ــان  ــا مبلم ــد ب ــد بای ــای می دهن ــود ج ــا را در خ و میکروب ه
ــبک  ــای س ــو و پرده ه ــل  شستش ــز و قاب ــاده، تمی ــدرن، س م
و راحــت، جایگزیــن شــوند. دیوارهــا بــه رنــگ ســفید نقاشــی 
ــد و ســطوح و  ــن آلودگــی را نشــان دهن ــا کوچکتری شــوند ت
عناصــر تزیینــی بــه حداقــل برســند؛ چراکــه هر چقدر وســایل 
ــری  ــکان کمت ــدازه ام ــان ان ــه هم ــد، ب ــود باش ــری موج کمت
ــد  ــود خواه ــه وج ــروب در خان ــروس و میک ــرای حضــور وی ب
داشــت. حمــام و آشــپزخانه هــم در ایــن نــوع معمــاری کامــًا 
دگرگــون شــد. دیوارهــای سراســر کاشــی و ســینک های 
ظرفشــویی و دستشــویی بــرای ســهولت در حفــظ بهداشــت از 

جملــه ایــن تغییــرات بودنــد.
ــی  ــا جای ــدرن ت ــاری م ــزی در معم ــه تمی ــدی ب ــن پایبن ای
ــاوای  ــا س ــالن ورودی وی ــه در س ــت که لوکوربوزی ــش رف پی
ــه،  ــرا صاحبخان ــرد؛ زی ــه ک ــویی تعبّی ــینک دستش ــک س ی
پزشــکی بــود کــه معتقــد بــود مهمانانــش پیــش از ورود بــه 
ــه  ــویند. اگرچ ــان را بش ــد دستانش ــه بای ــی خان ــای اصل فض
همــواره در توضیــح ایــن اثر  لوکوربوزیــه، تفســیرهایی نظیــر 
شــاعرانگی و شســتن چشــم ها بــرای دیــدن معمــاری مــدرن 
ــینک و غیــره زیــاد دیــده می شــود،  و ســمبولیک بودن س
ــر  ــه نظ ــر ب ــل قبول ت ــی قاب ــی پاکیزگ ــل عمل ــن دلی ــا ای اّم

می رســد.
در اینجــا ذکــر یــک نکتــه ی جالــب تاریخــی نیــز مفید اســت. 
زمانــی کــه اطبــا بــرای درمــان بیمــاری ســل مظفرالدین شــاه 
قاجــار، کــه بــه ایشــان اشــاره شــد، ســکونت در محــّل 
خوش آب وهواتریــن  کردنــد.  تجویــز  را  خوش آب وهــوا 
ــد.  ــرای او برگزیدن ــاد« را ب ــی »دارآب ــمیران یعن ــه ی ش محلّ
ــکونت داشــت،  ــاد س ــود در دارآب ــه او در کاخ خ ــی ک در مّدت
از بیمــاری ســل رهایــی یافــت. بهبــود بیمــاری شــاه قاجــار 
ــه   ــرای همیشــه ب ــت او ب ــا محــّل ســکونت موّق باعــث شــد ت
ــه  ــد و ب ــی بمان ــل باق ــوی و س ــاران ری ــز بیم ــوان مرک عن
ــل  ــوری تبدی ــیح دانش ــی مس ــلولین و کنون ــتان مس بیمارس
شــود. کاخ ســابق او اکنــون داخــل بیمارســتان مســیح 
ــل  ــزات کام ــا تجهی ــتان ب ــن بیمارس ــرار دارد. ای ــوری ق دانش
ــت  ــا در پایتخ ــوی، نه تنه ــاران ری ــز بیم ــا مرک ــه تنه ــود ب خ
ــل شــده و از کشــورهای همســایه  بلکــه در کّل کشــور، تبدی

ــوند. ــز می ش ــن مرک ــی ای ــان راه ــرای درم ــز ب نی

 آنفوالنزای اسپانیایی ابتدای قرن بیستم
ــک  ــپانیایی، ی ــزای اس ــا آنفوالن ــزای 1918 ی ــیوع آنفوالن ش
همه گیــری مرگبــار آنفوالنــزا بــود کــه حــدود 36 مــاه )1918 
تــا 1920( ادامــه داشــت. ایــن ویــروس، 500 میلیــون نفــر را 
در دنیــا بــه خــود مبتــا کــرد و بنابــر برخــی آمــار، پنجــاه تــا 
ــزای  صــد میلیــون نفــر را کشــت. آمــار مــرگ و میــر آنفوالن
1918 در ایــران نیــز بســیار بــاال بــود. تخمیــن زده شــده کــه 
حــدود 8 تــا 22 درصــد جمعّیــت ایــران )حــدود نهصــد هــزار 
تــا دو میلیــون و چهارصــد هــزار نفــر( بــر اثــر آن جــان خــود 

را از دســت داده انــد.
ــی اّول  ــگ جهان ــر جن ــا اواخ ــان ب ــزای 1918 همزم آنفوالن
در جنــگ  درگیــر  دولت هــای  ابتــدا،  در  یافــت.  شــیوع 
همچــون آلمــان، بریتانیــا، فرانســه و ایــاالت متحــده، بــا هدف 
حفــظ روحّیــه ی مــردم بــا سانســور گزارش هــای اّولّیــه، 
ــا در اســپانیای  ــد؛ اّم ــوه دادن ــت جل ــروس را کم اهمّی ــن وی ای
ــار شــیوع  ــاره ی اخب ــرای گــزارش درب ــا ب بی طــرف، روزنامه ه
آنفوالنــزا از جملــه بیمــاری شــدید پادشــاه اســپانیا آزاد 
ــه  ــون اینک ــک تصــّور اشــتباه پیرام ــب، ی ــن ترتی ــد. بدی بودن
اســپانیا شــدیدترین شــیوع آنفوالنــزا را دارد، شــکل گرفــت و 

تصویر 3: نقشه ی اوایل قرن بیستم از پاریس که 
پارک بزرگ بولونی در غرب و بخشی از پارک ون 

سن در جنوب شرق مشّخص هستند.

تصویر 4: ورودی ویا ساوای، اثر لوکوربوزیه

تصویر 5: کاخ مظفرالدین شاه و بیمارستان مسیح 
دانشوری فعلی

بــه تدریــج نــام آنفوالنــزای اســپانیایی بــر ســر زبان هــا افتــاد. 
آنفلوآنــزای اســپانیایی، زمانــی در دنیــا شــایع شــد کــه جنــگ 
جهانــی اّول تــازه تمــام و منابــع عمومــی اصلــی صــرف 
ــی  ــده ی نظــام ســامت همگان ــود. ای اهــداف نظامــی شــده ب
ــط اقشــار متوســط و  ــود و فق ــه ب ــًا شــکل نگرفت ــوز کام هن
ــان  ــزا ج ــن آنفلوآن ــد. ای ــر برون ــتند دکت ــد می توانس ثروتمن
ــا و محلّه هــای فقیرنشــین شــهرها  ــادی را در زاغه ه ــراد زی اف
گرفــت و بســیاری از قربانیــان، ســوء تغذیه، بهداشــت ضعیــف 

ــتند. ــه ای داش ــاری زمین و بیم
ــپانیایی در  ــزای اس ــری آنفوالن ــه همه گی ــه اینک ــه ب ــا توّج ب
ــا و  ــّدت در اروپ ــز به ش ــل نی ــاری س ــه بیم ــی رخ داد ک زمان
ــکونی و  ــازل مس ــه  در من ــت تهویّ ــود، اهمّی ــایع ب ــکا ش آمری

همین طــور محل هــای کار، نمــود بیشــتری یافــت. 
ــاالت  ــژه در ای ــزای اســپانیایی، به وی ــا قبــل از ظهــور آنفوالن ت
بــا حداقــل  و  منــازل محّقــر  تازه مهاجــران در  متحــده، 
ــات  ــا از امکان ــن خانه ه ــر ای ــد. اکث ــی می کردن ــات زندگ امکان
ــبی  ــه ی مناس ــد و تهویّ ــوردار بودن ــدودی برخ ــش مح گرمای
نداشــتند. اکثــر آن هــا نیــز حّتــی در مناطــق روســتایی بســیار 
کوچــک بودنــد و یــک خانــواده ی پرجمعّیــت در یــک اتــاق در 
ــز  ــا نی ــت در اروپ ــد. وضعّی ــی محــدود زندگــی می کردن فضای
بــه همیــن شــکل بــود و ایــن عوامــل در کنــار هــم زمینــه را 

ــرد. ــم می ک ــاری فراه ــال بیم ــرای انتق ب
بــروز ایــن همه گیــری بــزرگ باعــث شــد تغییراتــی مانــدگار 
ــای  ــا بیماری ه ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــر دنی ــای سراس در خانه ه
ــنگ،  ــش س ــا پوش ــی ب ــد. دیوار های ــابه رخ ده ــردار مش واگی
ــه  ــی ک ــی کاری  داخل ــّطح و کاش ــًا مس ــای کام کف پوش ه
ــار  ــا هســتند، در کن ــروزی م ــای ام اجــزای بدیهــی از خانه ه
نظافــت بیشــتر و تهویـّـه ی مطلــوب، از یادگارهــای پیشــگیری 

ــزای اســپانیایی هســتند. از آنفوالن
ــروز  ــی ب ــپانیایی در هنگام ــزای اس ــر، آنفوالن ــرف دیگ از ط
ــاختمانها و  ــد و س ــر بودن ــال تغیی ــهرها در ح ــه ش ــت ک یاف
ــور  ــال ظه ــینماها در ح ــد س ــهری مانن ــد ش ــای جدی فضاه
ــوالً  ــه معم ــردم ک ــدن م ــع ش ــرای جم ــی ب ــد؛ محلهای بودن
ــال ســریع بیمــاری  ــت انتق ــد و قابلّی فضاهــای بســتهای بودن
را داشــتند؛ بــه عنــوان مثــال، شــهر نیویــورک میــزان مــرگ و 
میــر باالیــی را تجربــه کــرد. ســاکنان ایــن شــهر پــس از یــک 
کمپیــن 20 ســاله بــرای مبــارزه با ســل، تــا ســال 1918 دیگر 
بــه مداخــات بهداشــت عمومــی عــادت کــرده بودنــد. بــا ایــن 
وجــود، جامعــه ی کســب و کار در برابــر تاش هــای مأمــوران 
ــای  ــن مکان ه ــور در ای ــردن حض ــرای محدودک ــت ب بهداش



47

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

46

14
01

ار 
 به

م |
دو

 و 
ست

 بی
ره

شما
م | 

ده
یز

 س
ال

س

ــم  ــد، مقاومــت نشــان مــی داد. وقتــی کــه فیل تفریحــی جدی
»دوش فنــگ« چارلــی چاپلیــن در پاییــز ســال 1918 اکــران 
ــد ادل« مدیــر تئاتــر اســترند در تایمــز اســکوئر  شــد، »هارول
نیویــورک از حضــور پرشــور مشــتریان خــود قدردانــی کــرد. 

ــزا درگذشــت. ــر آنفوالن وی چنــد هفتــۀ بعــد، در اث

شــاید بــرای مــا کــه از جبهه هــای درگیــری در جنــگ 
جهانــی اّول، کارخانههــای پرازدحــام ابتــدای انقــاب صنعتــی 
ــالها  ــتیم و س ــطایی دور هس ــرون وس ــوده ی ق ــهرهای آل و ش
ــه  ــد ک ــن باش ــم، دور از ذه ــی می کنی ــا زندگ ــس از آن ه پ
مختلــف  وقایــع  تحت تأثیــر  چقــدر  زندگی مــان  فضــای 

ــت.  ــه اس ــکل گرفت ش
یعنــی هرکداممــان کــه در ســاختمان هایی  مــا،  اغلــب 
و  هــم  روی  واحدهایــی  بــا  چندطبقــه،  مکعبی شــکل، 
قابل توّجــه ی  اســتانداردهای  بــا  مرکــزی،  راه پلّه هــای 
بهداشــتی اقامــت و یــا رفــت  و آمــد داریــم، بایــد بدانیــم کــه 
ایــن تغییــرات نســبت بــه فضاهــای محــّل زندگــی و فضاهــای 
شــهری نیــاکان مــا بــا نیــروی غالبــاً کشــنده ی همهگیریهــا، 

ــد. ــود یافتهان ــوارد بهب ــر م ــه و در اکث ــر یافت تغیی
پاره ی دّوم: کووید، از ووهان به سراسر جهان

ســؤالی کــه اکنــون پیــش روی برنامه ریــزان و طراحــان 
ــال  ــه احتم ــه ب ــا توّج ــه ب ــت ک ــن اس ــرار دارد، ای ــهری ق ش
ــده  ــد در آین ــناخته و جدی ــری ناش ــای مس ــیوع بیماری ه ش
ــا ســال 2050 بیــش از دو  ــه ت ــت ک ــن واقعّی ــه ای ــه ب و توّج
ســّوم جمعّیــت جهــان در شــهرها زندگــی خواهنــد کــرد، آیــا 
بایــد تغییــری در سیاســت های شهرســازی و برنامه  ریــزی 
شــهری ایجــاد شــود تــا شــهرها را در برابــر پدیــده ی شــیوع 

بیماری هــای مســری تاب آورتــر کننــد؟

می توانیــم این گونــه فکــر کنیــم کــه خیلــی از زیرســاخت های 
ــان  ــر زم ــوده اســت و ه ــی ب ــن اتفاق ــروزه، نتیجــه ی چنی ام
ــای  ــاد طرح ه ــرای ایج ــاران ب ــد، معم ــی« می افت ــه »اتفاق ک
ــته  ــار داش ــد انتظ ــی، بای ــد؛ یعن ــو می افتن ــه تکاپ ــد ب جدی
ــم  ــا ه ــد از کرون ــهری بع ــای ش ــاری و فض ــه معم ــیم ک باش
ــل  ــه دلی ــود ک ــادی می ش ــرات زی ــتخوش تغیی ــاً دس حتم
ــازان  ــاران و شهرس ــه معم ــن اســت ک ــم ای ــرات ه ــن تغیی ای
می خواهنــد بــا ایــن تغییــرات باعــث شــوند کــه اگــر بــاز هــم 
ــری  ــراد آســیب و ضــرر کمت ــاد، اف ــاق افت ــی دیگــر اتف بحران

ــد. ببینن
احتمالــی  ایــرادات  گام، شــناخت  نخســتین  راه  ایــن  در 
ــم  ــتم و یک ــرن بیس ــوان در ق ــلماً نمیت ــتند. مس ــی هس فعل
ــوان  ــرد. نمیت ــور ک ــا محص ــه در خانهه ــا قرنطین ــراد را ب اف
از کــودکان خواســت کــه بــه پــارک و مدرســه نرونــد و 
دانشــجویان تحصیــل نکننــد. اگــر ایــن فضاهــا دارای ایراداتــی 
ــه تغییــر و بهینهســازی آنهــا کنیــم،  هســتند، بایــد شــروع ب
همان گونــه کــه از طاعــون، ســل، و بــا و آنفوالنــزا درس 
گرفتیــم. شــاید همان طــور کــه عــدم وجــود فاضــاب، عــدم 
تهویّــه و فضاهــای کثیــف و متراکــم، مّتهمــان همهگیریهــای 

ــم! ــی بیابی ــز متهمان ــا نی ــد، در اینج ــی بودن قبل

 تراکم بسیار باالی شهری: مّتهم ردیف اّول
در دوران صنعتی شــدن، برج هــا راهــکار خوبــی بــرای شــهرها 
ــم در  ــورت منّظ ــاکنان را به ص ــتند س ــه می توانس ــد ک بودن
ــود و  ــان تر ب ــانی آس ــد، خدمات رس ــکان دهن ــه اس ــک نقط ی
نزدیکــی و ســهولت در رفــت و آمــد باعــث صرفه جویــی زمــان 
ــی  ــای آپارتمان ــا و مجتمعه ــی برجه ــا در طراح ــد؛ اّم می ش
متراکــم، بهداشــت و ســامت مّدنظــر نبــوده اســت. می بینیــم 
کــه در زمــان شــیوع بیماری هــای همهگیــر، دوری از هــر آنچه 
ــات  ــامت و نج ــانس س ــد، ش ــاق می افت ــا اتف در آپارتمان ه
ــا  ــز  در آپارتمان ه ــه چی ــد از هم ــا بای ــرد. م ــاال می ب ــا را ب م
دوری کنیــم؛ آسانســورها، دکمه هــای آسانســورها، نرده هــای 
راه پلّه هــا، ســطوح فلــزی، دســتگیره ها و از همــه مهم تــر 

ــایه ها! ــود همس خ
ــی از  ــون جزئ ــر، هم اکن ــزرگ دیگ ــگاههای ب ــا ّو فروش ماله
ســاختار شــهری و حّتــی فرهنگــی مــا بــرای خریــد و حّتــی 
ــاختار  ــت در س ــدهاند. در حقیق ــت ش ــات فراغ ــذران اوق گ
مــدرن شــهری در آمریــکای شــمالی، اروپــا و حّتی کشــورهای 
خرده فروشــی  ســاختار  شــرقی،  آســیای  پیشــرفته ی 
به گونــه ای اســت کــه تعــداد فروشــگاه های اکســپرس و 

تصویر 6: عکس جالبی از ایالت کالیفرنیای ایاالت 
متحده در زمان همه گیری آنفوالنزای اسپانیایی 
که به قانون اجبار در زدن ماسک اشاره دارد: »یا 

ماسک بزنید یا به زندان بروید!«

در دســترس محلّــی، بســیارکم و درعــوض خرده فروشــی 
و  عمده فروشــی ها  هایپرمارکت هــا،  پایــه ی  بــر  آن هــا 
فروشــگاه های زنجیــره ای بــا مســاحت های بــاالی 50 تــا 
ــذا شــاهد مشــتریان  ــه و ل ــع شــکل گرفت ــزار مترمرب 100 ه
ــی  ــای هفتگ ــت خریده ــزرگ و لیس ــای ب ــرخ خریده ــا چ ب
و یــا ماهانــه می باشــیم؛ چراکــه ســبک زندگــی غالــب، 
ــگاه  ــن فروش ــد از چندی ــت خری ــه فرص ــت ک ــه ای اس به گون
ــل  ــته و تمای ــان را نداش ــت خریدش ــدن لیس ــرای تکمیل ش ب
ــن  ــی ای ــا در دوران اپیدم ــد؛ اّم ــی دارن ــک جای ــد ی ــه خری ب
ــا، ایــن ســبک خریــد بســیار خطرآفریــن اســت! تعــداد  کرون
بســیار زیــاد مــردم در یــک فضــای متراکــم شــهری هماننــد 
بــادی خواهــد بــود کــه بــر آتــش گســترش بیمــاری میدمــد و 

ــد. ــم میکن ــش آن فراه ــرای پخ ــری ب ــرایط بهت ش
ســایر فضاهــای شــهری متراکــم و تهدیدکننــده نیــز از 

ــل در  ــد. حداق ــرار گرفتهان ــقوط ق ــه ی س ــون در ورط هم اکن
آینــده ی نزدیــک شــاهد ازدحــام جمعّیــت در مراکــزی ماننــد 
ســینما و ســالن های نمایــش و مراکــز تجــاری نخواهیــم بــود. 
ــی حــذف  ــا حّت ــد ی ــر شــکل دهن ــی تغیی ــا شــاید به کلّ آن ه
ــرای  ــّدی ب ــع و کارخانجــات، هشــدارهای ج ــوند. در صنای ش
حفــظ ســامت و بهداشــت کارگــران، باعــث تغییــر رفتارهــای 
به ویــژه  کارگــران و مدیــران شــده اســت. رســتورانها و 
در  زیــادی مشــتری  تعــداد  آن هــا  در  کــه  فســت فودها 
فاصلــه ی کــم در کنــار هــم غــذا صــرف میکردنــد، هم اکنــون 
ــت هــم باشــند، بخــش عمــده ی  ــه فعالّی ــاز و مجــاز ب ــر ب اگ

ــد. ــت دادهان ــود را از دس ــتریان خ مش
ورزشــگاهها کــه از ســمبلهای افتخــار شــهرها و محــّل 
گردهمایــی و نشــاط شــهری بودنــد، به درســتی تعطیــل 
آنفیلــد در  نمونــه ی مــوردی، ورزشــگاه  یــک  شــدهاند. 
ــول  ــم لیورپ ــت دو تی ــدار برگش ــت. دی ــول اس ــدر لیورپ بن
و اتلتیکومادریــد در مرحلــه ی یــک هشــتم نهایــی لیــگ 
قهرمانــان اروپــا در حالــی برگــزار شــد کــه بــا شــیوع کرونــا 

تصویر 7: تراکم شهری در مرکِز..... . آیا همه ی 
شهرهای مدرن، این گونه متراکم و غیرقابل تشخیص 

از هم نشدهاند؟

بســیاری از رویدادهــای ورزشــی در اروپــا تعطیــل شــده بــود. 
ــز  ــای NHS و آنالی ــتفاده از داده ه ــا اس ــروه Edge Health ب گ
ــید  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــازی داده ای، ب ــتفاده از مدل س ــا اس ب
کــه برگــزاری مســابقه ی لیورپــول برابــر اتلتیکومادریــد در دور 
برگشــت مرحلــه ی یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا، 
در 25 تــا 35 روز پــس از ایــن مســابقه منجــر بــه مــرگ 41 
نفــر بیشــتر از نــرخ عــادی مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا شــده 

ــل 2020(. ــا، 20 آوری ــتاندارد بریتانی ــه ی اس ــت )روزنام اس
ایــن مســابقه در روز 11 مــارچ )21 اســفند( در حضــور بیــش 
ــد؛ آن  ــزار ش ــد برگ ــگاه آنفیل ــاگر در ورزش ــزار تماش از 52 ه
هــم در حالــی کــه 3 هــزار تماشــاگر اتلتیکومادریــد، از اســپانیا 
ــد، خــوزه لوئیــس  ــاه بع ــک م ــد. ی ــده بودن ــه انگلســتان آم ب
ــه  ــود ک ــرده ب ــان ک ــو اذع ــگاه اتلتیک ــا از باش ــز آلمدی مارتین
ســفر ایــن تعــداد هــوادار اتلتــی بــه انگلســتان »غیرمنطقــی« 
بــوده اســت. این مســابقه، آخریــن مســابقه ی فوتبــال معتبری 
در انگلیــس بــود کــه در مقابــل هــواداران انجــام می گرفــت. در 
آن هنــگام بســیاری از فعالّیت هــا در اســپانیا تعطیــل شــده و 
مســابقات پشــت درهــای بســته انجــام می گرفــت . تحقیقــات 
ایمپریــال کالــج لنــدن و دانشــگاه آکســفورد نشــان می دهــد 
در روز مســابقه، حــدود 640 هــزار مــورد ابتــا در اســپانیا و 

100 هــزار مــورد در انگلســتان وجــود داشــته اســت.

 مدل شهری بر پایه ی حمل و نقل طوالنی و 
متراک؛ مّتهم ردیف دّوم 

در ســال های اخیــر، رویکــرد توســعۀ مبتنــی بــر حمــل و نقــل 
ــای  ــن دیدگاه ه ــی از تکامل یافته تری ــوان یک ــه عن ــی ب عموم
ــل  ــل و نق ــل حم ــاط متقاب ــر ارتب ــه ب ــهری، ک ــعه ی ش توس
عمومــی و توســعه ی شــهری تأکیــد دارد، مطــرح شــده اســت. 
ــه  ــه ک ــان TOD، اگرچ ــا هم ــور ی ــل و نقل مح ــرد حم رویک
باعــث تحــّول شــهرهای مــا در دهههــای اخیــر گشــته، اّمــا در 
زمــان بــروز اپیدمیهــای هماننــد کوویــد 19 پاشــنه ی آشــیل 

ســاختار شــهری مــا خواهــد بــود.
ســکونتگاههای  و  ده دقیقهــای  روستا-شــهرهای  طــرح 
ــده  ــزرگ جهــان، نادی کهکشــانی لینــچ عمــًا در شــهرهای ب
گرفتــه شــدهاند. بــه گفتــه ی کنــت الرســون، مدیــر پــروژه ی 
ســیتی ســاینس دانشــگاه MIT، از زمــان فراگیرشــدن اتومبیلها 
ــه ی وی،  ــه گفت ــد. ب ــر کردن ــز تغیی ــهری نی ــاختارهای ش س
بــرای ســالها سیســتم بــر ایــن مبنــا شــکل میگرفــت کــه بــه 
هــر کســی یــک اتومبیــل بدهیــد و در مقصــد، جــای پــارک 
ــن روش  ــت. ای ــادی نداش ــت زی ــده اهمّی ــه ی طی ش و فاصل
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ــدل حمــل و  ــه م ــل ایجــاد ترافیــک ســنگین ب ــا به دلی بعده
نقــل عمومــی تغییــر پیــدا کــرد )الرســن، 2012(. در ایــاالت 
ــن  ــرای رفت ــه ب ــرد 26 دقیق متحــده به طــور میانگیــن هــر ف
ــدد  ــن ع ــتان، ای ــد و در انگلس ــرف میکن ــّل کار ص ــه مح ب
ــوز،  ــامای نی ــت )اس ــیده اس ــه رس ــش از شــصت دقیق ــه بی ب
2019(. غالــب ایــن دقایــق در وســایل حمــل و نقــل عمومــی 
صــرف میشــود؛ محلهایــی مشــخصاً پرازدحــام کــه در آن هــا، 
ــه ســایرین منتقــل شــود. ــد به ســرعت ب هــر عفونتــی میتوان
چندیــن عامــل مهــم در پراکنــش ایــن بیمــاری نقــش 
ــدهایم.  ــده ش ــا فراخوان ــاب از آن ه ــه اجتن ــا ب ــتهاند و م داش
ــرار  ــت ق ــه و رعای ــورد توّج ــد م ــه بای ــی ک ــه اصول از جمل
بگیرنــد، حفــظ فاصلــه ی اجتماعــی، اســتفاده از ماســک 
بــرای جلوگیــری از انتقــال و عــدم تمــاس بــا ســطوح آلــوده 
هســتند. حــال ســؤال اینجاســت کــه در حمــل و نقــل 
ــی  ــهری فعل ــاختار ش ــه ی س ــر پای ــکل گرفته ب ــی ش عموم
ــل انجــام اســت؟ ازدحــام  ــوارد قاب ــن م ــک از ای ــا، کــدام ی م
ــران را  ــه ته ــرج ب ــن از ک ــرای رفت ــی ب ــت صبحگاه جمعّی
ــراد  ــم اف ــی آن، حج ــد بینالملل ــا در بُع ــد. و ی ــر بگیری در نظ
اســتفاده کننده از حمــل و نقــل شــهری توکیــوی ژاپــن و یــا 
ســنگاپور، از کارآمدتریــن سیســتمهای حمــل و نقــل عمومــی 

ــد.  ــر بگیری ــا، را در نظ دنی
ایــن سیســتمها در زمــان بــروز اپیدمیهــای این چنینــی، خــود 
ــه تغییــرات و  ــود و ب از عوامــل گســترش بیمــاری خواهنــد ب
ــم شــهرهای  ــا بتوانی ــد ت ــاج دارن بهینهســازی گســترده احتی

بهتــر و ســالمتری داشــته باشــیم.

 به سوی شهری »سالم«تر؟..
ــی در  ــاخت، کار و زندگ ــراوان س ــای ف ــر مزای ــس منک هیچ ک
ــا  ــت ب ــر وق ــرف کمت ــودی، ص ــب عم ــد متناس ــا و رش برجه
ــه ی  ــرات بهین ــزرگ و تأثی ــد یک جــا در فروشــگاههای ب خری
ــه گوشه گوشــه شــهر  ــی ک سیســتمهای حمــل و نقــل عموم
ــا، بایســتی از خطاهــای  ــد، نیســت؛ اّم را بهــم مّتصــل میکنن
صورت گرفتــه درس بگیریــم تــا بتوانیــم در کنــار بهرهمنــدی 
از مواهــب شــهرهای مــدرن، بــر ایــن ویــروس و ســایر 

ــره شــویم.  ــده چی ــای محتمــل در آین بیماریه
ــد  ــی )هرچن ــل عموم ــل و نق ــا، حم ــا، ماله ــاً برجه مطمئن
ــی  ــز عموم ــا و مراک ــینماها، تئاتره ــگاهها، س ــلوغ(، ورزش ش
فرهنگــی و تفریحــی، جزئــی جدانشــدنی از ســاختار شــهری 
مــدرن مــا هســتند و حــذف آنهــا غیرقابل تصــّور اســت. 
ــز  ــرات ســایر اپیدمیهــای تاریخــی، در اینجــا نی ــد تأثی همانن
بــا تغییراتــی بایــد بــه اســتقبال بهینهســازی محیــط و فضــای 

ــم. ــود بروی ــهری خ ش
ایجــاد ســریع  بیمــاری کوویــد19،  از همهگیــری  پــس 
تغییــرات در اســتراتژیها و راهبردهــای شهرســازی بــرای 
پاســخ بــه نیازهــای جدیــد از جملــه چالش هایــی بــود 
کــه در کوتاه مــّدت پیــش روی شهرســازان قــرار داشــت. 
ــر ازدحــام بیــش از  ــه ب ــا، غلب ــی م ــن مســأله ی کنون مهم تری
حــد در مراکــز پرتراکــم شــهری اســت؛ اّمــا خوشــبختانه، بــا 
ــی  ــم، راه حلهای ــای پیشــین گرفتهای ــه از بحرانه درســهایی ک
مناســب در دســترس هســتند. چالــش بزرگتــر پیــش رو، 
اعمــال ایــن تغییــرات در مقیــاس وســیع جهانــی بــرای مّدتــی 
در عمــل نامشــّخص اســت. شــهرهای کنونــی مــا بــر پایــه ی 
الگوهــای حمــل و نقــل عمومــی و فضاهــای متراکــم ســاخته 
ــه ســمت و  شــدهاند. شــاید پســاکرونا مــا را مجبــور کنــد، ب
ــم. ــش بروی ــالمتر پی ــه س ــاوت و البّت ــهرهایی متف ــوی ش س

تصویر 8: آیا ساختار حمل و نقل عمومی در 
شهرهای ما به ما اجازه میدهد که با کووید19 مقابله 
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ــا نــرخ بی ســابقه ای در حــال شهری شــدن  جمعّیــت جهــان ب
اســت؛ به طــوری کــه در ســال 2018، 55% جمعّیــت جهــان 
در شــهرها زندگــی می کردنــد. در بســیاری از کشــورهای 
در حــال توســعه، نــرخ بــاالی شهرنشــینی بــه کمبــود 
ــات  ــه و امکان ــه صرف ــرون ب ــب و مق ــکن مناس ــه ی مس عرض
ــه ای اجتماعــی منجــر شــده اســت؛ در نتیجــه، بســیاری  اّولّی
ــده  ــهرها ران ــیه ی ش ــه حاش ــکونت ب ــرای س ــهروندان ب از ش

ــود.  ــف می ش ــینی توصی ــوان حاشیه نش ــه عن ــه ب ــده اند ک ش
ــه  ــان داد ک ــّخص نش ــور مش ــات )2010( به ط ــزارش هبیت گ
حــدود 828 میلیــون نفــر یــا حــدود 33% از جمعّیــت شــهری 
ــی  ــهرها زندگ ــعه در حاشیه ش ــال توس ــورهای در ح در کش
می کننــد و انتظــار مــی رود ایــن عــدد تــا ســال 2050 
ــای  ــات، محلّه ه ــزارش هبیت ــق گ ــود [1 .]طب ــر ش ــه براب س
ــن  ــورد از ای ــد م ــا چن ــک ی ــل ی ــین دارای حداق حاشیه نش

ــتند ]1[:  ــی هس ــج ویژگ پن

 ویژگی محّله های حاشیه نشین ]1 [
بنابــر آمارهــای رســمی، حــدود یــک ســوم جمعّیــت شــهری 
ایــران، حاشیه نشــین هســتند و طبــق سرشــماری ســال 
2015 وزارت بهداشــت در سراســر کشــور، تعــداد ده میلیــون 
و دویســت و هشــتاد هــزار نفــر در ایــن مناطــق می زیســته اند 

.]1[

قلمازنبایدراکسهیچ 
دانشجوی کارشنایس ارشد برنامه ریزی .انداخت

از شهری دانشگاه ش�ی

عرفانعرفان
صغادیصغادی

::

دانشجوی کارشنایس ارشد برنامه ریزی 
از منطقه ای دانشگاه ش�ی

فرزانهفرزانه
جاویدیجاویدی

::
 آسیب های حاشیه نشینی بر سالمت شهروندان آسیب های حاشیه نشینی بر سالمت شهروندان

news.mongabay.com :منبع

تحقیقــات زیــادی تأکیــد می کننــد کــه بــه حاشــیه  ی 
ــر ســامت  شــهرها رانده شــدن و محرومّیت هــای اجتماعــی ب
فــرد تأثیرگذارنــد ]14[  و مســائلی ماننــد مســکن نامناســب، 
ــه آب،  ــا کیفّیــت پاییــن، عــدم دسترســی ب زیرســاخت های ب
فاضــاب و جمــع آوری زبالــه و ســایر خدمــات اّولّیــه، ناامنــی 
ــا ســامت  و عــدم انســجام اجتماعــی در ایــن ســکونتگاه ها ب
پاییــن ســاکنان مرتبــط اســت ]2[. پاراگــراف 26 از دســتور 
کار 2030 بــرای توســعه ی پایــدار بــه موضــوع ســامت 
پرداختــه اســت و مطــرح می کنــد: »در راســتای ترویــج 
ســامت جســمی، روانــی و تندرســتی و بــرای گســترش امیــد 
بــه زندگــی بــرای همــه، مــا باید بــه پوشــش همگانی ســامت 
و دسترســی بــه مراقبت هــای بهداشــتی باکیفّیــت دســت پیــدا 
کنیــم. هیــچ کــس را نبایــد از قلــم انداخــت«. عبــارت »هیــچ 
ــه  ــاره ای غیرمســتقیم ب ــم انداخــت« اش ــد از قل ــس را نبای ک
ــامت  ــات س ــه خدم ــی ب ــی کاف ــه دسترس ــت ک ــرادی اس اف
ندارنــد؛ از جملــه ایــن افــراد، حاشیه نشــینان می باشــند 
]14[ و نشــان از اهمّیــت ایــن موضــوع بــرای جامعــه ی 
جهانــی اســت؛ بنابرایــن، در ایــن بخــش تــاش می شــود تــا 
ــان  ــهروندان بی ــامت ش ــر س ــینی ب ــیب های حاشیه نش آس

ــه شــود. ــرای آن ارائ شــود و راهــکاری ب

 آســیب های حاشیه نشــینی بــر ســالمت 
ــم جس

m1key.me :منبع

نبود سرویس بهداشتی مناسب

مسکن کم دّوام و ناپایدار

عدم دسترسی به آب سالم

نبود فضای کافی در خانه ها

فقدان امنّیت تصّرف

ــینان، نامناســب بودن  ــائل و مشــکات حاشیه نش ــی از مس یک
ــژه  ــا، به وی ــواع بیماری ه ــت ســامت جســمی اســت. ان وضعّی
ــاد  ــیار زی ــق بس ــن مناط ــر در ای ــی و واگی ــای عفون بیماری ه
ــتی،  ــای پوس ــد بیماری ه ــردار مانن ــای واگی ــت. بیماری ه اس
ایــن  در  بیماری هــا  شــایع ترین  از  گوارشــی  و  روده ای 
محدوده هاســت ]15[ به دلیــل ازدحــام نفــرات و کمبــود 
فضــا در خانه هــا، کــه یکــی از ویژگی هــای رایــج در مناطــق 
ــریع تر  ــردار س ــای واگی ــال بیماری ه ــت، انتق ــیه ای اس حاش

اتفــاق می افتــد ]3[

همچنیــن ایــن خانه هــا به دلیــل طراحــی نامناســب و انــدازه ی 
کوچکــی کــه دارنــد، خطــر ســوختگی و استنشــاق دود بــرای 
ســاکنان در حیــن حادثــه را افزایــش می دهــد ]3[. هزینــه ی 
بــاال و یــا عــدم دسترســی بــه بــرق و متعاقــب آن اســتفاده از 
ســایر منابــع انــرژی بــرای پخــت و پــز، گرمایــش و روشــنایی 
ــر  ــل مؤثّ ــن، زغال ســنگ و چــوب، احتمــاالً عام ــد پارافی مانن
بــه آســیب و خطــر ســوختگی اســت ]3[؛ همچنیــن، برخــی 
ــی  ــدم دسترس ــل ع ــه به دلی ــد ک ــان می دهن ــات نش تحقیق
بــه ســرویس بهداشــتی در حاشــیه های شــهر، ســاکنان، 
 )UTIs( ــتگاه ادراری ــای دس ــر عفونت ه ــان، در براب ــژه زن به وی
ــه در  ــک مطالع ــال، ی ــوان مث ــه عن ــتند؛ ب ــیب پذیر هس آس
ــان ســاکن در  ــان زن ــای ادراری در می ــورد شــیوع عفونت ه م
ــد  ــزارش می ده ــگادش، گ ــمی در بن ــکونتگاه های غیررس س
ــتند  ــت ادراری داش ــکل عفون ــان، مش ــد از زن ــه 46 درص ک
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ــکونتگاه های  ــه س ــوط ب ــر مرب ــای دیگ ــی از نگرانی ه ]2[. یک
ــوده اســت،  ــردم در معــرض آب آل ــن م غیررســمی، قرارگرفت
بــه  نزدیکــی ســکونتگاه های غیررســمی  از طریــق  چــه 
ــل  ــه به دلی ــق انباشــت آب در منطق ــه از طری ــا، چ رودخانه ه
کمبــود زهکشــی کــه منجــر بــه عواقــب جــّدی برای ســامتی 
ــی  ــا و حّت ــیلی، وب ــی باس ــهال خون ــه اس ــاکنان، از جمل س
ســرطان در مناطقــی بــا ســطوح بــاالی اورانیــوم و آرســنیک 
ــوان گفــت، گســترش  در آب، می شــود ]3[؛ در مجمــوع می ت
بیمــاری در حاشــیه ی شــهرها، به دلیــل نبــود مراکــز درمانــی 
و زیرســاخت مناســب در آنجاســت. در همیــن رابطــه، کامبیــز 
شهرســازی،  کارشــناس  و  جامعه شــناس  مصطفی پــور، 
ــل  ــزود: »به دلی ــا اف ــگر ایرن ــا پژوهش ــو ب ــت وگ ــز در گف نی
از  حاشیه نشــین ها  ســکونتگا ه ها،  ایــن  غیرقانونی بــودن 
ســطح خدمــات عمومــی و تأسیســات شــهری، کمتــر از 
ــال، شــبکه ی  ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــره می برن حــّد اســتاندارد به
فاضــاب، بــرق، زهکشــی معابــر، خدمــات آموزشــی و مراکــز 
بهداشــتی بــا کیفّیــت نــازل ارائــه می شــود« ]16[. در همیــن 
ــراک  ــق ب ــق تحقی ــف طب ــای مختل ــل بیماری ه ــتا به دلی راس
و همــکاران، مــرگ و میــر کــودکان زیــر یــک ســال در نواحــی 
 حاشــیه ی شــهر بســیار باالتــر از نواحــی غیرحاشــیه ای اســت. 
ــار  ــت ب ــه وضعّی ــه ب ــا توّج ــز ب ــه ی عمــل و اجــرا نی در صحن
ــیه ی   ــینی و حاش ــعه ی شهرنش ــور  و توس ــای کش بیماری ه
ــه ی  ــوی ارائ ــت الگ ــته، الزم اس ــای گذش ــهرها در دهه ه ش
ــر  ــتی-درمانی تغیی ــبکه های بهداش ــامت در ش ــات س خدم
یابــد. بــا ایــن ضــرورت در طــرح تحــّول ســامت در حــوزه ی 
ــی  ــع و همگان ــش جام ــور پوش ــه منظ ــی ب ــت، الگوی بهداش
ســامت در مناطــق حاشیه نشــین شــهرها و بــا هــدف افزایــش 
دسترســی تمــام ســاکنان حاشــیه ی شــهرها و ســکونتگاه های 
غیررســمی بــه خدمــات بهداشــتی-درمانی ضــروری، برقــرای 
ــمی،  ــامت جس ــت س ــاء وضعّی ــامت و ارتق ــت در س عدال
روانــی و اجتماعــی آنــان طراحــی شــده اســت. برخــی از نقــاط 
ــر اســت ]17[: ــه شــرح زی ــز الگــوی بازطراحی شــده، ب تمرک

قیمت خدمات برای مردم، حداقل ممکن باشد.
عدالــت در ســامت از نظــر دسترســی، بهره منــدی و حفاظــت 

مالــی از مــردم بــه عمــل آیــد.

توانمندســازی  و  بین بخشــی  همــکاری   

ســاکنان صــورت گیــرد.
خدمات مبتنی بر نوآوری و فّناوری روز باشد.

پیشنهادات منابع دیگر در رابطه با سامت جسم:
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به حداقل رساندن ازدحام در واحدهای مسکونی؛ 
بهبــود سیســتم تهویّــه ی خانه هــا و افزایــش تعــداد پنجــره ی 

؛ آن ها
شناسایی گروه های آسیب پذیر این سکونتگاه ها؛ 

ــه  ــی ک ــزارش عوامل ــوه ی گ ــورد نح ــوزش در م ــه ی آم ارائ
ــه ســامتی می شــود؛ ماننــد زیرســاخت های  باعــث آســیب ب
ــرای پاکســازی  ــوان ب خــراب و آمــوزش روش هایــی کــه می ت

ــه اســتفاده کــرد. محلّ
 آسیب های حاشیه نشینی بر سالمت روان

و  مشــارکت  عــدم  و  شــهروندی  تعلّــق  روح  پایین بــودن 
ــاکنان  ــی س ــص اصل ــده از خصای ــرخوردگی های انباشت ش س
ــکاتي  ــن مش ــد ]4[؛ همچنی ــین می باش ــق حاشیه نش مناط
چــون فقــر، شکســت در تحصیــات، زندگــي در محیــط 
فیزیکــي نامناســب و نبــود امنّیــت )مثــل خشــونت ها و 
نابهنجاری هــای اجتماعــی( بــا ایــن جامعــه عجین شــده اســت 
ــه ای  ــت؛ به گون ــي اس ــده ی اجتماع ــینی، پدی ]5[. حاشیه نش
می تــوان گفــت، پدیدآمــدن آن نیــز معلــول عوامــل کالبــدی 
ــد  ــي، رش ــکاف طبقات ــترش ش ــن گس ــی و همچنی اجتماع
بي رویّــه ی شهرنشــیني و مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرهاي 
ــب  ــددي موج ــات متع ــینی از جه ــت. حاشیه نش ــزرگ اس ب
شــیوع بزهکاري هــا، انحرافــات اجتماعــي و عــوارض ناشــي از 
آن هــا مي شــود ]18[؛ بــه بیــان دیگــر، فقــر فرهنگــی و نبــود 
ــت  ــی و محرومّی ــش نارضایت ــبب افزای ــب، س ــات مناس خدم
شــده کــه ایــن شــرایط، پایه گــذار آشــوب و انحرافــات 
ــبي در  ــت نس ــاس محرومّی ــن احس ــود. ای ــی می ش اجتماع
میــان حاشیه نشــینان به صــورت نارضایتــی و ناهنجــاری بــروز 
پیــدا کــرده کــه بــرای دســتیابی بــه اهــداف خــود، بــه ســمت 
ــات  ــن خصوصّی ــوند. ای ــوق داده می ش ــروع س ــای نامش راه ه
ــا  ــت؛ اّم ــهود اس ــر مش ــینان کمت ــل حاشیه نش ــن نس در اّولی
ــی  ــای اجتماع ــروز ناهنجاری ه ــراد، ب ــن اف ــل دّوم ای در نس
و احســاس محرومّیــت افزایــش می یابــد ]19[. از طرفــی 
زندگــي در ســرپناه های موّقــت و بــا مصالــح کــم دوام و بــدون 
ــت شــده  قاعــده ی مشــّخص، موجــب کاهــش ایمنــی و امنّی
کــه ایــن احســاس باعــث مضطرب شــدن و ناآرامــی در افــراد، 
ــودن  ــی پایین ب ــود. از طرف ــودکان، می ش ــان و ک ــژه زن به وی
متــراژ ســرپناه و باالبــودن تعــداد افــراد ســاکن در آن، باعــث 
ــم اختصاصــی خــود نباشــد و  ــردی دارای حری ــچ ف شــده هی
ــونت  ــراب و خش ــش اضط ــث افزای ــل باع ــن عوام ــوع ای مجم
خواهــد شــد ]20[؛ در نتیجــه، بــا افزایــش انــواع ناهنجــاری و 
ســرخوردگی های اجتماعــی در میــان مناطــق حاشیه نشــین، 

امــکان بــروز بیماري هــا و اختــاالت روحــي و روانــي افزایــش 
ــت ســامت روان در  ــود کیفّی ــد ]20[. در راســتای بهب می یاب
ــاکنان  ــرای س ــی ب ــای زندگ ــوزش مهارت ه ــق، آم ــن مناط ای
ــاي  ــد توانایي ه ــا می توانن ــن آموزش ه ــود. ای ــنهاد می ش پیش
ــا  ــن توانایي ه ــد. ای ــاء دهن ــرد را ارتق ــي ف ــي و روان اجتماع
بــا چالش هــاي  مؤثّــر  به طــور  افــراد  کمــک مي کننــد، 
زندگــي روبــه رو شــده و رفتــار مثبــت و ســازگار بــا فرهنــگ و 
محیــط داشــته باشــند و ســامت روان خــود را تأمیــن نماینــد 

]6[

همان طــور کــه مطــرح شــد، مناطــق حاشیه نشــین بــا 
گوناگــون  و شــکل گیري خرده فقــر  ناهمگــون  جمعّیتــي 
و  ناهنجاري هــا  پذیــراي  شــهرها،  حاشــیه ی  و  درون  در 
برانگیزاننــده ی آســیب هاي اجتماعــي هســتند. بــه ایــن 
ترتیــب، ارائــه ی راهکارهایــي جهــت ارتقــاء ســطح بهزیســتي 

حاشیه نشــینان نیــز ضــروری اســت ]21[: 
افزایــش ســطح کیفــي زندگــي مــردم حاشیه نشــین بــا توّجــۀ 

ویــژه بــه مقوله هــاي فقــر، محیط زیســت و بهداشــت؛
توزیع عادالنه ی منابع و امکانات ماّدي؛

و جهــت  اجتماعــي  مــددکاري  مشــاوره،  مراکــز  ایجــاد 
و  فــردي  توانایي هــاي  از حداکثــر  اســتفاده  و  شناســایي 
افزایــش ســطح ســازگاري، حــّس مســئولّیت پذیري، انضبــاط 

ــراد؛ ــي اف ــزل اجتماع و من
استفاده از مشارکت هاي مردمي در آباداني این مناطق؛

ــاري  ــا همی ــي ب ــي و اجتماع ــت انتظام ــب امنّی ــش ضری افزای
ــي؛ ــاي انتظام ــردم و کمــک نیروه خــود م

ــز  ــدازي مراک ــا راه ان ــات ب ــش و معلوم ــطح دان ــش س افزای
ــری  ــرای یادگی ــزی ب ــودآوردن مراک ــه ای و به وج ــی حرف فّن

مهارت هــای شــغلی ماننــد صنایــع دســتی؛ 
ــزي مناســب و از پیــش  ــا برنامه ری ــات فراغــت ب پرکــردن اوق

ــالم؛ ــات س ــده و تفریح تعیین ش

 ایجاد زمینه هاي اشتغال مولّد و پویا. 
آسیب های حاشیه نشینی بر سالمت زنان و کودکان

زنــان و کــودکان در صــدر آســیب پذیرترین ســاکنان در 
مناطــق حاشیه نشــین قــرار دارنــد. حــدود نیمــی از جمعّیــت 
مناطــق حاشیه نشــین را زنــان تشــکیل داده انــد. طبــق 
ــاال  ــات ب ــا دفع ــان ب ــۀ زن ــونت علّی ــف، خش ــات مختل تحقیق
در مناطــق حاشیه نشــین رخ می دهــد؛ زیــرا همــراه بــا 
ــال  ــازه ی اعم ــز اج ــّنتی نی ــگ س ــا، فرهن ــر و محرومّیت ه فق
ــای  ــد. نظریه ه ــردان می ده ــه م ــان را ب ــۀ زن ــونت علّی خش
ــۀ  ــونت علّی ــه خش ــد ک ــان می دهن ــی نش اجتماعی-اکولوژیک
زنــان، محصــول نابرابری هــای جنســّیتی اســت کــه اغلــب در 
محیط هــای محــروم بــه لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی ماننــد 
ــی  ــای مبتن ــود. نابرابری ه ــدید می ش ــهرها تش ــیه ی ش حاش
بــر جنســّیت در ســطح ســاختاری شــامل فرصت هــای 
کمتــری بــرای زنــان بــرای تحصیــل، اشــتغال و قــدرت 
ــاغل  ــا مش ــان ب ــتا زن ــن راس ــود ]2[. در همی ــی می ش سیاس
غیررســمی، کم دســتمزد و غیردائمــی، احتمــال بیشــتری 
ــن،  ــد؛ همچنی ــه کنن ــۀ خــود را تجرب ــه خشــونت علّی دارد ک
بی ثباتــی اجتماعــی، ضعیف بــودن پیوندهــای اجتماعــی، 
ــکاری  ــی و بی ــای اجتماع ــرم و بزهکاری ه ــاالی ج ــطوح ب س
بــاال بــرای مــردان، عوامــل دیگــری هســتند کــه بــا خشــونت 
ــت ]2[.  ــط اس ــین مرتب ــق حاشیه نش ــان در مناط ــۀ زن علّی
ــوان  ــردان ج ــت، م ــوان گف ــف می ت ــات مختل ــق تحقیق طب
ــوان  ــه عن ــونت ب ــین، از خش ــق حاشیه نش ــاکن در مناط س
ــت آوردن  ــود و به دس ــی خ ــدن مردانگ ــرای بازگردان ــی ب راه
ــان  ــت اقتصــادی آن ــرا، وضعّی ــد؛ زی ــتفاده می کنن ــرام اس احت
ــد؛  ــرخوردگی کنن ــاس س ــان احس ــه آن ــود ک ــث می ش باع
ــا تحقیــق روی بزرگســاالن بیــن 18  همچنیــن، مطالعــه ای ب
ــد،  ــی می کنن ــهرها زندگ ــیه ی ش ــه در حاش ــال ک ــا 23 س ت
ــه  ــه ب ــاّدی، ک ــت م ــه محرومّی ــت ک ــرد و دریاف ــی ک بررس
عنــوان محرومّیــت در غــذا، مســکن و مراقبت هــای بهداشــتی 
ــف می شــود، خطــر رفتارهــای جنســی پرخطــر مــردان  تعری
علّیــۀ زنــان را افزایــش می دهــد کــه پیامــد چنیــن رفتارهایــی 
ــد ]3[. ــد ش ــان خواه ــامت روان زن ــال در س ــب اخت موج
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زنــان حاشیه نشــین به دلیــل فقــر فرهنگــی، اقتصــادی و 
ــت  ــات شــهری، به خصــوص وضعّی ــه خدم ــدم دسترســی ب ع
نامناســب بهداشــت محیــط و بهداشــت فــردی، از بُعد ســامت 
جســمی و گاهــی روحــی شــرایط خوبــی ندارنــد. به خصــوص 
ــان را در معــرض  ــازل بهداشــت، زن ــا ســطح ن ــاال ب ــاروری ب ب
ــاری و  ــد. ازدواج هــای اجب ــرار می دهن انواعــی از بیماری هــا ق
زودهنــگام، رواج اعتیــاد، خودکشــی و افســردگی های شــدید 
زنــان و دختــران از جملــه مــواردی هســتند کــه باید بــه آن ها 
ــین،  ــق حاشیه نش ــان در مناط ــی زن ــرد و به طورکلّ ــاره ک اش
به طــور  اجتماعــی،  آســیب های  بــا  همجــواری  به دلیــل 
جــّدی در خطــر قربانی شــدن هســتند ]7[. در تحقیقــی 
ــاس  ــان، احس ــرخوردگی زن ــل س ــن عام ــد، مهم تری ــان ش بی
نابرابــری و بی عدالتــی اســت کــه ایــن احســاس باعــث 
گرایــش به ســوی اعتیــاد در آنــان می شــود؛ بــه بیــان دیگــر، 
احســاس تبعیــض، ســامت روان ایــن زنــان را دچــار خدشــه 
ــا رســیدن  ــرای آرامــش ی ــال راهــی ب ــه دنب ــان ب ــرده و آن ک
بــه موقعّیــت برتــر و توانمنــدی می رونــد کــه بــه  اشــتباه بــه 

ــوند ]3[. ــیده می ش ــاد کش اعتی
ازبین رفتنــی  حاشیه نشــینی  اجتماعــی  آســیب های 
بــرای محــو آن وجــود  بنابرایــن، راه درمانــی  نیســتند؛ 
نــدارد. در عیــن  حــال می تــوان آســیب های اجتماعــی را 
ــه  ــن زمین ــکار در ای ــه دو راه ــرد. ب ــل ک ــوان تعدی ــا حــّد ت ت
می تــوان اشــاره کــرد؛ یــک راهــکار، فرهنــگ رســمی و 
ــمی  ــای رس ــمی. راهکاره ــگ غیررس ــکار فرهن ــری، راه دیگ
همــان راهکارهــای نظارتــی، قهــری، پلیســی و قانونــی اســت 
کــه مأمــوران نظارتــی و پلیس هــا در حاشــیه ی شــهرها 
ــه  حضورداشــته باشــند و مکان هــای اســتقرار پلیــس در محلّ
ــز  ــمی نی ــگ غیررس ــکار فرهن ــور از راه ــود. منظ ــتر ش بیش
ــه ی فرهنگــی بیــن مرکــز شــهر و حاشــیه ی  کم کــردن فاصل
فعالّیت هــای فرهنگــی  به گونــه ای همــه ی  اســت.  شــهر 
ــه  ــوند، ب ــام می ش ــهر انج ــز ش ــهر و مرک ــطح ش ــه در س ک
ــالن  ــینما، س ــداث س ــوند. اح ــیده ش ــهر کش ــیه ی ش حاش
ــت. در  ــد اس ــیار مفی ــر بس ــن ام ــرا در ای ــر و فرهنگ س تئات
حــوزه ی اقتصــادی، ایجــاد کارگاه هــا و کارخانه هــای تولیــدی 
بــا توّجــه بــه نیــروی انســانی فّعــال جــوان ســاکن حاشــیه ی 
شــهر پیشــنهاد می شــود و از گســترش کارآفرینــی بــه  عنــوان 
ــوزه ی  ــود. در ح ــاد می ش ــوزه ی ــن ح ــی در ای ــری حیات ام
ــه  ــت گذاران ب ــت مداران و سیاس ــۀ سیاس ــز توّج ــی نی سیاس
ایــن مناطــق بایــد بیشــتر شــود. راهکارهایــی از جملــه تدوین 
ــیب پذیر از  ــان آس ــدی زن ــان، بهره من ــی از زن ــن حمایت قوانی

بیمــه و مراقبت هــای ســامتی، فراهم کــردن امــکان وام و 
ــدی از  ــاد و بهره من ــه از اعتی ــان بهبودیافت ــرای زن ــتغال ب اش
ــد  ــا ارزان قیمــت می توان ــگان ی ــت رای ــز مشــاوره باکیفّی مراک
تأثیــر بســزایی در کاهــش آســیب پذیری زنــان داشــته باشــند.  
عاوه بــر زنــان، کــودکان نیــز آســیب پذیری زیــادی در 
مناطــق حاشیه نشــین دارنــد. در بعضــی از ایــن جوامــع، 
ــاد اســت کــه بســیاری از کــودکان از  شــّدت فقــر آن قــدر زی
زیســتن در شــرایط عــاّدی زندگــی محــروم می شــوند و دوران 
کودکــی آنــان درگیــر کار و فعالّیت هایــی بــرای امــرار معــاش 
ــی در وقــت آزاد خــود به دلیــل  ــن کــودکان حّت می شــوند. ای
ــن  ــه ای ــد ک ــد کار کنن ــار بای ــه اجب ــواده ب ــی خان ــع مال وض
ــرات  ــان تأثی ــم و روان آن ــامت جس ــت س ــائل در وضعّی مس
ــا احســاس  بســیار مخربــی دارنــد کــه حّتــی در بزرگســالی ب
نابهنجاری هــای  ســوی  بــه  محرومّیــت  و  ســرخوردگی 

ــد ]7[.  ــد ش ــب خواهن ــتری ترغی بیش

en.wikipedia.org  :منبع

unsplash.com :منبع

 نتیجه گیری
ــان رو  ــین جه ــراد حاشیه نش ــداد اف ــا، تع ــق پیش بینی ه طب
ــردن  ــاماندهی و برطرف ک ــرورت س ــت و ض ــش اس ــه افزای ب
نیــاز آنــان روز بــه روز بیشــتر حــس می شــود. به گونــه ای کــه 
یکــی از اهــداف توســعه ی پایــدار بــرای ســال 2030، اشــاره ای 
ــین  ــق حاشیه نش ــراد دارد. مناط ــن اف ــامت ای ــع س ــه وض ب
محیط هایــی هســتند کــه در آن هــا، بــار بیشــتری از بیمــاری 
اعــم از جســمی و روانــی وجــود دارد. وجــود امکانــات رفاهــي، 
اقتصــادي، آموزشــي، فرهنگــي و زیرســاخت  بهداشــتي، 
ــرای افزایــش بهداشــت  مناســب در زندگــي حاشیه نشــینان ب
ــش  ــرای کاه ــن، ب ــت؛ همچنی ــر اس ــان مؤثّ ــم آن روان و جس
اثــرات مخــرب مناطــق حاشیه نشــین بــر ســامت روان 
ــاکنان  ــه س ــي ب ــاي زندگ ــوزش مهارت ه ــت، آم ــوان گف می ت
آن، یــک روش ســاده، راحــت، کم هزینــه و اثرگــذار می باشــد 
کــه در کنــار ســایر درمان هــا و مراقبت هــاي پزشــکي، 

ــد در پیشــگیري و بهبــود نســبي مشــکات روحــي و  مي توان
روانــي مؤثّــر باشــد؛ همچنیــن، بــا برگــزاری تیــم مشــاوره ای 
ــوان کاهــش  ــان می ت ــی زن ــات و راهنمای ــه ی خدم ــرای ارائ ب
بیماری هــای روحــی و روان آنــان را شــاهد بــود کــه نتیجــه ی 
ایــن مــوارد در بهبــود کیفّیــت زندگــی ســاکنان نیــز بســیار 

ــد. ــر می باش مؤثّ
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شهر
آغوشدر دانشجوی کارشنایس ارشد طراحی 

از شهری دانشگاه ش�ی

بابا�یبابا�ینفیسهنفیسه
::

)بررسی انگاره ی شهر بایوفیلیک از تاریخچه ی شکل گیری تا رویکردها و اثرات محیطی آن  بر سالمت شهروندان()بررسی انگاره ی شهر بایوفیلیک از تاریخچه ی شکل گیری تا رویکردها و اثرات محیطی آن  بر سالمت شهروندان(

 مقّدمه
دغدغه هــا و چالش هــای زیســت محیطی در چنــد دهــه ی 
اخیــر، رویکردهــا و پارادایم هــای متعــددی را وارد حوزه هــای 
مختلــف دانــش نمــوده کــه »توســعه ی پایــدار« مهم تریــن و 
ــه  ــک« ک ــرد »بایوفیلی ــت. رویک ــوده اس ــا ب ــن آن ه جامع تری
می تــوان آن را بــه نوعــی زیرمجموعــه ی »پایــداری« بــه 
ــوزه ی  ــه در ح ــت ک ــن رویکردهاس ــی از ای ــمار آورد، یک ش
ــر  ــال های اخی ــهری در س ــات ش ــاری و مطالع ــی، معم طراح
ــوده اســت. ایــن رویکــرد کــه در  مــورد توّجــۀ کارشناســان ب
برخــورد بــا طبیعــت، نگرشــی حداکثــری محســوب می شــود، 
بــر  توســعه  آســیب های  حداقل رســاندن  بــه  دغدغــه  از 
ــردم  ــد و هم زیســتی م ــر پیون ــه و ب ــر رفت محیط  زیســت فرات
بــا طبیعــت در قالــب فرآینــد طراحــی محیــط مصنــوع تأکیــد 
ــود  ــهرها، بهب ــه از ش ــرات محیطــی این گون ــی از اث دارد و یک
وضعّیــت ســامت شــهروندان و افزایــش کیفّیــت زندگــی در 

ــوده اســت. آن هــا ب

 تاریخچه ی شکل گیری مفهوم بایوفیلیک 
ــته  ــانی از گذش ــد انس ــکلگیری و رش ــای ش ــام دورهه در تم
ــن  ــک، روح و ذه ــی در فیزی ــّول و دگرگون ــون و تح ــا کن ت
انســان، طبیعــت و محیــط اطــراف او همچــون نــور، آب و هــوا 
و غیــره، تأثیــر زیــادی در تحــّوالت بشــری داشــته اســت ]1[. 
بشــر از زمــان تغییــر شــکل ســکونتگاه های خــود بــه صــورت 
شــهر، همــواره ســعی داشــته در رابطــه ای دوســویه، ارگانیــزم 
ــا توّجــه بــه ارگانیزم هــای طبیعــی )اکوسیســتم ها(  شــهر را ب
برپــا ســازد. از لحــاظ تاریخــی، عاقــه ی انســان بــه طبیعــت 
ــای  ــتفاده از طرح ه ــک، اس ــای ارگانی ــورت طراحی ه ــه ص ب
ــدا  ــروز پی ــاختمان ها ب ــی در س ــح طبیع ــا مصال ــت و ی طبیع
ــا  ــروزی، ب ــدرن ام ــای م ــا در طراحی ه ــت؛ اّم ــرده اس می ک
مکانیزهکــردن و صنعتیشــدن طراحــی و ساختمان ســازی، 

ایــن مفاهیــم از بیــن رفتــه اســت.
 یکــی از دالیــل اصلــی رویــآوردن بــه برقــراری ارتبــاط 
ــاره بیــن انســان و طبیعــت، عصــر مــدرن و رویکردهــای  دوب
ایــن عصــر اســت کــه در  پیش گرفتهشــده در طراحــی 
روز  بــه  روز  طبیعــت  بــا  انســان  ارتبــاط  آن،  نتیجــه ی 
ــا  ــا و باغ ه ــه پارک ه ــت ک ــد ]2[. مّدت هاس ــر گردی کمرنگ ت
بــه عنــوان عوامــل تأثیرگــذار در بهبــود ســامت جســمانی و 
ــد1  ــک الاولمت ــده اند ]3[. فردیدری ــی ش ــان معّرف ــی انس روان
ــه در زندگــی  ــد ک ــان می کن ــاط بی ــن ارتب ــرن 19 در ای در ق
شــهری وجــود دیــد و منظــر بــه طبیعــت می توانــد اســترس 
روزانــه ی شــهروندان را کاهــش دهــد ]4[. از طرفــی بــا توّجــه 
ــا طبیعــت  ــه تاریــخ ســکونت بشــر و اهّمّیــت ارتبــاط وی ب ب
ــرزندگی  ــاط و س ــی و نش ــت روح ــود وضعّی ــور بهب ــه منظ ب
ــهری در  ــبز ش ــر س ــا و عناص ــمگیر فض ــش چش ــان، نق انس

ســکونتگاه های کنونــی غیرقابل انــکار اســت ]5[. 
»Biophilia« اّولیــن بــار توســط روانشناســی بــه نــام فــرام2 در 
 »Essence of Man« ــانی ــر روی ذات انس ــات او ب ــّی تحقیق ط
بــه وجــود آمــد. او متوّجــه شــد کــه آگاهــی انســان  از وجــود 
خویــش  و مــرگ و میــرش باعــث جدایی او از طبیعــت و ایجاد 
اضطــراب و تضــادی شــدید در او شــده اســت.در تــاش بــرای 
غلبــه بــر ایــن اضطــراب، دو راه را می تــوان در پیــش گرفــت؛ 
ــه نارسیســیم  ــه در آن انســان ب ــن راه مســیری اســت ک اّولی
)خودشــیفتگی( روی مــی آورد و دّومیــن راه مســیری بــه 
ســمت ترّقــی و نــوع دوســتی و آزادی و »biophilia« بــه 
عنــوان عشــق بــه زندگــی  و عشــق بــه همــه ی آنچــه کــه در 

ــد. ــراف انســان اســت، می باش ــط اط محی نمونه ای از شهرهای بایوفیلیک ]9[

مفهوم انســان بایوفیلیــک »biophilic human« در ســال 1984  
 Biophilia  توســط جامعه شناســی بــه نــام ویلســون3 در کتــاب
ــل  ــا را تمای ــون، بایوفیلی ــت. ویلس ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
ــوط  ــای مرب ــر زندگــی و فرآیند ه ــز ب ــه تمرک ــی انســان ب ذات
ــرای  ــا را ب ــاح بایوفیلی ــرد. او اصط ــف ک ــی تعری ــه زندگ ب
ــول  ــت در ط ــه طبیع ــری ب ــق بش ــات عمی ــف احساس توصی
ــف جهــان اســتفاده کــرد. از نظــر ویلســون،  دوره هــای مختل
بینــش بایوفیلــی بــه عنــوان بخشــی از بقــاء تکاملــی، ایجــاد 
ــای  ــه از دورهه ــانی ک ــاّص انس ــای خ ــت و ویژگیه ــده اس ش
ــده اســت را حّتــی در  ــه ی پیدایــش بشــر در او باقــی مان اّولّی
شــهرهای مــدرن امــروزی در برمیگیــرد. او معتقــد اســت کــه 
ــی اســت و جســتجو و  ــش ذات ــک گرای ــی ی ــه زندگ عشــق ب
ــد  ــده در رش ــق و پیچی ــد عمی ــک رون ــی ی ــا زندگ ــاط ب ارتب

ــی اســت ]2[.  ذهن

 تعریف شهر بایوفیلیک
»شــهر بایوفیلیــک« بــه عنــوان انــگاره ای جدیــد در طراحــی 
شــهری، یــک شــهر دوســتدار طبیعــت اســت کــه بــا تلفیــق 
زندگــی روزانــه ی مــردم شــهر بــا طبیعــت بــه دنبــال 
ــان طبیعــی زندگــی  ــدن کیفّیتهــای محیطــی و جری بازگردان
ــهری  ــع ش ــک در واق ــهر بایوفیلی ــت. ش ــهر اس ــتر ش در بس
اســت کــه از طبیعــت در ســاخت خــود الگوبــرداری میکنــد و 
از سیســتم ها و فرمهــای طبیعــی در طراحــی ســاختمانهایش 
ایــده میگیــرد و درصــدد آن اســت کــه ارتبــاط شــهر بــا بســتر 
ــه  ــه ب ــازد. عشــق و توّج ــرار س ــی و تاریخــی آن را برق طبیع
طبیعــت از ارزشــهای اصلــی ایــن شــهر اســت. ایــن شــهر بــا 
ــود  ــر بهب ــد ب ــبز می توان ــر س ــا و عناص ــتفاده  از المان ه اس
شــرایط زیســت محیطی، اجتماعــی، اقتصــادی و ســامت 

ــد ]6[. ــذار باش ــهروندان تأثیرگ ش
شــهر  در  کــه  می کنــد  بیــان   2015 ســال  در  رمــزی 
ــادی از  ــوان نم ــه عن ــا شــهر ب ــت ب ــام طبیع ــک، ادغ بایوفیلی
تجّمــل نیســت بلکــه نوعــی ســرمایه گذاری اقتصــادی اســت 
کــه ســامت و بهــره وری ســاکنان را افزایــش میدهــد. زیــاری 
بیــان میکنــد کــه شــهر بایوفیلیــک، شــهری بــه دنبــال ایجــاد 
ــرای شــهروندان اســت و  شــادی، ســامتی و زندگــی ســبز ب
ــا طبیعــت، طراحــی  ــزی ســازگار ب درصــدد ترکیــب برنامه ری

ــد ]7[.  ــبز میباش ــی س ــبک زندگ ــج س ــرا و تروی طبیعت گ

1. Frederick Law Olmsted

2. Fromm

3. Wilson
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ــر  ــهر ب ــت ش ــذاری طبیع ــوه ی تأثیرگ  نح
ســالمت شــهروندان

در یــک شــهر بایوفیلیــک، طبیعــت شــهر می توانــد بــه 
ــه ســامت جســمی و  ــا غیرمســتقیم ب صــورت مســتقیم و ی

ــد:  ــذار باش ــهروندان تأثیرگ ــی ش روان

 عناصر شهر بایوفیلیک در مقیاس مختلف و 
مؤثّر بر سالمت شهروندان

در یــک شــهر بایوفیلیــک، عناصــر طبیعــی و بایوفیلیــک بایــد 
در همــه ی آنچــه در شــهر ســاخته می شــود )شــامل مــدارس، 
ــی و  ــتم خیابان ــهری، سیس ــوک ش ــا، بل ــتانها، محلّهه بیمارس
ــه  ــز توّج ــیعتر( در مرک ــاس وس ــهری در مقی ــای ش طراحیه
قــرار گرفتــه و ظهــور نمایــد. شــهرهای بایوفیلیــک بــه دنبــال 
ســاخت طبیعتــی هســتند کــه بــه طــور عادالنــه بــرای تمــام 
ســاکنان، قابــل دســترس و لّذتبخــش بــوده و ســبب افزایــش 
کیفّیــت زندگــی و بهبــود ســامت جســم و روان آنــان گــردد 

.]6[ انجام فعالّیت فیزیکی و گذران اوقات فراغت در 
طبیعت ]10[

ارتباط هدفمند با طبیعت در 
سایت فرودگاهی ]11[

 مزایای بهره گیری از طراحی بایوفیلیک
دســته ی  ســه  در  می تــوان  را  بایوفیلیــک  شــهر  اثــرات 
ــت محیطی  ــرات زیس ــادی و اث ــرات اقتص ــی، اث اجتماعی-روان
دســته بندی کــرد کــه در ادامــه بــه بررســی هــر یــک 
ــن  ــی ای ــرات اجتماعی-روان ــژه، اث ــورت وی ــه ص ــا و ب از آن ه

ــت. ــده اس ــه ش ــهرها پرداخت ش

 اثرات اجتماعی- روانی
لّذت بــردن از طبیعــت و اثربخشــی آن بــر ســامت روان 
انســان ها می توانــد در لــّذت دیــدن یــک منظــر ســبز از 
پنجــره ی یــک محیــط اداری، تماشــای منظــری ســبز از 
ــای  ــا تماش ــان و ی ــیر خیاب ــول مس ــین در ط ــه ی ماش شیش
انسان ســاخت  و  ســبز  دیواره هــای  یــا  ســبز  ســقف های 
ــکل گیری  ــا ش ــته ب ــال گذش ــّی 30، 40 س ــد [8]. در ط باش
ــانی،  ــوژی انس ــی و فیزیول ــم روانشناس ــرفت هایی در عل پیش
ــان  ــل انس ــه ی متقاب ــر رابط ــش تأثی ــه و آزمای ــکان مطالع ام
ــده،  ــودار ارائه ش ــت. در نم ــده اس ــم گردی ــت فراه ــا طبیع ب
و  بایوفیلیــک  شــهرهای  تأثیــرات  مهم تریــن  می تــوان 
ــود: ــاهده نم ــاکنان را مش ــامت س ــر س ــهری ب ــت ش طبیع

ــامت  ــر س ــهر ب ــت ش ــر طبیع ــودار، تأثی ــه نم ــه ب ــا توّج ب
ــوان در ســه دســته ی ســامت جســمی و  شــهروندان را می ت
ذهنــی بــه عنــوان زیرمجموعــه ی ســامت فــردی و همچنیــن 
ســامت جمعــی بــه عنــوان زیرمجموعــه ای از ســامت 
اجتماعــی ســاکنان دســته بندی نمــود ]8[. در 30، 40 ســال 
ــت  ــرات طبیع ــه ی تأثی ــیاری در زمین ــات بس ــر، تحقیق اخی
ــی  ــمی و روان ــامت جس ــر س ــهری ب ــای ش ــهر و محیط ه ش
ــا  ــن آن ه ــه مهم تری ــه از جمل ــت ک ــده اس ــام ش ــان انج انس

ــود:  ــاره نم ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت

عناصر طراحی شهر بایوفیلیک در مقیاس های مختلف برای بهبود سالمت شهروندان ]1[

تاثیر طبیعت شهر بر سالمت انسانی]8[
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بهبود سالمت روانی:
ــامت  ــن س ــه بی ــی رابط ــه بررس ــچ4 ب ــال 1979، اولری در س
ــراری  ــگام برق ــراد در هن ــی اف ــخ های فیزیولوژیک روان و پاس
ارتبــاط فــرد بــا طبیعــت پرداخــت؛ در ایــن آزمایــش، ارتبــاط 
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــت م ــا طبیع ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس مس
گرفــت و هــر دو مــورد تأثیــرات مثبتــی بــر ســامت جســمی 

ــی افــراد مــورد آزمایــش داشــت.  و روان
کاهش استرس: 

ــزان  ــری می ــتفاده از اندازه گی ــا اس ــچ ب ــال 1991، اولری در س
ــت  ــا طبیع ــراد ب ــاط اف ــگام ارتب ــی در هن ــای عضان تنش ه
ــا طبیعــت در کاهــش  ــه ایــن نتیجــه رســید کــه ارتبــاط ب ب

ــر اســت. ــراد نیــز مؤثّ اســترس اف
بازسازی توّجه: 

ــر  ــر روی تأثیــر طبیعــت ب ــه ی پــرت ب از زمــان کارهــای اّولّی
روان و جســم انســانی، رفتــه رفتــه ثابــت گردیــد کــه ارتبــاط 
ــدن  ــی ب ــتم عصب ــت سیس ــود فعالّی ــبب بهب ــت س ــا طبیع ب
ــود عملکــرد شــناختی، حافظــه و  ــر بهب شــده و در نتیجــه ب

ــر اســت. میــزان یادگیــری افــراد نیــز مؤثّ
افزایش سالمتی:

و  ایارســون  توســط  انجام شــده  تحقیقــات  اســاس  بــر 
هگرهــال5، محیط هــای ســبزتر باعــث کاهــش خســتگی 
ایــن  افــراد در طــول روز می شــوند؛ همچنیــن،  ذهنــی 
ــاط مســتقیم  ــا ارتب ــه تنه ــه ن ــد ک ــات نشــان می دهن تحقیق
ــه  ــت، بلک ــر اس ــانی مؤثّ ــم و روان انس ــر جس ــت ب ــا طبیع ب
الگوهــای  از  اســتفاده  طریــق  از  غیرمســتقیم  ارتباطــات 
ــد. ــش باش ــد اثربخ ــز می توان ــاختمان ها نی ــال6 در س فراکت

 کاهش جرم و خشونت: 
کاپــان7 در ســال 1989، در پــی بررســی تأثیــر طبیعــت بــر 
ــا  ــه داد. او ب ــت را ارائ ــناختی طبیع ــدگاه روانش ــان، دی انس
تکیــه بــر نظریــه ی جیمــز8 کــه بــر دو گونــه ی توّجــه و ارتباط 
انســان بــا محیــط )ارتبــاط آگاهانــه و ناخــودآگاه( اشــاره دارد، 
بیــان کــرد کــه رفتارهــای تهاجمــی و ضّداجتماعــی می توانــد 
تأثیــر ایــن ارتبــاط خودخواســته بــا محیــط باشــد.؛ در نتیجــه، 
ــا  ــاط ب ــهری، ارتب ــازی ش ــه در بازس ــد ک ــان می کن وی بی
ــه  ــش این گون ــط و کاه ــف محی ــور تلطی ــه منظ ــت ب طبیع
ــش  ــرا، افزای ــت؛ زی ــت اس ــز اهّمّی ــرب، حائ ــرات مخ از تأثی

سرســبزی محیــط علی الخصــوص در خانه هــای مســکونی 
ــزان خشــونت و تجــاوز خواهــد شــد. باعــث کاهــش می

افزایش بهبود بیماران در بیمارستان ها: 
ــا  ــش ب ــک آزمای ــام ی ــی انج ــچ در پ ــال 1984، اولری در س
بیمــاران یــک بیمارســتان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه 
ــش درد  ــر کاه ــادی ب ــر زی ــی تأثی ــط طبیع ــا محی ــاط ب ارتب

ــاران دارد. بیم
افزایش رفتارهای مثبت و نوع دوستانه:

مطالعــات گوگــن و اســتیفن9 نشــان می دهــد کــه قرارگیــری 
در طبیعــت و محیط هــای ســبز باعــث افزایــش حــّس مثبــت 
افــراد و افزایــش تمایــل آن هــا بــرای کمــک بــه دیگــران اســت 

 . ]2[

اثرات زیست محیطی
کلــرت و دوســتانش در کنفرانــس بایوفیلیــک در ســال 2006 
تأثیــرات زیســت محیطی طراحی هــای  بــه  از آن،  بعــد  و 
کــه  می کننــد  تأکیــد  و  کرده انــد  اشــاره  بایوفیلیــک 
ــر روان و جســم انســانی  ــه تنهــا ب طراحی هــای بایوفیلیــک ن
بهبــود محیط زیســت می توانــد  بــا  بلکــه  اســت،  مؤثّــر 
ــن  ــد. مهم تری ــاد نمای ــهرها ایج ــه ای در ش ــتم یکپارچ سیس
ــر شــهرها را  ــه ی بایوفیلیــک ب ــرات زیســت محیطی نظری تأثی

ــود: ــه نم ــر خاص ــوارد زی ــوان در م می ت
 کمک به مدیریت منابع آب

کاهش اثر جزایر حرارتی و کاهش مصرف انرژی 
شهرها

کاهش آلودگی آب ها:
بــا  شــرب  آب هــای  مخلوط شــدن  توســط  آب  آلودگــی 
ــی شــهری اســت.  رواناب هــا و فاضاب هــا از مســئله های اصل
بام هــا و دیوارهــای ســبز از عوامــل مؤثّــر در کاهــش آلودگــی 
آب هــا اســت. کاهــش آلودگــی آب شــهری، می توانــد در  
ارتقــای ســامت جســمی شــهروندان شــهر نیــز مؤثّــر باشــد.

کاهش آلودگی هوا و کاهش دی اکسیدکربن:
ــرات آب  ــه تغیی ــع ب ــی راج ــای عموم ــش نگرانی ه ــا افزای ب
ــت.  ــرار گرف ــه ق ــورد توّج ــو م ــن از ج ــذب کرب ــی، ج  و  هوای
ــن از  ــه کاهــش کرب ــد ب فتوســنتز گیاهــی در شــهرها می توان
هــوا کمــک نمایــد و در این راســتا اســتفاده از بــام و دیوارهای 
ســبز در شــهرها و ســاخت  و  ســازهای نویــن افزایــش یافتــه 
ــر ســامت جســمی  ــه تنهــا ب اســت. کاهــش آلودگــی هــوا ن
شــهروندان مؤثّــر بــوده، بلکــه در درازمــّدت بــر میــزان 

ــود. ــد ب ــر خواه ــز مؤثّ ــان نی ــی آن ــی و روان ســامت ذهن
کاهش آلودگی های موجود در خاک:

آلودگی هــای  کاهــش  منظــور  بــه  گیاهــان  از  اســتفاده 
ــد  ــّمی می توان ــای س ــش آالینده ه ــاک و کاه ــود در خ موج
بــه افزایــش پاکیزگــی شــهرها کمــک کنــد. دانشــگاه گولــف، 
در آنتاریــو کانــادا، بــا تحقیقــات صورت گرفتــه بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه دیوارهــای زندگــی10 )دیوارهــای ســبز( 
ــت  ــی حمای ــای گیاه ــی از گونه ه ــواع مختلف ــد از ان می توانن
کــرده و ســبب افزایــش میکروب هــای مفیــد در خــاک شــوند. 
کاهــش آلودگــی خــاک بــر ســامت جســمی ســاکنان شــهر 
ــع  ــی از مناب ــش بزرگ ــرا، بخ ــزایی دارد؛ زی ــش به س ــز نق نی
غذایــی مــردم یــک شــهر همچنــان از محصــوالت کشــاورزی 

ــردد. ــن می گ تأمی
 افزایش تنّوع زیستی:

ــط  ــک محی ــبز در ی ــای س ــا و دیواره ــتفاده از بام ه ــا اس ب
ــّوع گونه هــای گیاهــی،  ــزان تن ــش می ــار افزای شــهری، در کن
می تــوان شــاهد افزایــش تنــّوع گونه هــای زیســتی نیــز بــود. 
ارتبــاط بــا گونه هــای مختلــف گیاهــی و جانــوری خــود 
عاملــی بــر بهبــود ســامت روانــی ســاکنان یــک شــهر اســت 

 .]2[

تاثیر طبیعت بر افزایش سالمت شهروندان]12[

تاثیر طبیعت در بهبود بیماران بیمارستانی]13[

کشاورزی شهری]14[

دیوارهای سبز شهری]15[
اثرات اقتصادی

و  اجتماعــی  تأثیــرات  عاوه بــر  بایوفیلیــک  طراحی هــای 
زیســت محیطی، می تواننــد بــه رشــد اقتصــادی شــهرها 
ــای اقتصــادی طراحــی بایوفیلیــک  ــد. مزای ــز کمــک نماین نی

ــد از: عبارتن
افزایش پتانسیل خرده فروشی

افزایش ارزش اموال و جذب کارکنان
افزایش قابلّیت زندگی در مناطق متراکم 

4. Ulrich

5.  Ivarsson and Hagerhall

6

7. Kaplan 

8. James

9. Guègan and Stefan
10. Living walls
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 بهره وری بهتر در محّل کار:
ــا طبیعــت در بهبــود سیســتم  ــه تأثیــر ارتبــاط ب ــا توّجــه ب ب
ــت  ــق طبیع ــتفاده از تلفی ــا اس ــان، ب ــی انس ــناختی و روان ش
ــوان  ــی می ت ــرایط محیط ــود ش ــای اداری و بهب در محیط ه
میــزان بهــره وری کارمنــدان یــک سیســتم را نیــز افزایــش داد.

 بهبود سالمت و تندرستی:
ــل کاهــش اســترس  ــه دلی ــط کار ب ــا محی ــق طبیعــت ب تلفی
ــر  ــد ب ــراد، می توان ــناختی اف ــتم ش ــرد سیس ــود عملک و بهب
بهبــود ســامت جســمی و روانــی کارکنــان نیــز مؤثّــر باشــد  

.]2[
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ــت  ــدای خلق از ابت
طبیعــت  بشــر، 
هــی  ا همر
ــرای  همیشــگی ب
شــمار  بــه  وی 

اســت  می رفتــه 
قابل توّجهــی  آثــار  و 

در  انســان  زندگــی  بــر 
ــته  ــف داش ــای مختل دوران ه

ــهرها  ــدن ش ــا صنعتی ش ــت. ب اس
ــد و  ــان ش ــار نقص ــی دچ ــن همراه ای

امــروزه نگرانــی جــّدی در رابطــه بــا ســامت 
جســمی و روحــی انســان در پــی ایــن اتفــاق مطرح 

اســت. در پاســخ بــه ایــن مســأله ی مهــم، فضاهــای ســبز 
عمومــی شــهری در قالب هــای مختلفــی بــه صحنــه ی شــهر 
پــا نهاده انــد و در برنامه ریــزی امــروز بــه عنــوان یــک 
کاربــری اساســی بــه شــمار می رونــد. مطالعــات مختلفــی در 
رابطــه بــا تأثیــر ایــن فضاهــا بــر ســامت انســان انجــام شــده 
ــای  ــوم فض ــف مفه ــر تعری ــش عاوه ب ــن پژوه ــت و در ای اس
ــه  ــات پرداخت ــن تحقیق ــج ای ــه بررســی نتای ســبز شــهری، ب

ــت. ــده اس ش
واژگان کلیــدی: ســامت انســان، فضــای ســبز، طبیعــت، بــاغ، 

ک ر پا

 مقّدمه
در  حضــور 
ــدو  ــت از ب طبیع
انســان  وجــود 
ــی  ــوان یک ــه عن ب
از نیازهــای اساســی 
در ذات آدمــی نهفتــه 
ــاز  ــن نی ــت. ای ــده اس ش
موجــب  می توانــد  ذاتــی 
ســامت روانــی و فیزیولوژیــک 
از  بســیاری  از  و  شــود  انســان 
ــری  ــای روحــی و جســمی جلوگی بیماری ه
ــاز  ــن نی ــه ای ــخگویی ب ــته، پاس ــد. در گذش کن
انســان بــا توّجــه بــه جمعّیــت و تراکــم پاییــن شــهرها، 
شــرایط محیطــی و عــدم وجــود صنعــت از ســهولت باالیــی 
برخــوردار بــوده اســت؛ اّمــا، امــروزه بیــش از نیمــی از 
جمعّیــت جهــان در شــهرها زندگــی می کننــد و ایــن افزایــش 
جمعّیــت و مســأله ی محدودبــودن زمیــن، موجــب مخاطــرات 
ــن  ــه ای ــخگویی ب ــهرها را در پاس ــت و ش ــده اس ــیاری ش بس
ــا  نیــاز ذاتــی بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. در قــرن 19 ب
توّجــه بــه اینکــه بازگشــت بــه زندگــی گذشــته ی انســان کــه 
ــود،  ــن نب ــت ممک ــرار داش ــت ق ــا طبیع ــی ب ــت باالی در قراب
ــای ســبز  ــه ایجــاد فضاه ــن مســأله ب ــرای حــّل ای شــهرها ب

دانشجوی کارشنایس مهندیس 
از شهرسازی دانشگاه ش�ی

مجت�بمجت�ب
::ذواالنواریذواالنواری
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انسان

ــد  ــی روی آوردن ــای عموم ــا و باغ ه ــد پارک ه ــهری مانن ش
و ایــن رویکــرد همچنــان ادامــه دارد. فضاهــای ســبز شــهری 
ــده ی  ــدودی تداعی کنن ــا ح ــد ت ــی دارن ــواع گوناگون ــه ان ک
طبیعــت خداونــدی بــرای انســان می باشــند و می تواننــد 
درگیری هــای ذهنــی آن هــا را کاهــش دهنــد و موجــب 

افزایــش ســطح کیفــی زندگــی شــهری شــوند.
میــان ادراک محیــط اطــراف و ســامت انســان، ارتبــاط 
مســتقیمی وجــود دارد؛ در نتیجــه، پرداختــن بــه تأثیــر 
ــر  ــی پ ــر ســامت انســان در زندگ ــهری ب ــبز ش ــای س فضاه
ــش،  ــن پژوه ــت. در ای ــرورت اس ــک ض ــروزی ی ــترس ام اس
ــر  ــهری ب ــبز ش ــای س ــر فضاه ــه تأثی ــن ب ــش از پرداخت پی
ــم و تاریخچــه ی  ــر برخــی مفاهی ــروری ب ســامت انســان، م
ایجــاد فضاهــای ســبز شــهری در ایــران انجــام شــده اســت. 

 فضاهای سبز شهری
ــی و  فضاهــای ســبز شــهری، بخــش مهّمــی از قلمــرو همگان
ــرای  ــه ب ــد ک ــه شــمار می رون ــاز عمومــی شــهر ب فضاهــای ب
ــا طبیعــت ایجــاد  ــا ب ــاط آن ه ــاه شــهروندان و حفــظ ارتب رف
ــف  ــی مختل ــش های گیاه ــا دارای پوش ــن فضاه ــود. ای می ش
ماننــد چمــن و درختــان می باشــند کــه بــرای اهــداف 
ــای  ــر محیط ه ــناختی از دیگ ــا زیباش ــی ی ــامتی، تفریح س
شــهری جــدا شــدند. فضاهــای ســبز بــه عنــوان یــک 
ــه  ــهروندانش ب ــهر و ش ــرای ش ــّدت ب ــرمایه گذاری بلندم س
شــمار مــی رود کــه بایــد بــه روشــی کاربــردی، انعطاف پذیــر 
ــه عنــوان  ــه نیازهــای انســانی طراحــی شــود. ب ــا توّجــه ب و ب
یــک قاعــده ی کلّــی، همــه ی ســاکنان شــهر بایــد دسترســی 
مطلوبــی بــه فضاهای ســبز عمومــی داشــته باشــند؛ در نتیجه، 
ــن  ــن رک ــه و مهم تری ــا پیش زمین ــه فضاه ــی این گون مکان یاب
برنامه ریــزی و  طراحــی آن هــا می باشــد. ایــن بخــش از قلمــرو 
ــه  ــای جامع ــه ی گروه ه ــار هم ــد در اختی ــهر بای ــی ش همگان
ــر  ــل ذک ــد. قاب ــاّص شــهر نباش ــص محــّات خ باشــد و مخت
اســت کــه طراحــی فضاهــای ســبز صرفــاً نبایــد بــه صــورت 
ــی  ــه می بایســت در تمام ــد، بلک ــاغ باش ــا ب ــارک ی ــه ای، پ لک
ــی، مســکونی، تجــاری، مدرســه ها و غیــره،  پروژه هــای خیابان

ــل شــد ]1[.  ــرای آن قائ ســهمی را ب
و  باغ هــا  شــهری،  ســبز  فضاهــای  اصلی تریــن  امــروزه 
ــه تعریــف آن هــا پرداختــه  پارک هــا هســتند کــه در ادامــه ب

ــت: ــده اس ش
ــدوده ای  ــه و مح ــاغ را محوط ــن، ب ــل ف ــیاری از اه ــاغ: بس ب
ــان و ســایر پوشــش های  محصــور می داننــد کــه در آن درخت

ــای  ــرای انســان بهره ه ــه ب ــرورش داده می شــود ک ــی پ گیاه
مــادی و معنــوی فراوانــی دارد. در فرهنــگ معیــن، بــاغ 
»محوطــه ای کــه بــه نوعــی محصــور اســت و در آن گل هــا و 
ــود [2]. ــف می ش ــن تعری ــوند« چنی ــته می ش ــان کاش درخت
ــه  ــرد دارد ک ــی کارب ــه ی زمین ــرای قطع ــن واژه ب ــارک:  ای پ
به صــورت طبیعــی بــرای اســتفاده ی عمومــی نگهــداری 
می شــود. پــارک معمــوالً بــا امکاناتــی نظیــر زمین هــای 
ــتفاده ی  ــرای اس ــی ب ــای ورزش ــگاه ها و زمین ه ــازی، گردش ب
عمــوم ایجــاد می شــود و دارای چمــن زار و درختــان نیــز 

.]2[ می باشــد 

 گذر از باغ های خصوصی به پارک عمومی در 
ایران

بــاغ نه تنهــا در کشــور ایــران، بلکــه در ســایر کشــورها 
و فرهنگ هــا، فضایــی محصــور و پــر رمــز و راز اســت و 
محصوربــودن آن بــا تقســیم بندی فضاهــا و هندســه ی خــاّص 
آن، رابطــه بــا جهــان را تداعــی می کنــد. در ایــن میــان، بــاغ 
ــان  ــی ایرانی ــن و زندگ ــل ذه ــت تعام ــه ی اصال ــی نتیج ایران
ــازی  ــخ باغ س ــه در تاری ــت ک ــان اس ــی آن ــط طبیع در محی
جهــان بــا ســبک و هویّــت خــود شــناخته می شــود. در 
ــه  ــی و شــهری اســت ک ــی عموم ــارک، فضای ــر پ ســوی دیگ
ــه  ــی ب ــاب صنعت ــس از انق ــهرها پ ــرات ش ــال تغیی ــه دنب ب
ــاط  ــی ارتب ــاز قدیمــی انســان یعن ــه نی ــال پاســخگویی ب دنب
ــه هــوای ســالم و جهــت گــذران اوقــات  ــا طبیعــت، نیــاز ب ب
فراغــت مطــرح شــد. پارک هــا بــه عنــوان عمده تریــن فضــای 
ــی در زندگــی اجتماعــی و  ســبز شــهری، نقــش بســیار مهّم

ــد ]2[.  ــینان دارن ــی شهرنش ــراودات فرهنگ م
ــاه  ــان ناصرالدین ش ــار در زم ــن ب ــرای اّولی ــارک ب ــه ی پ کلم
ــه  ــن کلم ــان، ای ــا در آن زم ــد؛ اّم ــی ش ــگ ایران وارد فرهن
صرفــاً بــه  جــای بــاغ مطــرح شــد و تنهــا تغییراتــی در نحــوه ی 
ســاختار بعضــی باغ هــای تهــران، تحت تأثیــر باغ ســازی 
اروپایــی به خصــوص شــیوه ی نامنّظــم انگلیســی ایجــاد شــده 
ــا  ــی تنه ــبک های اروپای ــور س ــی ورود و ظه ــه نوع ــود. ب ب
عمارت هــا و بناهــا را در بــر نمی گرفــت، بلکــه شــیوه ی 
ــود  ــا وج ــرار داد. ب ــر ق ــز تحت تأثی ــازی آن دوران را نی باغ س
ــران،  ــی در ته ــای خصوص ــه باغ ه ــارک ب ــه ی پ ــاق کلم اط
ــود و در دســترس  ــد ســابق ب ــا عملکردشــان مانن ــن فضاه ای

ــت ]2[.  ــرار نداش ــوم ق عم
در دوره ی رضاخــان بســیاری از باغــات بــه کاربری هــای 
ــرح  ــی مط ــاغ ملّ ــوم ب ــدند و مفه ــل ش ــهری تبدی ــد ش جدی
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ــه  ــان ب ــه همچن ــد ک ش
اســت.  مانــده  یــادگار 
ایــن عبــارت در مقابــل 
 »public garden« کلمــه ی
در شــهرهای اروپایــی و 
آمریکایــی عنــوان شــد 
کــه در واقــع ترجمــه ی 
ــاغ عمومــی  درســت آن، ب
وجــود  بــا  می باشــد. 

ــن  ــهر ها و همچنی ــعه ی ش ــاز و توس ــاخت و س ــه س ــه ب توّج
مطرح کــردن مفهــوم بــاغ ملّــی در دوره ی پهلــوی اّول، توّجــۀ 
ــکان  ــک م ــوان ی ــه عن ــهری ب ــبز ش ــای س ــه فض ــی ب چندان
عمومــی نشــد. ایــن شــرایط تــا پایــان دهــه ی اّول پهلــوی دّوم 
ــف سیاســی،  ــات مختل ــا اتفاق ــود، اّم ــرار ب ــان برق ــز همچن نی
اجتماعــی و شــهری در دهــه ی 1330 منجــر بــه ایجــاد 
ــع دوره ی  ــد. در واق ــران ش ــهر ته ــی در ش ــای مختلف پارک ه
ــبز  ــای س ــه فض ــت ک ــی دانس ــوان زمان ــوی دّوم را می ت پهل
ــه شــکل عمومــی خــود مطــرح و ایجــاد شــد ]2[. شــهری ب

 تأثیر فضاهای سبز شهری بر سالمت انسان
ریشــه ی مطالعــات تأثیــر فضاهــای ســبز بــر ســامت جســم و 
روان بــه حــدود دهــه ی 1930 بــاز می گــردد؛ اّمــا، تحقیقــات 
ســازمان یافته و دقیــق در ایــن رابطــه از دهــه ی 1950 آغــاز 
ــوری  ــد، به ط ــده بودن ــات، کنترل ش ــن تحقیق ــوم ای ــد. عم ش
کــه افــرادی بــا مشــکات خــاص و گزینش شــده در فضاهــای 
ــش  ــای از پی ــد و فعالّیت ه ــرار می گرفتن ــّخصی ق ــبز مش س
تعیین شــده ای انجــام می دادنــد. در طــّی ایــن دهه هــای 
ــوز هــم  ــات شــده اســت کــه انســان مــدرن هن گذشــته، اثب
بــا پیش زمینــه ای ناخــودآگاه، بــا  گرایــش بــه طبیعــت 
ــود ]3[.  ــد می ش ــد، متولّ ــه ارث برده ان ــان ب ــه از اجدادش ک
ــه  ــر ب ــوع در مناظ ــی و مصن ــر طبیع ــان عناص ــاط می ارتب
ــرای  ــط را ب ــان، ادراک محی ــه ی انس ــواس پنج گان ــک ح کم
آب،  مشــاهده ی  کــه  به طــوری  می کنــد،  میّســر  افــراد 
ســبزه، شــنیدن آوای حاصــل از عناصــر طبیعــی و همچنیــن 
استشــمام رایحــه ی گیاهــان و گل هــا و محّرک هــای مختلــف، 
ــب  ــد و موج ــرار می ده ــر ق ــان را تحت تأثی ــن و روح انس ذه
روانشناســی  تحقیقــات   .]4[ اضطــراب می شــود  کاهــش 
فراوانــی اثبــات می کننــد کــه تمــاس بــا طبیعــت و فضاهــای 
ســبز باعــث بازیابــی روانــی و بهبــود عملکــرد ذهنــی در افــراد 
می شــود و ارتبــاط شــهروندان بــا محیط هــای طبیعــی 

ــهری  ــای ش ــا محیط ه ــه ب ــتری در مقایس ــت بیش ــر مثب تأثی
ــی دارد  ــتگی ذهن ــترس و خس ــطح اس ــش س ــر کاه ــر ب دیگ
ــا بهبــود  ]3[. اســتفاده ی بیشــتر از فضاهــای ســبز شــهری ب
ــوارد  ــر م ــف همــراه می باشــد. عاوه ب ــار در مســائل مختل رفت
ــار  ــی در کن ــه زندگ ــد ک ــات نشــان می دهن ذکرشــده، مطالع
را  انســان  قلبــی و عروقــی  طبیعــت می توانــد عملکــرد 
ــی  ــخ های فیزیولوژیک ــزان پاس ــد و می ــرار ده ــر ق تحت تأثی

ســبز  فضاهــای  امــروزه، 
هــا  بــاغ  بــه  شــهری 
محــدود  پارک هــا  و 
شــامل  و  نمی شــوند 
ــبز،  ــای س ــا، لبه ه باغچه ه
بــام ســبز و غیــره نیــز 
تنــّوع  ایــن  می شــوند. 
ــاد آن،  ــرای ایج ــد ب می توان
ــی را در شــهر  ســهولت باالی

و امــروز ایجــاد کنــد. کاهــش  را  اســترس  بــه 
تــاب آوری انســان را در مقابــل 
تنش هــای مختلــف زندگــی 
ــی  ــه نوع ــد. ب ــش ده را افزای
چــه  هــر  گفــت  می تــوان 
ــا  ــتری ب ــاط بیش ــان ارتب انس
فضاهــای ســبز داشــته باشــد، 
بــه  ابتــا  و  ســکته  خطــر 
بیماری هــای قلبــی کاهــش 

پیــدا می کنــد ]1، 5[. 
کشــورها  برخــی  مطالعــات 

ــور  ــه به ط ــرادی ک ــه اف ــت ک ــان داده اس ــی نش ــد لیتوان مانن
اســتفاده  شــهری  ســبز  فضاهــای  و  پارک هــا  از  منّظــم 
می کننــد، عائــم کمتــری از افســردگی در آن هــا دیــده 
می شــود. از طرفــی آن هــا دریافته انــد کــه زندگــی نزدیک تــر 
ــودکان و  ــامت روان ک ــود س ــا بهب ــهری ب ــای ش ــه پارک ه ب
ــت ]1[. ــوده اس ــراه ب ــان هم ــی آن ــزان بیش فعال ــش می کاه
فضاهــای ســبز شــهری، تأثیــرات دیگــری بــر کیفّیــت زندگــی 
و ســامت انســان دارنــد و می تواننــد موجــب ایجــاد بســتری 
فیزیکــی  فعالّیت هــای  و  اجتماعــی  فعالّیت هــای  بــرای 
ــاده روی  ــد پی ــی مانن ــای فیزیک ــوند ]3[.  فعالّیت ه ــز ش نی
ــامت  ــر س ــد عاوه ب ــی می توان ــت ورزش ــه فعالّی ــر گون و ه
فیزیکــی انســان، بــر ســامت روح و روان وی تأثیرگــذار باشــد. 
ــکان  ــه ام ــه ای باشــند ک ــد به گون ــای ســبز شــهری بای فضاه
فعالّیت هــای فیزیکــی را بــرای کاربــران فراهــم ســازند؛ 
ــر  ــرات اثبات شــده ای ب ــی، تأثی ــای بدن ــرا، انجــام فعالّیت ه زی
ــا  ــب آن ب ــد و ترکی ــی و کاهــش اضطــراب دارن ســامت روان
ــرای انســان آرامش بخــش باشــد  ــد ب محیــط طبیعــی می توان
ــی  ــا بررس ــه ب ــد ک ــر می باش ــه قابل ذک ــن نکت ــه ای ]4[. البّت
ــت  ــوان دریاف ــی می ت ــای طبیع ــا فضاه ــراد ب ــاط اف ــوع ارتب ن
ــال در  ــه معنــای حضــور فّع ــاً ب ــا طبیعــت صرف کــه تمــاس ب
محیــط طبیعــی نیســت، بلکــه تماشــای صحنــه ای از درختــان 

فضاهــای ســبز شــهری 
یــا  پارک هــا  ماننــد 
ــکونی  ــبز مس ــای س فضاه
بــا ایجــاد آرامــش روانــی و 
کاهــش اســترس، انســجام 
حمایــت  و  اجتماعــی 
بدنــی  فعالّیت هــای  از 
ــی و  ــالمت روح ــب س موج

می شــوند. جســمی 

/https://abokhaksazan.com/articles/24364

بازپــروری روانــی  بــه  و گیاهــان هــم می توانــد منجــر 
ــکاری  ــت، درخت ــی قابل رؤی ــای خصوص ــذا، باغچه ه ــود؛ ل ش
خیابان هــا و ایجــاد منظرهــای طبیعــی  نیــز می تواننــد ایــن 

ــد ]3[. ــا کنن ــرای شــهروندان ایف نقــش را ب
 نتیجه گیری

ــش  ــت، تن ــروز و دوری از طبیع ــهر ام ــدن ش ــا صنعتی ش ب
ــه ی  ــه و رابط ــترش یافت ــدرن گس ــی م ــترس در زندگ و اس
ــن  ــرده اســت. ای ــده دچــار مشــکل ک ــن پدی ــا ای انســان را ب
ــرار داده  ــر ق ــان را تحت تأثی ــش انس ــامت و آرام ــکل س مش
اســت و نیازمنــد راه حلّــی بــرای درمــان می باشــد. بــا بررســی 
ــای  ــید، فضاه ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــه می ت صورت گرفت
ســبز شــهری نه تنهــا می تواننــد در ســامت انســان تأثیرگــذار 
ــت تعامــات اجتماعــی  ــرای تقویّ باشــند، بلکــه مکان هایــی ب
می باشــند.  شــهری  زندگــی  کیفّیــت  ارتقا دهنــده ی  و 
ــرای  ــدی ب ــت خداون ــده ی طبعی ــبز تداعی کنن ــای س فضاه
ــاکنان  ــهروندان و س ــه ای، ش ــر جامع ــتند و در ه ــان هس انس
ــل  ــن دلی ــه همی ــی می باشــند. ب ــن فضاهای ــد چنی آن نیازمن
اختصــاص دادن ســرانه ای مطلــوب در کنــار کیفّیــت اجرایــی 
ــاج دارد  ــده ای احتی ــش تعیین ش ــزی از پی ــه برنامه ری ــاال، ب ب
تــا بتــوان در هــر منطقــه ی شــهری، نیــاز ســاکنان آن را بــرای 

ــرد.   ــن ک ــا تأمی ــه فضاه این گون
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فضاهــاي  طراحــي 

شــهري  محــّات  و  بــاز 
ســامت  و  آســایش  بــا  متناســب 

ــدار  ــداف طراحــي شــهري پای شــهروندان یکــي از اه
ــژه  ــر، به وی ــال هاي اخی ــه در س ــي رود ک ــمار م ــه ش ب
ــادي داشــته و  در کشــورهاي توســعه یافته، گســترش زی
ارائــه ی راهنماهــا و معیارهــاي طراحــي بــراي آســایش 
ــوده  ــردي ب ــن رویک ــج چنی ــهر از نتای ــامت ش و س
اســت. فرضیــه ی ایــن نوشــتار آن اســت کــه رویکــرد 
طراحــي محــّات شــهري پایــدار از طریــق طراحــي و 
ارتقــاي کیفّیــت فضاهــاي شــهري و نواحــي مســکوني 
مي توانــد بــه ارتقــاي ســامت شــهر منجــر شــود. بــر 
ــي،  ــاز و ســبز محلّ ــاي ب ــن اســاس، طراحــي فضاه ای
برنامه ریــزي فضاهــاي شــهري پیــاده، ایجــاد محــّات 

ــا کاربري هــاي مختلــط مســکوني، تجــاري و  متراکــم ب
ــاي  ــزا در فضاه ــهري میان اف ــاي ش ــراي طرح ه اداري، اج

ــري  ــي و بص ــي فیزیک ــش دسترس ــتفاده، افزای ــاز و بااس ب
ســاکنان بــه طبیعــت از طریــق طراحــي طبیعت گــرا، ایجــاد 

فرهنگــي- فرصت هــاي 
اجتماعــي و تجاري-تفریحــي 
ــي  ــن محلّ ــه، توســعه ی شــبکه ی حمــل و نقــل بی در محلّ
ــي  ــز محلّ ــي در مراک ــاي جمع ــت فضاه ــاي کیفّی و ارتق
از  اســتفاده کننده  جمعّیتــي  گروه هــاي  بــا  متناســب 
راهبردهــاي پایــدار بــراي ارتقــاي ســامت در محیــط شــهري 

ــت.   ــده اس ــناخته ش ش
ــي  ــل اجتماع ــاط و تعام ــهري، نش ــط ش ــي محی طراح
فضاهــاي عمومــي نامطلــوب و فاقــد کیفّیــت اجتماعــي-
کالبــدي و خدمــات شــهري ماننــد میادیــن بــزرگ 
ــاي  ــي و فضاه ــاً ترافیک ــرد صرف ــا کارک ــت و ب بي کیفّی
ــزي  ــه جامعه گری ــزات و تســهیات شــهري ب ــد تجهی فاق
افــراد منجــر مي شــود. محرومّیــت ســاکنان مناطــق 
ــخگو،  ــر و پاس ــاي جامعه پذی ــهري از فضاه ــیه ی ش حاش
محیطــي  مشــارکت  و  تعامــل  اجتماعــي،  قابلّیــت 
ــن  ــد. در چنی ــه مي کن ــکل مواج ــا مش ــهروندان را ب ش
ــاط  ــادابي و نش ــود ش ــي و نب ــت اجتماع ــرایطي، گسس ش
کــه الزمــه ی ســامت عمومــي جامعــه اســت، ایــن مناطــق 
ــان  ــه اي نش ــي هاي مقایس ــد. بررس ــد مي کن ــهري را تهدی ش

بگذاریم پیکاسو
 معمار شهرمان شود....

دانشجوی کارشنایس مهندیس نقش معماری فضای شهری در سالمت شهرنقش معماری فضای شهری در سالمت شهر
از شهرسازی دانشگاه ش�ی
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مي دهــد کــه تصادفــات خطرنــاک، بیشــتر در فضاهــاي 
نامناســب رخ مي دهنــد. فضاهــاي  بــا طراحــي  شــهري 
ــي فضاهــاي شــهري متــن و  ــه، قربان شــهري حاشــیه  و حوم
مرکــزي  شــده و در نتیجــه بیشــترین انــزوا، گسســت، ناامنــي، 
ــاي شــهري  ــي در فضاه ــق اجتماع ــدم تعلّ ــت و ع ــدم امنّی ع
حاشــیه دیــده مي شــود کــه نتیجــه ی آن پایین بــودن نشــاط 
و شــادابی اجتماعــی و بــروز نارضایتــی و اغتشــاش اجتماعــی 
در ایــن فضاهــا اســت. در ایــن فضاهــا، فرصت هــای کمتــری 
ــور در  ــاده روی و حض ــد پی ــی مانن ــای فیزیک ــرای فعالّیت ه ب
مراکــز خریــد پیــاده و مســیرها و فضاهــای ایمــن دوچرخــه و 
ــان و بزرگســاالن وجــود دارد.  ورزش بــرای کــودکان و نوجوان
پیشــنهاد راهــکار: بازیابــي ســامت عمومــي از طریــق طراحي 

محیــط و منظــر شــهري 
مي توانــد  زمانــي  مســکوني،  نواحــي  و  شــهر  طراحــي 
ــي شــهروندان باشــد کــه  زمینه ســاز ســامت جســمي و روان
بــر اســاس دیدگاهــي ائتافــي و کل گــرا مرّکــب از متخصصــان 
ــزان  ــو و برنامه ری ــک س ــي از ی ــت محیط ــامت و بهداش س
ــر  ــد. ب ــام رس ــه انج ــر ب ــوي دیگ ــان از س ــهري و طراح ش
ایــن اســاس، متخصصــان بهداشــت و ســامت عمومــي 
ــر  ــه شناســایي تأثیــر محیــط کالبــدي ب جامعــه مي تواننــد ب
ــف اجتماعــي  ــاي مختل ــي در گروه ه ســامت جســمي و روان
ــان و  ــار طراح ــود را در اختی ــات خ ــج تحقیق ــه و نتای پرداخت
ــان  ــزان و طراح ــد. برنامه ری ــرار دهن ــهري ق ــزان ش برنامه ری
ــون  ــازي پیرام ــد تصمیم س ــت در فرآین ــز الزم اس ــهري نی ش
شــکل محیط هــاي شــهري، کارگاه هــاي مشــترکي را بــا 
متخصصــان ســامت عمومــي از یــک ســو و متخصصــان حمل 
و نقــل شــهري از ســوي دیگــر بــه انجــام رســانند تــا فضاهــاي 
ــمي و  ــامت جس ــاي س ــاز ارتق ــده، زمینه س ــهري پدیدآم ش
ــي  ــي شــهر و شــهروندان باشــد. یکــي از الگوهــاي فضای روان
مناســب بــراي آزمــون ایــن دیــدگاه، طراحــي فضاهــاي 
جمعــي در مقیــاس محلّه هــاي مســکوني مي باشــد کــه 
به دلیــل کنترل پذیربــودن متغّیرهــاي کالبــدي و انســاني 
آن، مي تــوان اثــرات مداخــات پیشــنهادي را مــورد ســنجش 

ــرار داد. ــز ق ــي نی و ارزیاب

 از راهکارهاي ارتقاي سالمت جسمي و رواني از 
طریق برنامه ریزي و طراحي، موارد زیر قابل اشاره 

است:
ــالم  ــي س ــي از زندگ ــاده روي، الگوی ــي و پی ــت فیزیک 1. فعالّی
ــز  ــا، مراک ــا، پیاده راه ه ــود پیاده روه ــه وج ــت ک ــهري اس ش

ــاز  ــه، زمینه س ــیرهاي دوچرخ ــاده و مس ــد پی ــن خری و میادی
ــروز آن اســت. ب

ــن شهرســازي و طراحــي محــّات مســکوني  2. لگوهــاي نوی
ماننــد شهرســازي نویــن، ســّنت گرایي نویــن، طبیعت گرایــي، 
طراحــي بــر اســاس شــبکه ی حمــل و نقــل عمومــي و طراحي 
ارتقــاي  در  قابل توّجــه  نگرش هــاي  از  پیاده گــرا  محــّات 
ســامت شــهر محســوب مي شــوند کــه بایســتي متناســب بــا 
فضــا و زمــان مــورد توّجــه قــرار گیرنــد. در مقیــاس محــّات 
ــا  ــود مغازه ه ــم اندازها، وج ــر و چش ــت مناظ ــکوني، کیفّی مس
ــراد  ــي اف و خدمــات زندگــي روزمــره، راحتــي عاطفــي و روان
ــاده و  ــبکه هاي پی ــر و ش ــداوم معاب ــان، ت ــور در خیاب از حض
ســواره، دسترســي ســریع و آســان بــه مقاصــد مختلــف محلـّـي 
ــراي  ــاده از دســت مایه هاي طراحــي ب ــاي پی ــت فضاه و کیفّی
ارتقــاي ســامت ســاکنان محســوب مي شــوند. آفرینــش 
ــم  ــط و متراک ــاي مختل ــا الگوه ــب ب ــي متناس ــاي جمع فض
کاربــري اراضــي، منجــر بــه ایجــاد تنــّوع و تراکــم فعالّیت هــا 
ــود. در  ــهري مي ش ــاي ش ــال در فضاه ــر و فّع ــراد حاض و اف
ــده و  ــده و رهاش ــاي گم ش ــه فضاه ــه ب ــاط، توّج ــن ارتب ای
بااســتفاده در فواصــل پراکنــده ی شــهري مفیــد اســت. 
الزم اســت از منطقه بندي هــاي مرســوم اداري، تجــاري و 
مســکوني کــه فضاهایــي فاقــد مقیــاس انســاني و جامعه گریــز 

ــود. ــز ش ــد، پرهی ــاد می کنن ــاط ایج ــي روح و نش و ب
3. توّجــه بــه موضــوع امنّیــت و ایمنــي در فضاهــاي شــهري 
ــداوم زندگــي  ــزي، ت ــي و برنامه ی ــردازي خیابان ــق نورپ از طری
در فضاهــاي بــاز در ســاعات خلــوت ماننــد اواخــِر شــب 
مي توانــد زمــان حضــور شــهروندان را در ایــن فضاهــا تمدیــد 

ــد.  و تضمیــن نمای

خاّلقّیت و زیبایی در طراحی فضای شهری - بازار 
استریزل مارکت در درسدن، آلمان  [13]

4. ارتقــاي تعامــات اجتماعــي و فرهنــگ همســایگي از طریق 
تدابیــر طراحــي مناســب از قبیــل کاشــت گیاهــان و درختــان 
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و طــرح معمــاري منظــر در حریــم بافصــل همســایگي 
پیوندهــاي  و  نشــاط  ارتقــاي  در  مســکوني،  واحد هــاي 

ــت. ــر اس ــي مؤثّ اجتماع
5. طراحــي فضاهــاي عمومــي و مدنــي شــهري کــه عرصــه ی 
بــروز افــکار و تعامــات مدنــي و اجتماعــي شــهروندان بــوده و 
ــر  ــب مشــارکت هاي عمومــي شــهروندان عاوه ب ــق جل از طری
ــادابي  ــاط و ش ــامت، نش ــه س ــه، ب ــه اداره ی جامع ــک ب کم

ــز منجــر مي شــوند. اجتماعــي شــهروندان نی
6. طراحــي فضاهــاي مطلــوب از نظــر زیبایي شناســي و 

ــه اســتفاده کنندگان از حضــور  ــي ک معمــاري و منظــر خیابان
ــداوم  ــه ت ــته و ب ــي داش ــي مطلوب ــّس عموم ــا، ح در آن فض

ــوند. ــویق ش ــور در آن تش حض
ــر  ــا مظاه ــاط ب ــکونتي در ارتب ــاي س ــي مجتمع ه 7. طراح
و  تنــّوع  بــا  کــه  تجدیدپذیــر  انرژي هــاي  و  طبیعــت 
ــاي  ــت گروه ه ــراي حضــور و فعالّی ــي پذی ــري کاف انعطاف پذی
ــي را  ــّوع فعالّیت ــاي متن ــوده و عرصه ه ــي از ســاکنان ب مختلف

ــد. ــرار ده ــراد ق ــار اف در اختی

 طراحی شهری، نشاط و تعامل اجتماعی
فضاهــای عمومــی نامطلــوب و فاقــد کیفّیــت اجتماعــی 
بــزرگ  میادیــن  ماننــد  شــهری  خدمــات  و  –کالبــدی 

ــد  ــای فاق ــی و فضاه ــاً ترافیک ــرد صرف ــا کارک ــت و ب بی کیفّی
تجهیــزات و تســهیات شــهری، بــه جامعه گریــزی افــراد 
ــی و  ــت اجتماع ــرایطی گسس ــن ش ــود. در چنی ــر می ش منج
نبــود شــادابی و نشــاط کــه الزمــه ی ســامت عمومــی جامعــه 
اســت، ایــن مناطــق شــهری را تهدیــد می کنــد. بررســی های 
ــاک بیشــتر  مقایســه ای نشــان می دهــد کــه تصادفــات خطرن
ــد.  ــب رخ می دهن ــی نامناس ــا طراح ــهری ب ــای ش در فضاه

فضاهــای شــهری حاشــیه و حومــه، قربانــی فضاهــای شــهری 
متــن و مرکــزی شــده و در نتیجــه، بیشــترین انــزوا، گسســت 
ــه  ــود ک ــده می ش ــیه دی ــهری حاش ــای ش ــی در فضاه و ناامن
نتیجــه ی آن پایین بــودن نشــاط و شــادابی اجتماعــی و بــروز 
ــت. در  ــا اس ــن فضاه ــی در ای ــاش اجتماع ــی و اغتش نارضایت
فعالّیت هــای  بــرای  کمتــری  فرصت هــای  فضاهــا،  ایــن 
فیزیکــی ماننــد پیــاده روی و حضــور در مراکــز خریــد پیــاده و 
مســیرها و فضاهــای ایمــن دوچرخــه و ورزش بــرای کــودکان 
ــی اســت  ــن در حال ــان و بزرگســاالن وجــود دارد. ای و نوجوان
کــه بــه اعتقــاد محققــان علــوم بهداشــت محیطــی، بســیاری 
قلبــی،  حمــات  ســرماخوردگی ها،  ماننــد  بیماری هــا  از 
ســرطان، افســردگی و مــرگ زودرس بــا ارتباطــات اجتماعــی، 
خانوادگــی و مذهبــی ارتبــاط متقابــل دارنــد. پیوند هــای 
ــئولّیت پذیری  ــد و مس ــدم تعّه ــر ع ــف نظی ــی ضعی اجتماع
و  داوطلبانــه  گروه هــای  در  عضویّــت  عــدم  و  اجتماعــی 
خیریـّـه در بــروز رفتارهــای زیانبــار بــر ســامت ماننــد مصــرف 
ــی، جنــون،  مشــروبات الکلــی و مــواد مخــدر، اختــاالت روان
اســکیزوفرنی، گرفتگــی شــریان های قلــب، تصادفــات و حّتــی 

ــون، 2003(.  ــت )جکس ــر اس ــی مؤثّ خودکش
در واقــع فضاهــای شــهری و عرصه هــای اجتماعــی، نقطــه ی 
شــکل گیری ســرمایه ی اجتماعــی محســوب می شــود. جیــن 
جیکوبــز )1961( مشــاهده کــرد کــه وقتــی پیکره بنــدی 
محــّات، ارتباطــات غیررســمی بیــن ســاکنان را بــه حداکثــر 
ــودکان  ــد، ک ــش می یاب ــرم کاه ــوع ج ــزان وق ــاند، می می رس
تحــت نظــارت بهتــری قــرار می گیرنــد و مــردم در ارتبــاط بــا 
محیــط فیزیکــی پیرامــون خــود، عاقــه و رضایــت بیشــتری 
ــش  ــو و همکاران ــات ک ــن، تحقیق ــد؛ همچنی ــان می دهن نش
)2004( نشــان داده اســت کــه وجــود فضاهــای ســبز یکــی از 
شــیوه های افزایــش ارتباطــات غیررســمی و نشــاط اجتماعــی 
طراحــی  اصــول  از  برخــی  اســت.  فضاهای محلّــه ای  در 
فضاهــای پیــاده و ســالم شــهری بــا اصــول طراحــی محیطــی 
ــه  ــد؛ ب ــی دارن ــوع جــرم همخوان ــه منظــور پیشــگیری از وق ب
ــداوم مســیرهای  ــی و ت ــای خیابان ــال، نورپردازی ه ــوان مث عن
ــای  ــی فضاه ــای کیف ــی و ارتق ــای ترافیک ــاده در تقاطع ه پی
مــورد  پیــاده  مســیرهای  طراحــی  در  عمومی شــهر که 
توّجــه اســت، در ارتقــای ایمنــی فضاهــای شــهری نیــز مؤثّــر 
اســت؛ همچنیــن، توّجــه بــه نکاتــی چــون طراحــی معمــاری 
منظــر، نوســازی و بهســازی ســاختمان های موجــود پیرامــون 
کاربری هــای  طراحــی  و  برنامه ریــزی  شــهری،  فضاهــای 
مختلــط شــهری، عاوه بــر پیشــگیری و کاهــش وقــوع جــرم، 

گذار بر روی شادا�ب و سالمت شهر – نما�ی  رنگ، عنرصی تأث�ی
از یک خیابان پویا در سطح شهر  [8]

ــای احســاس ایمنــی در فضاهــای شــهری تأثیرگــذار  در ارتق
اســت؛ بنابرایــن، طراحــی محیطــی در تأمیــن ایمنــی، امنّیــت 

ــه دارد. ــی قابل توّج ــهروندان نقش ــی ش ــامت عموم و س
فضاهای شهری عاری از اتومبیل، خیابان های پیاده مدار

ــّرک  ــدم تح ــی، ع ــامت عموم ــان س ــاد متخصص ــه اعتق ب
ــی،  ــای قلب ــدید بیماری ه ــه تش ــد ب ــی می توان ــی کاف فیزیک
تنگــی نفــس، حملــه ی قلبــی، انــواع دیابــت، پوکی اســتخوان، 
افســردگی و حّتــی برخــی از انــواع ســرطان منجــر شــود. بــا 
توّجــه بــه تســلط اتومبیــل در فضاهــای عمومــی شــهر، امروزه 
بخــش قابل توّجــۀ از مــرگ و میــر و تصادفــات، متوّجــۀ 
ــی  ــدار، جابه جای ــهری اتومبیل م ــای ش ــت. فضاه ــا اس پیاده ه
گروه هــای آســیب پذیری چــون کــودکان و معلــوالن جســمی 
ــودک و  ــل ک ــی نس ــد. کم تحّرک ــش می دهن ــهر کاه را در ش
ــاده روی  نوجــوان به دلیــل کاهــش اســتفاده از دوچرخــه و پی
ــاالن و  ــی کهنس ــت زندگ ــت کیفّی ــه رفتن و اف ــرای مدرس ب
ــاک شــهری  ــع و خطرن ــای پرمان ــوالن جســمی در فضاه معل
از معضــات ســامت محیطــی اســت؛ در حالــی کــه، امــروزه 
ــوان الگــوی ســفر بی تحــّرک،  ــه عن ــه اتومبیــل ب وابســتگی ب
ــت.  ــرار داده اس ــود ق ــلط خ ــت تس ــهری را تح ــای ش فضاه
ــت جســمانی  ــا فعالّی ــای شــهری متناســب ب ــش فضاه آفرین
ماننــد پیــاده روی و دوچرخه ســواری در ارتقــای ســامت 
ــکونی  ــّات مس ــی مح ــود. طراح ــد ب ــر خواه ــهروندان مؤثّ ش
ــه  ــاده از مدرس ــه و پی ــژه ی دوچرخ ــیرهای وی ــرا، مس پیاده گ
تــا نواحــی مســکونی و مناسب ســازی فضاهــای شــهری 
ــمی از  ــوالن جس ــاالن و معل ــون کهنس ــی چ ــرای گروه های ب
تدابیــر گســترش زندگــی پرتحــّرک و فّعــال شــهری محســوب 

می شــود.

 بازیابی سالمت عمومی از طریق طراحی 
فضاهای شهری و نواحی مسکونی

طراحــی شــهر و نواحــی مســکونی، زمانــی می تواند زمینه ســاز 
ســامت جســمی و روانــی شــهروندان باشــد کــه بــر اســاس 
دیدگاهــی ائتافــی و کل گــرا، مرّکــب از متخصصــان ســامت 
و بهداشــت محیطــی از یــک ســو و برنامه ریــزان شــهری 
ــزان  ــد. برنامه ری ــام رس ــه انج ــر ب ــوی دیگ ــان از س و طراح
و طراحــان شــهری الزم اســت در فرآینــد تصمیم ســازی 
ــون شــکل محیط هــای شــهری، کارگاه هــای مشــترکی  پیرام
را بــا متخصصــان ســامت عمومــی از یــک ســو و متخصصــان 
حمــل و نقــل شــهری از ســوی دیگــر بــه انجــام رســانند تــا 
ــامت  ــای س ــاز ارتق ــده، زمینه س ــهری پدیدآم ــای ش فضاه

ــای  ــای ارتق ــی شــهروندان باشــند. از راهکاره جســمی و روان
ســامت جســمی و روانــی از طریــق برنامه ریــزی و طراحــی، 

مــوارد زیــر قابــل اشــاره اســت:
ــالم  ــی س ــی از زندگ ــاده روی، الگوی ــی و پی ــت فیزیک 1. فعالّی
ــز  ــا، مراک ــا، پیاده راه ه ــود پیاده روه ــه وج ــت ک ــهری اس ش
ــاز  ــه زمینه س ــیرهای دوچرخ ــاده و مس ــد پی ــن خری و میادی

ــت. ــروز آن اس ب
ــکونی  ــّات مس ــی مح ــازی و طراح ــای نوین شهرس 2. الگوه
ــی،  ــن، طبیعت گرای ــّنت گرایی نوی ــازی نوین، س مانند شهرس
طراحــی بــر اســاس شــبکه ی حمــل و نقــل عمومــی و طراحی 
ارتقــای  در  قابل توّجــه  نگرش هــای  از  پیاده گــرا  محــّات 
ســامت عمومــی محســوب می شــوند کــه بایســتی متناســب 

بــا فضــا و زمــان مــورد توّجــه قــرار گیرنــد.
ــه  ــری اراضــی منجــر ب ــم کارب ــط و متراک ــای مختل 3. الگوه
ــال در  ــراد حاضــر و فّع ــا و اف ــّوع و تراکــم فعالّیت ه ایجــاد تن

ــود.  ــهری می ش ــای ش فضاه
4. توّجــه بــه موضــوع امنّیــت و ایمنــی در فضاهــای شــهری 
ــداوم زندگــی  ــزی ت ــی و برنامه ری ــردازی خیابان ــق نورپ از طری
در فضاهــای بــاز در ســاعات خلــوت ماننــد اواخــر شــب 
می توانــد زمــان حضــور شــهروندان را در ایــن فضاهــا تمدیــد 

ــد. و تضمیــن نمای
5. ارتقــای تعامــات اجتماعــی و فرهنــگ همســایگی از طریق 
تدابیــر طراحــی مناســب از قبیــل کاشــت گیاهــان و درختــان 
و طــرح معمــاری منظــر در حریــم بافصــل همســایگی 
واحدهــای مســکونی در ارتقــای نشــاط و پیوندهــای اجتماعــی 

مؤثّــر اســت.
6. طراحــی فضاهــای عمومــی و مدنــی شــهری کــه عرصــه ی 
بــروز افــکار و تعامــات مدنــی و اجتماعــی شــهروندان بــوده و 
از طریــق جلــب مشــارکت های عمومــی شــهروندان، عاوه بــر 
ــادابی  ــاط و ش ــامت، نش ــه س ــه، ب ــه اداره ی جامع ــک ب کم

ــوند.  ــر می ش ــز منج ــهروندان نی ــی ش اجتماع
7. طراحــی فضاهــای مطلــوب از نظــر زیبایی شناســی و 
معمــاری و منظــر خیابانــی کــه اســتفاده کنندگان از حضــور در 
آن فضــا، حــس عمومــی مطلوبــی داشــته و بــه تــداوم حضــور 

در آن تشــویق شــوند.
ــر  ــا مظاه ــاط ب ــکونتی در ارتب ــای س ــی مجتمع ه 8. طراح
و  تنــّوع  بــا  کــه  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  و  طبیعــت 
ــای  ــت گروه ه ــرای حضــور و فعالّی ــی پذی ــری کاف انعطاف پذی
ــی را  ــّوع فعالّیت ــای متن ــوده و عرصه ه ــی از ســاکنان ب مختلف

ــد.  ــرار ده ــراد ق ــار اف در اختی

http://www.shahrsazionline.com/2061/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2061/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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ش نشاط، شادا�ب و سالمت شهر – بندر انزیل  [8] طراحی نواحی مسکو�ز به منظور گس�ت

ش پویا�ی و سالمت شهر – چهار محال و بختیاری  [9] طراحی فضاهای شهری به منطور گس�ت

منابع 

1. Badland, H., & Schofield, G. (2005). Transport, urban 

design, and physical activity: an evidence-based 

update. Transportation Research Part D: Transport and 

Environment, 196-177  ,(3)10.

2. Jackson, R. J., & Kochtitzky, C. (2001). Creating a Healthy 

Environment: The Impact of the Built Environment on Public 

Health Washington. DC Sprawl Watch Available: http://www. 

sprawlwatch. org/health. pdf [accessed 1 October 2009]. 

3. Morris, N. (2003). Health, well-being and open 

space. Edinburgh: Edinburgh College of Art and Heriot-Watt 

University. 

4. Jackson, L. E. (2003). The relationship of urban design 

to human health and condition. Landscape and urban 

planning, 200-191  ,(4)64.

5.Frank, L., Kavage, S., & Litman, T. (2006). Promoting public 

health through smart growth: Building healthier communities 

through transportation and land use policies and practices.

6. Sullivan, W. C., Kuo, F. E., & Depooter, S. F. (2004). The fruit 

of urban nature: Vital neighborhood spaces. Environment 

and behavior, 700-678  ,(5)36.

7.Tzoulas, K. & James, p. (2004). Finding links between urban 

biodiversity and human health and well-being. 

8. www.imna.ir

9. www.mizan.news

10. www.isna.ir/news

11. لینچ، کوین )1376(. تئوری شکل خوب شهر. تهران: 
 مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

12.امیریاراحمدی، محمود )1378(. 
به سوی شهرسازی انسانگرا. تهران: شرکت پردازش و 

برنامه ریزی. 
13. به نقل از وباگ روزنه جغرافیایی

http://www.shahrsazionline.com/3083/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/


75

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

74

14
01

ار 
 به

م |
دو

 و 
ست

 بی
ره

شما
م | 

ده
یز

 س
ال

س

ــم  ــردم فراه م
ــن  ــد؛ ای می کن
شــکل از حمــل و 
ــال همچنین  نقــل فّع
بــا کاهــش اســتفاده از 
خودروهــا، مزایــای ســامت 
عمومــی غیرمســتقیم را بــه همــراه 
دارد؛ در نتیجــه، آلودگــی هــوا، آب و صوتــی و ســطح 

کلّــی خطــر ترافیــک را کاهــش می دهــد ]1[.

 حمل و نقل پایدار
حمــل و نقــل پایــدار سیســتمی اســت کــه در مصــرف 
تراکــم  ایمنــی،  نقلیــه،  وســایل  آالینده هــای  ســوخت، 
ترافیــک و دســتیابی بــه اهــداف اقتصــادی و اجتماعــی 
ــن  ــی ای ــد و در تمام ــل می نمای ــطحی عم ــورت چندس به ص
مــوارد تأمین کننــده ی اهــداف پایــداری در آینــده بــوده، 

دانشجوی کارشنایس مهندیس 
از شهرسازی دانشگاه ش�ی

جوادجواد
ویل زادهویل زاده
::

دانشجوی کارشنایس مهندیس 
از شهرسازی دانشگاه ش�ی

معصومهمعصومه
یلمی یلمید د
::

ز  در قاره ی س�ب
دوچرخه 

ــر  ــان به خط ــن مایحتاجش ــدگان را در تأمی ــه آین ــدون اینک ب
بینــدازد ]7[.

 سرگذشِت دوچرخه
ــن  ــت ای ــال 1867، نخس ــه در س ــراع دوچرخ ــس از اخت پ
وســیله نقلیــه بــه عنــوان وســیله ای تفریحــی- ورزشــی مــورد 
توّجــۀ همــگان قــرار گرفــت. بــا آغــاز قــرن بیســتم و پیدایــش 
اتومبیــل بــه عنــوان رقیــب، تــردد بــا دوچرخــه کاهــش یافت. 
ســرانجام در دهــه ی 1970، مســأله ی بحــران ســوخت و انرژی 
در جهــان به ویــژه در اروپــا از یــک ســو و توّجــه بــه مســائل 
ــه  زیســت محیطی از طــرف دیگــر، موجــب گرایــش مجــدد ب
ــی  ــه در شــهرها شــد. موضوعات ــن وســیله نقلی اســتفاده از ای
ــه ی  ــدار، در ده ــالم و توســعه ی پای ــل ایجــاد شــهر س از قبی
ــر  ــخصی منج ــل ش ــتفاده از اتومبی ــل در اس ــه تعدی 1980 ب
شــد و تــردد بــا دوچرخــه را بــه منزلــه ی بخشــی از سیســتم 

حمــل و نقــل درون شــهری رســمّیت بخشــید ]6[.

 آشتی با دوچرخه در اروپا
در  فزاینــده  شــیوه اي  بــه  دوچرخــه  از  اســتفاده  طــرح 
ــوان  ــه عن ــکا، ب ــیا و آمری ــا، آس ــر اروپ ــورهایی در سرتاس کش
ــراي حمــل و نقــل در نواحــی شــهري  جایگزینــی مناســب ب
مــورد توّجــه قــرار گرفتــه اســت. در طــول دو دهــه ی گذشــته، 
اســتفاده از دوچرخــه به طــور معنــاداري در چنــد کشــور 
ــش  ــد افزای ــوئد و هلن ــان، س ــارک، آلم ــر دانم ــی نظی اروپای
یافتــه اســت [8 .] آلودگــی هــوا از جملــه مشــکات بزرگــی 
ــه  ــا آن مواج ــان ب ــزرگ جه ــهرهای ب ــب ش ــه اغل ــت ک اس
ــرای حــّل ایــن مشــکل  هســتند. یکــی از راه حل هایــی کــه ب
در کشــورهای اروپایــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، 
ــواری  ــت. دوچرخه س ــداری« اس ــگ »دوچرخه م ــج فرهن تروی
ــوا،  ــی ه ــش آلودگ ــر کاه ــت ب ــرات مثب ــاد تأثی ــر ایج عاوه ب
موجــب کاهــش مصــرف ســوخت و حفــظ ســامت جســمی و 
ــه بررســی تجــارب  ــه ب روحــی شــهروندان می گــردد. در ادام
ــتفاده از  ــورددار اس ــد، رک ــژه هلن ــی و به وی ــورهای اروپای کش

دوچرخــه، می پردازیــم.

 دوچرخه سواری زیِر آسماِن آلوده ی میالن
میــان، آلوده تریــن شــهر اروپــا از نظــر آب و هواســت. هــواي 
ایــن شــهر ســال 2012 آنقــدر بــد شــد کــه طبــق آمــار دولت 
ایتالیــا، 84 هــزار نفــر بــه خاطــر آلودگــی هــوا جــان خــود را 
از دســت دادنــد. برخــی گــزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه 

ــه  ــدازه اي اســت ک ــه ان ــزن« در هــواي میــان ب ــزان »بن می
ــیگار  ــهر، روزي 15 س ــن ش ــاکنین ای ــک از س ــر ی ــی ه گوی
ــم رم  ــان و ه ــم می ــادي، ه ــته می ــال گذش ــند . س میکش
محدودیــت هــاي ترافیکــی وضــع کردنــد تــا بــا آلودگــی هــوا 
مقابلــه کننــد؛ امــا محــدود کــردن عبــور و مــرور اتومبیــل هــا 
تنهــا راه حلــی نیســت کــه مســئولین شــهري در ایتالیــا بــه 
آن فکــر کــرده انــد. راه حــل دیگــري کــه مســئولین تصمیــم 
ــار  ــن ب ــراي اولی ــه ب ــد و البت ــد آن را امتحــان کنن ــه ان گرفت
ــول  ــا آزمایــش میشــود، پرداخــت پ هــم نیســت کــه در اروپ
ــل کار را  ــا مح ــه ت ــیر خان ــه مس ــت ک ــهروندانی اس ــه ش ب
ــه  ــد ب ــول دادن ــا دوچرخــه طــی کننــد. مقامــات فرانســه ق ب
شــهروندانی کــه تــا محــل کار خــود بــا دوچرخــه برونــد، بــه 
ازاي هــر کیلومتــر، 25 »ســانتیم« )یکصــدم فرانــک( بدهنــد 

. بــا ایــن حــال ایــن طــرح پــس از مدتــی نــاکام مانــد؛ چــون 
شــمار شــهروندانی کــه متقاعــد شــده بودنــد بــا دوچرخــه بــه 
ــن  ــود. درعی ــت ب ــارات دول ــر از انتظ ــد، کمت ــل کار برون مح
حــال، آزمایــش ایــن روش در برخــی کشــورهاي دیگــر 

ــوده اســت ]2[. ــر ب اروپایــی موفقیــت آمیزت
 مدل تار عنکبوتی

بــه  موســوم  پــروژه ای  میزبــان  ایتالیــا  میــان  امــروزه 
ــر اســاس آن 750 کیلومتــر جــاده ی  »کامبیــو« اســت کــه ب
مســیر  می شــود.  احــداث  شــهر  در  دوچرخه ســواری 
دوچرخــه ی جدیــد، شــبیۀ یــک تــار عنکبــوت پیچیــده اســت 
کــه هســته ی شــهر را بــه حومــه ی آن مّتصــل می کنــد. ایــن 
ــدی،  ــاده ی کمربن ــار ج ــی، دارای چه ــار عنکبوت ــبکه ی ت ش
ــز  ــه مرک ــه ب ــت ک ــعاعی اس ــّط ش ــبز و 16 خ ــار راه س چه
مســیر مّتصــل می شــود. ایــده ی پــروژه بــر ایــن اصــل اســتوار 
ــوط  ــات شــهری ضــروری مرب ــه 80 درصــد از خدم اســت ک
ــر از  ــک کیلومت ــر از ی ــه ی کمت ــان در فاصل ــه ســاکنان می ب
هــر خــّط معّیــن در شــبکه قــرار گیــرد. ایــن امــر منجــر بــه 
کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای، ترافیــک کمتــر و ایمنــی 

 مقّدمه
حمــل و نقــل 

بــه  پایــدار 
ــرآوردن  ــی ب معن

جــاري  نیازهــاي 
بــدون  نقــل  و  حمــل 

قــدرت  به مخاطره انداختــن 
بــرآوردن ایــن نیاز هــا توســط نســل آینده 

و داراي ســه پارامتــر اقتصــادي، اجتماعــی- فرهنگــی و 
ــه  ــه ب ــتفاده از دوچرخ ــد. اس ــت محیطی می باش ــر زیس مهم ت
عنــوان یــک حمــل و نقــل غیرموتــوري، یکــی از راهکارهــاي 
ــاي  ــت و داراي مزای ــدار اس ــل پای ــل و نق ــه حم ــتیابی ب دس
فراوانــی از جملــه عــدم اســتفاده از ســوخت هاي فســیلی و در 
نتیجــه عــدم تولید دي اکســیدکربن، قیمت مناســب، ســامتی 
و داراي ســرعت مؤثّــر می باشــد [5 .] دوچرخه ســواری از 
ــهرهای  ــد در ش ــت و آم ــرای رف ــا ب ــالم ترین راه ه ــه س جمل
ــرای  ــمندی را ب ــی ارزش ــت بدن ــه فعالّی ــه روزان ــت ک ــا اس م



77

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

76

14
01

ار 
 به

م |
دو

 و 
ست

 بی
ره

شما
م | 

ده
یز

 س
ال

س

ــدگان  ــواران و رانن ــرا، دوچرخه س ــود؛ زی ــاده می ش ــتر ج بیش
ــه  ــابهی را ب ــاده ی مش ــتند ج ــور نیس ــبکه مجب ــن ش ــا ای ب

ــند ]2[. ــته باش ــتراک داش اش
 ویروس کرونا و شهر 15 دقیقه ای

ــرای توســعه و تحــّرک شــهری  ــی ب ــه ای، مدل شــهر 15دقیق
ــس  ــهرداری پاری ــوربن و ش ــگاه س ــط دانش ــه توس ــت ک اس
طراحــی شــده اســت. شــهر 15دقیقــه ای، شــهری اســت کــه 
ــاه  ــاده روی کوت ــک پی ــا ی ــد ب ــاکنان آن می توانن ــه ی س هم
ــه ی  ــای روزان ــه نیازه ــه ی خــود ب ــا دوچرخه ســواری از خان ی
خــود برســند [3 .]بــا شــیوع ویــروس کرونــا و آغــاز پاندمــی، 
ــی از  ــد یک ــهر می توان ــه ای ش ــنهادی 15دقیق ــپت پیش کانس
ــه  ــاز ب ــد. نی ــهری باش ــزی ش ــای برنامه ری ــن گزینه ه بهتری
رعایــت اقدامــات قرنطینــه، فاصله گــذاری اجتماعــی، مقــررات 
ــای بهداشــتی، ضــرورت  ــد و شــد و ســایر پروتکل ه ــع آم من
ــکار  ــهرها آش ــر ش ــه را در اکث ــات اّولّی ــر امکان ــی اکث نزدیک
ــه  ــاز ب ــهرها نی ــر ش ــرورت، اکث ــن ض ــا ای ــت. ب ــاخته اس س
ــان حاصــل شــود  ــد اطمین ــد و بای اصاحــات ســاختاری دارن
ــک در  ــل نزدی ــه در فواص ــات اّولّی ــده، اوالً خدم ــه در آین ک
دســترس اســت و همچنیــن تعامــل انســانی مختــل نمی شــود 
ــن،  ــود؛ بنابرای ــاده روی تســهیل می ش ــواری و پی و دوچرخه س
ــزی  ــه ی برنامه ری ــک جنب ــوان ی ــه عن ــه ای ب ــهر 15دقیق ش
ــه  ــرای مقابل ــهروندان ب ــه ش ــک ب ــرای کم ــژه ب ــم، به وی مه
بــا چالش هــای اجتماعــی و روانــی ناشــی از همه گیــری 

COVID-19  مطــرح می شــود  ]4[

 هلند، مهِد دوچرخه سواری
ــه  ــیله ی دوچرخ ــفرها به وس ــی دّوم، س ــگ جهان ــل از جن قب
انجــام می شــد، اّمــا بــا مالکّیــت خــودرو ایــن وضعّیــت 
تغییــر کــرد؛ جاده هــا بــراي خودروهــا افزایــش یافــت و 
ــن، شــمار مــرگ و  دوچرخه ســواران محــدود شــدند؛ همچنی
میــر در جاده هــا افزایــش یافــت کــه شــامل 450 نفــر کــودک 
هــم می شــد. فشــار اجتماعــی ناشــی از تصادفــات و همچنیــن 
ــاخت هاي  ــد زیر س ــت هلن ــد دول ــث ش ــن، باع ــود بنزی کمب
دوچرخه ســواري را بهبــود دهــد و برنامه ریــزان هلنــدي 
در  خودرومحــوري  سیاســت هاي  از  واگرایــی  بــه  شــروع 

جاده ســازي کردنــد ]5[.
هلنــد بــه دلیــل اســتفاده ی زیــاد از دوچرخــه معــروف اســت. 
نتایــج نشــان می دهــد کــه بــه دلیــل دوچرخه ســواری، 
می شــود.  جلوگیــری  مــرگ   6500 حــدود  از  ســاالنه 
ــت  ــا به علّ ــه هلندی ه ــد ک ــان می ده ــاری نش ــبات آم محاس
اســتفاده ی مــداوم از دوچرخــه، حــدود نیم ســال طــول عمــر 

ــد ]1[. ــتری دارن بیش

 آمستردام، پایتخت دوچرخه سواری دنیا
شــهر آمســتردام هلنــد در زمینــه ی اســتفاده از دوچرخــه در 
ــري،  ــزار نف ــهر 750 ه ــن ش ــت. در ای ــورددار اس ــان رک جه
ــل  ــل و نق ــود دارد. 60% از حم ــه وج ــتگاه دوچرخ 800 دس
ــود.  ــام می ش ــه انج ــیله ی دوچرخ ــتردام به وس ــی آمس داخل
ــی  ــل حــوادث رانندگ ــه دلی ــر ب ــا 18 نف در ســال 2007 تنه
در ایــن شــهر کشــته شــدند. بســیاري از ســاکنان آمســتردام 
ــایل  ــر وس ــه دیگ ــه را ب ــا دوچرخ ــد ب ــت و آم ــد، رف می گوین
حمــل و نقــل ترجیــح می دهنــد؛ زیــرا دوچرخــه، ارزان، ســریع 
و دوســتدار محیــط اســت؛ همچنیــن، بــراي پــارک دوچرخــه 
ــک  ــواري ی ــت و دوچرخه س ــادي نیس ــاحت زی ــه مس ــاز ب نی
ورزش اســت. امنّیــت بیشــتر دوچرخــه هــم از دیگــر دالیــل 

اســتفاده مــردم از ایــن وســیله اســت ]5[.
ایمن بِرانید، بیشتر عمر کنید.

دولــت  باشــند،  ایمن تــر  دوچرخه ســواران  اینکــه  بــراي 
ــد شــبکه ی عظیمــی از مســیرهاي دوچرخــه را ســاخته  هلن
ــراغ  ــده و چ ــم جداکنن ــا عای ــاف ب ــطحی ص ــه داراي س ک
ــان  ــا آن ــد ت ــن می باش ــی په ــدازه ی کاف ــه ان ــد و ب می باش
ــی از  ــد. در بعض ــواري کنن ــم دوچرخه س ــار ه ــد در کن بتوانن
ــًا جــدا  ــا، مســیر دوچرخــه از مســیر ماشــین ها کام بخش ه
شــده اســت.  bakfiets یــا bikes cargo در واقــع دوچرخه هایــی 
بــراي حمــل کــودکان می باشــند کــه در آمســتردام از آن هــا 
اســتفاده می شــود. بــراي دوچرخه ســواري قوانینــی هــم 
وجــود دارد؛ اگــر در مــکان نادرســت برونــد یــا از چــراغ قرمــز 
ــد،  ــی کنن ــد و بی دّقت ــور کنن مخصــوص دوچرخه ســواران عب

به وســیله ی پلیــس جریمــه می شــوند ]5[.
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 مقّدمه
ــره در  ــای روزم ــایر فعالّیت ه ــا س ــل و تحــّرک ب ــل و نق  حم
زندگــی مــردم یکپارچــه شــده اســت ]1[و سیســتمی اســت 
ــی  ــای اساس ــه فعالّیت ه ــی ب ــردن دسترس ــا فراهم ک ــه ب ک
ــواه،  ــای دلخ ــا در مکان ه ــد ت ــک می کن ــهروندان کم ــه ش ب
جابه جــا شــوند؛ بــه عبــارت دیگــر، می تــوان حمــل و نقــل را 
بــه عنــوان تجهیزاتــی کــه مــردم را از یــک مــکان بــه مــکان 
ــورت  ــر به ص ــه اگ ــرد ک ــف ک ــد، تعری ــل می کن ــر منتق دیگ
ــه  ــی کم هزین ــدی در جابه جای ــری کلی ــد، عنص ــی باش عموم
وجــود  بــا   ].2[ می شــود  قلمــداد  بــزرگ  شــهرهای  در 
ــن را اشــغال  ــره ی زمی ــا  2% از ســطح ک ــه شــهرها تنه اینک
کرده انــد، اّمــا 75% کّل گازهــای گلخانــه ای را در جهــان 

ــهرها %50  ــی ش ــت فعل ــن، جمعّی ــد؛ همچنی ــد می کنن تولی
ــش  ــن افزای ــد و ای ــکیل می ده ــان را تش ــت جه از کّل جمعّی
ــا  ــد اســت ]4.[ بســیاری از شــهرها ب ــال رش ــت در ح جمعّی
ــت  ــش مالکّی ــا افزای ــاط ب ــهری در ارتب ــاّد ش ــای ح چالش ه
خــودرو، شــّدت ترافیــک، آلودگــی صوتــی، هــوا و تصادفــات 
جــاده ای همــراه بــا گســترش الگــوی خــودرو، محــوری مواجه 
هســتند ]3.[ از طرفــی حمــل و نقــل عمومــی بــا وجــود ایــن 
ــد  ــته باش ــی داش ــا منف ــت ی ــرات مثب ــد اث ــا می توان چالش ه
کــه اثــرات منفــی در کشــورهای در حــال توســعه به خصــوص 
ــران، نمــود بیشــتری پیــدا کــرده و ســامت شــهروندان را  ای

ــرار داده اســت. ــد ق مــورد تهدی

کروناکرونا سوار بر ریل
 حمل و نقل

تأثیر کرونا بر سالمت شهروندان در استفاده از حمل و نقل عمومیتأثیر کرونا بر سالمت شهروندان در استفاده از حمل و نقل عمومی

دانشجوی کارشنایس مهندیس 
از شهرسازی دانشگاه ش�ی

محمدمحمد
راه�براه�ب

::

 شــیوع ویــروس کرونــا و تهدیــد ســامت شــهروندان کــه بــه 
طبــع آن صــورت گرفــت، مفهــوم حمــل و نقــل عمومــی را بــا 
ــد  ــه نیازمن ــرد ک ــده ای مواجــه ک ــد و پیچی چالش هــای جدی
مدیریــت و چاره اندیشــی برنامه ریــزان شــهری بــود. فاصلــه ی 
اجتماعــی و حمــل و نقــل جمعــی، دو مفهــوم کلّــی هســتند 
ــد.  ــرار نمی گیرن ــار هــم ق ــای واقعــی کلمــه، کن ــه معن کــه ب
 ،19-COVID ــر ــاری همه گی ــد بیم ــر چن ــود، ه ــن وج ــا ای ب
اقدامــات  شــهرهای سراســر جهــان را وادار بــه اجــرای 
ســختگیرانه بــرای فاصله گرفتــن از نظــر فیزیکــی کــرده 
اســت، بســیاری از آن هــا بــه خدمــات حمــل و نقــل عمومــی 
ــلماً  ــد. مس ــروری دارن ــاز ض ــران، نی ــی کارگ ــرای جابه جای ب
ــت  ــن محافظ ــی، ضم ــل عموم ــل و نق ــتن حم ــاز نگه داش ب
از ســامت مســافران و کارکنــان، نیــاز بــه تنظیمــات اساســی 
دارد. مقامــات، هــم اقداماتــی را بــرای محدودکــردن ســفرهای 
غیرضــروری و هــم جهــت دادن برخــی از تقاضــای باقی مانــده 
بــه حالت هــای حمــل و نقــل غیرموتــوری یــا شــخصی انجــام 
ــی  ــل عموم ــزان ســواری حمــل و نق ــد؛ در نتیجــه، می داده ان
به طــور گســترده ای کاهــش یافتــه اســت؛ طبــق برآوردهــای 
ــا %90  ــان 70% ت ــهرهای جه ــافران در ش ــداد مس ــر، تع اخی

کاهــش یافتــه اســت ]4.[

 مفهوم حمل و نقل
همــه ي فعالّیت هــای انســان در ظــرف زمانــی و مکانــی 
ضرورت هــای  از  مــکان،  و  می پذیــرد  صــورت  مشــّخص، 
ــه  ــی محســوب می شــود. آدمــی همــواره ب ــر فعالّیت انجــام ه
منظــور انجــام فعالّیت هــای خــود نیازمنــد جابه جایــی از 
مکانــی بــه مکانــی دیگــر اســت. بــه ایــن ترتیــب، نیــاز انســان 
بــه تغییــر مــکان، ضــرورت وجــودی حمــل و نقــل را متذّکــر 
ــه  ــرای غلب ــر ب ــدام بش ــل، اق ــل و نق ــع حم ــود. در واق می ش
ــرد از  ــی ف ــه منظــور جابه جای ــه ب ــد مســافت اســت ک ــر بُع ب
ــد آمــده اســت. نقطــه ی  ــه نقطــه ی دیگــر پدی یــک نقطــه ب
آغــاز حرکــت او مبــدأ و نقطــه ی موردنظــر بــرای رســیدن را 

ــافر  ــود، مس ــا می ش ــه جا به ج ــخصی ک ــد. ش ــد می نامن مقص
و مســافتی کــه در جابه جایــی طــی می شــود، مســیر نامیــده 
ــی نشــان داده  ــد به خوب ــن فرآین ــر، ای می شــود. در شــکل زی

شــده اســت. 

 حمل و نقل عمومی
ــتفاده  ــورد اس ــیله م ــوع وس ــهری، دو ن ــل ش ــل و نق در حم
قــرار می گیــرد: وســایل نقلیــه ی خصوصــی و وســایل نقلیــه ی 
ــل و نقــل عمومــی شــهری نیــز از دو نــوع  عمومــی. حم

ــت: ــده اس ــکیل ش ــری تش ــتم تراب سیس
الف( اتوبوس

در حــال حاضــر، اتوبــوس یکــی از مهم تریــن وســایل نقلیــه ی 
عمومــی مســافران شــهرهای ایــران اســت و همچنیــن در اکثر 
ــری عمومــی،  ــه عنــوان یــک وســیله ی تراب ــا ب شــهرهای دنی
ــت  ــل قابلّی ــوس، به دلی ــد. اتوب ــا می کن ــده ای را ایف ــش عم نق
بــه  آن  نزدیک بــودن خصوصّیــات  و  بــاال  انعطاف پذیــری 
ــادی  ــیار زی ــی بس ــرویس دهی، از کارای ــاظ س ــل از لح اتومبی
برخــوردار می باشــد. از مزیّت هــای بســیار مهــّم اتوبــوس 
ــینان  ــط سرنش ــداد متوس ــه تع ــه ب ــا توّج ــه ب ــت ک ــن اس ای
در مقایســه بــا اتومبیــل، ســطح بســیار کمتــری از خیابــان و 

ــد ]5.[ ــغال می کن ــهری را اش ــای ش فضاه
ب( راه آهن شهری

ایــن سیســتم حمــل و نقــل عمومــی را می تــوان بــه دو 
دســته ی کلّــی زمینــی و زیرزمینــی تقســیم بندی کــرد. 
ــی و  ــا بیشــتر دوریل ــن شــهری در دنی ــوع راه آه ــن ن رایج تری
تعــداد اندکــی از آن هــا تک ریلــی هســتند. از مزیّت هــای 
سیســتم های راه آهــن شــهری، ظرفّیــت بــاال و ســرعت 
ــت  ــا، محدودیّ ــّم آن ه ــب مه ــت و از معای ــه آن هاس قابل توّج
حرکــت فقــط در یــک مســیر مشــّخص مــی باشــد. هزینــه ی 
ــتمی  ــه سیس ــوا ک ــورد ترام ــز در م ــتم، ج ــن سیس ــاد ای ایج

ــد ]5.] ــران می باش ــیار گ ــاً بس ــت، غالب ــبتاً ارزان اس نس

شکل 1: جابه جایی انسان یا اشیاء از مکانی به مکان دیگر
منبع: عابدی  جعفری و مهرمنش، 1388
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جدول 1: مزایا و معایب حمل و نقل عمومی

مزایامعایب
صرف زمان بیشتر

شلوغی زیاد
فقدان راحتی

عدم قطعّیت در زمان
فقدان کنترل
عدم اطمینان

زمان انتظار طوالنی
نیاز به راننده

هزینه ی کمتر
استرس کمتر

عدم نیاز به راننده
امکان داشتن راحتی

امکان داشتن مطالعه و 
استراحت

آلودگی کمتر
گفت و گو با اشخاص 

دیگر
 )2007 ,Beirao & Cabral( :منبع

 حمل و نقل و تهدید کرونا
در 19 فوریــه ســال 2020 میــادی، اعامیــه ی هشــداردهنده 
ــه  ــد ک ــر گردی ــی منتش ــت جهان ــازمان بهداش ــوی س از س
ــه حــال صدمــات  ــا ب ــروس تهدیدکننــده، توانســته ت ــن وی ای
اجتماعــی و اقتصــادی وارد کنــد و باعــث از بیــن  رفتــن 
بخــش مهّمــی از ســرمایه ها و ناوگان هــای حمــل و نقــل 
شــود. مســأله ی حمــل و نقــل شــهری یکــی از دغدغه هــای 
ــا  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــت ک ــهری اس ــزان ش ــی برنامه ری اصل
وجــود اپیدمــی، ویــروس کرونــا یکــی از چالش هــای مهــم در 

ــه وجــود آورده اســت. ــل را ب حمــل و نق
ــا را در توســعه ی  ــا یکــی از از اساســی ترین محدودیّت ه کرون
ــن  ــت و اوج گرفت ــرده اس ــاد ک ــل ایج ــل و نق ــتم حم سیس
ــتفاده از  ــرای اس ــا ب ــش تقاض ــا، کاه ــروس کرون ــی وی اپیدم

ــته اســت ]9.[  ــراه داش ــه هم ــی را ب ــل عموم ــل و نق حم

ــر  ــا ب   بررســی تأثیــر شــیوع ویــروس کرون
حمــل و نقــل

شــیوع فراگیــر ویــروس کرونــا و اعمــال محدودیّتهــاي دولتــی 
ــورت  ــروس ص ــار وی ــرعت انتش ــش س ــدف کاه ــا ه ــه ب ک
پذیرفــت، ســبب ایجــاد اختــال در عملّیات بخشــهاي مختلف 
اقتصــادي گردیــد. ایــن اختــال ابعــاد مختلــف صنعــت حمــل 
ــر  ــاي را متّأث ــی و جاده ــی، ریل ــی، هوای ــم از دریای ــل اع و نق
ســاخت. ایــن مســأله توســط گوســلینک و همــکاران )2020( 
ــا و تأثیــر آن  در قالــب مطالعــه ی رفتــار ســفر در دوران کرون
ــه ی  ــت. در مطالع ــده اس ــی ش ــوردی بررس ــت هوان ــر صنع ب
دیگــری کــه توســط آلــو و همــکاران )2020( صــورت گرفتــه 

اســت، محققــان بــه بررســی ابعــاد اقتصــادی شــیوع کرونــا و 
ــای  ــم جابه جاییه ــر حج ــیوع آن ب ــر ش ــاص، تأثی ــور خ بهط
ــیوع  ــه ش ــد ک ــان دادهان ــّی آن نش ــد و ط ــهری پرداخته ان ش
ایــن ویــروس، اقبــال شــهروندان بــه اســتفاده از حمــل و نقــل 

عمومــی را کاهــش داده اســت.
دوران شــیوع  در  دولت هــا  توســط  کــه  محدودیّت هایــی 
ایجــاد  عاوه بــر  می توانــد  می شــود،  اعمــال  بیماری هــا 
مانــع در فعالّیت هــای اقتصــادِی واحدهــای تجــاری، بــه 
کاهــش تقاضــا و کمیابــی نیــروی ماهــر بــرای انجــام عملّیــات 
مرتبــط منجــر شــود کــه خــود نیــز بــه شــکل فراوانــی، تقاضــا 
ــر  ــن را متأثّ ــره ی تأمی ــار و زنجی ــل ب ــل و نق ــت حم و ظرفّی

].2[ می ســازد 

 حمل و نقل عمومی در دوران همه گیری کرونا
در شــهرها، حمــل و نقــل همگانــی بهدالیلــی ماننــد حضــور 
تعــداد بــاالی افــراد در فضــای محصــور بــا سیســتم تهویّــه ی 
ــراد بیمــار و ناقــل  ــرای شناســایی اف ــات ب بســته، نبــود امکان
بیمــاری، وجــود تعــداد زیــادی از ســطوح کــه توســط 
افــراد قابــل لمــس اســت )ماننــد دســتگیرهها، دســتگاه 
ــودن  ــر ضروری ب ــی دیگ ــا( و از طرف ــت و نردهه ــرل بلی کنت
خدماتدهــی سیســتم حمــل و نقــل همگانــی حّتــی در زمــان 
ــرای  ــا ب ــکترین محله ــی از پرریس ــروس، یک ــری وی همهگی
ابتــا و گســترش بیماریهــای واگیــر بهخصــوص کروناویــروس 

محســوب می شــود ]6.[
 BMC ــی ــای عفون ــه ی بیماریه ــات منتشرشــده در مجلّ تحقیق
نشــان داد، افــرادی کــه از وســایل نقلیــه ی همگانــی در 
ــر  ــد، 6 براب ــتفاده می کنن ــا اس ــروس کرون ــیوع وی ــگام ش هن
ــروس  ــن وی ــه ای ــا ب ــرض ابت ــادی، در مع ــراد ع بیشــتر از اف
ــا  ــد ی ــری دارن ــفرهای طوالنیت ــه س ــافرانی ک ــتند. مس هس
آنانــی کــه در ایســتگاههای شــلوغ تعویــض مســیر می کننــد، 
احتمــال ابتــای بیشــتری دارنــد؛ زیــرا، بــا ســطوح مشــترک 
و مــردم بیشــتر در تمــاس هســتند. بررســیها در لنــدن نشــان 
می دهنــد کــه مناطقــی از شــهر کــه خطــوط متــرو از آن هــا 
عبــور می کننــد و تعــداد ایســتگاههای کمتــری دارنــد، 
بهدلیــل شــلوغی ایســتگاهها تعــداد افــراد مبتــای بیشــتری 

ــتهاند ]7.[ ــا را داش ــر کرون ــی نظی ــای ویروس ــه بیماریه ب
بــروز شــرایط جدیــد و بحــران کرونــا، میــزان اســتفاده 
ــان را  ــف جه ــهرهای مختل ــی در ش ــل همگان ــل و نق از حم
از حمــل و نقــل  کاهــش داده اســت. اســتفادهکنندگان 
ــه،  ــاه ژانوی ــی از م ــی و آمریکای ــهرهای اروپای ــی در ش همگان
80 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. در تاریــخ 23 مــارس، 

ــوس، متــرو و قطــار ســبک شــهری )LRT( در  اســتفاده از اتوب
ــزان 86 درصــد، در  ــه می ــان ب ــاردی و شــهر می اســتان لمب
شــهر مادریــد 84 درصــد و در نیویــورک 54 درصــد کاهــش 
داشــته اســت. در ایتالیــا مســافران حــدود 80 تــا 90 درصــد 
کاهــش داشــتهاند. از تاریــخ 14 مــارس در رم، فعالّیــت 
اتوبوســها و متــرو بعــد از ســاعت 9 شــب متوّقــف شــده اســت. 
در شــهرهای بــزرگ آمریــکا، میــزان مســافران بیــن 40 تــا 65 

ــته اســت ]8.[ ــش داش درصــد کاه

 راهکارهای پیشنهادی
اقدام هــای پیشنهادشــده بــرای دوران شــیوع بیمــاری را 
ــی »اقدامــات فیزیکــی« و »اقدامــات  ــوع کلّ ــوان در دو ن می ت
مرتبــط بــا برنامه ریــزی حمــل و نقــل« بیــان نمــود. »اقدامــات 
مالــی« نیــز بایــد در راســتای حمایــت از ایــن دو دســته مــورد 
ــنهادی، در  ــات پیش ــک از اقدام ــر ی ــد. ه ــرار گیرن ــه ق توّج
ــه  ــر هســتند و بســته ب ــی محــدودی معتب ــازه ی زمان ــک ب ی
ســناریوهای مختلــف در مــورد دوران شــیوع بیمــاری از جملــه 
ــّدت  ــاه( و بلندم ــّدت )6 م ــاه(، میان م ــک م ــّدت )ی کوتاه م
ــرای اجــرا دارنــد ]10.[  ــازه ی یکســاله و بیشــتر(، اعتبــار ب )ب

الف( اقدامات فیزیکی
ــتند  ــوری هس ــات ف ــه ای از اقدام ــی، مجموع ــات فیزیک اقدام
ــوده و  ــا در دوران شــیوع بیمــاری، دائمــی ب ــه انجــام آن ه ک
تــا پایــان دوران شــیوع بیمــاری، همــواره بایــد انجــام شــوند. 
نمونه هایــی از ایــن مجموعــه ی اقدامــات کــه پــس از شــیوع 
کرونــا در جهــان عمدتــاً در حــال انجــام اســت، بــه شــرح زیــر 

شکل 2: تغییرات میزان استفاده از حمل و نقل 
عمومی در شهرهای جهان

منبع تصویر: [8 ]

اســت:
1. ضدعفونی کردن و اقدامات بهداشتی

)واگن هــای  عمومــی  نقلیــه ی  وســایل  ضدعفونی کــردن 
ــفر،  ــای س ــا انته ــه و ی ــی( در میان ــوس و تاکس ــرو، اتوب مت
پایانه هــای حمــل و نقــل  ایســتگاه ها و  ضدعفونی کــردن 

ــی؛ عموم
اســتفاده از ماســک در کلّّیــه ی وســایل و ایســتگاه های متــرو 

پــس از تأمیــن گســترده. 
2. نظارت بر نیروی کار

تفکیــک فضــای راننــده از مســافران بــا کاورهــای پاســتیکی 
ــهری؛ ــی های ش ــظ در تاکس محاف

توزیع اقام بهداشتی میان رانندگان؛
تب ســنجی راننــدگان و راهبــران وســایل نقلیــه ی عمومــی در 

مبــادی ورودی و قبــل از شــروع کار. 
3. فاصله گذاری اجتماعی

ممنوعّیــت ســوارکردن بیــش از 2 مســافر در صندلــی عقــب 
تاکســی ها؛

ــداری  نشــانه گذاری صندلی هــا، محــّل ایســتادن و صــف خری
بلیــت اتوبــوس و متــرو بــرای رعایــت فاصله گــذاری. 

4. اقدامات آموزشی
و  موضــوع  برجســته کردن  بــرای  رســانه ها  از  اســتفاده 
اهمّیــت رعایــت فاصله هــا، تنظیــم برنامــه ی ســفرها و غیــره؛

نصب پوسترهای آموزشی در ناوگان؛
تولیــد و پخــش پیام هــای آموزشــی در نمایشــگرهای نــاوگان 

ــوس و متــرو.  و ایســتگاه های اتوب
ب( اقدامات مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل

همان طــوری کــه در بخــش قبــل گفتــه شــد، چالــش اصلــی 
ــه  در دوران شــیوع بیمــاری، آغــاز فعالّیتهــا و ســفرهای روزان
ــه  ــه پاســخگویی سیســتم حمــل و نقــل ب ــاز ب و همزمــان نی
تقاضــای ســفر اســت؛ از ایــن رو، عمــده ی پیشــنهادهای ایــن 
ــه مســائل حمــل و نقــل شــهری اســت. در  قســمت، ناظــر ب
ادامــه، فهرســتی از راهکارهــا و اقدامــات مختلــف بــه همــراه 

مــّدت اعتبــار هــر کــدام ارائــه شــده اســت.
1. شناورسازی ساعت شروع و پایان کار و شیفت بندی

و  کم هزینــه  راهــکاری  مشــاغل،  کاری  ســاعات  توزیــع 
ــا در  ــه ی دولت ه ــه دغدغ ــکار ب ــن راه ــت. ای ــر اس امکانپذی
ــکار،  ــن راه ــد. در ای ــبی می ده ــخ مناس ــام پاس ــورد ازدح م
ــف  ــغلی مختل ــته های ش ــرای رش ــروع ب ــاعت ش ــن س تعیی
ــایر  ــه، س ــز اداری پرمراجع ــا و مراک ــی، بانک ه ــد نظام مانن
ــورت  ــوص در ص ــی، به خص ــش خصوص ــی و بخ ادارات دولت
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ــرار  ــه ق ــورد توّج ــاری م ــیوع بیم ــان ش ــدن زم طوالنی ترش
ــرد. گی

2. طرح های محدودیّت ترافیکی
ــأله ی  ــی، مس ــای ترافیک ــوع طرح ه ــه موض ــت ک ــی اس بدیه
ــا در  ــرای آن ه ــی ب کان شــهرها اســت. پیشــنهادهای مختلف
ــو  ــون، لغ ــت؛ همچ ــرح اس ــل ط ــاری قاب ــیوع بیم دوره ی ش
ــک  ــد ی ــاه کــه می توان ــّدت 3 م ــرای م طرح هــای ترافیکــی ب
ــا، در صــورت طوالنی شــدن دوره ی شــیوع  ــکار باشــد؛ اّم راه
ــا  ــری در طرح ه ــه بازنگ ــه ب ــود ک ــنهاد می ش ــاری، پیش بیم

ــود. ــر ش ــّدی فک ــورت ج به ص
3. سرویس ویژه با فاصله گذاری اجتماعی

ــتفاده از  ــه اس ــه ب ــت ک ــده اس ــنهاد ش ــکار پیش ــن راه در ای
ســرویس ویــژه بــرای کارکنــان دولــت، اســتفاده ی عمومــی و 
بــرای دسترســی حومهــای در تمامــی دوران شــیوع بیمــاری 
ــژه  ــه شــود. اســتفاده از ســرویس وی ــده توّج ــا یکســال آین ت
ــای  ــای در ماهه ــی حومه ــت و دسترس ــان دول ــرای کارکن ب
ــورت  ــت و در ص ــوردار اس ــتری برخ ــت بیش ــت از اهّمّی نخس
ــژه  ــهای وی ــه سرویس ــد ب ــیوع، بای ــان ش ــدن زم طوالنیترش
ــه  ــز توجــۀ جّدیتــری نســبت ب ــرای اســتفاده ی عمومــی نی ب

ــرد. ــی ک ــای ابتدای ماهه
4. سایر اقدامات

راســتای  نقلــی در  و  اســتارت آپ های حمــل  از  حمایــت 
ــل به خصــوص حمــل و نقــل  ــی بخــش حمــل و نق راهکاریاب

ــا؛ ــیوع کرون ــران ش ــور از بح ــرای عب ــی ب همگان
تشــویق اســتفاده از شــیوه های پیــاده و دوچرخــه در ســفرهای 

روزانــه بهخصــوص در شــهرهای کوچک و متوســط؛
ــت پیادهروهــای متراکــم در میدان هــای اصلــی  تعریــض موّق

و محورهــای پرتــردد پیــاده؛
ــای  ــت در محوره ــی موّق ــای ترافیک ــتفاده از جداکننده ه اس

ــاده. ــردد پی پرت
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شــهر ســالم بــه معنــی شــهری می باشــد کــه محیــط فیزیکــی 
و اجتماعــی آن، ترویج دهنــده ی ســامت باشــد. در شــهر 
ســالم، همــکاری و هماهنگــی بین بخشــی، مشــارکت و حمایت 
حداکثــری شــهروندان حائــز اهمّیــت اســت؛ همچنیــن، مطابق 
بــا تعریــف شــهر ســالم از دیــدگاه ســازمان جهانــی بهداشــت، 
گســترش محیط هــای کالبــدی و اجتماعــی و توســعه ی 
منابــع شــهر ســالم بــه صــورت پیوســته اســت، به نحــوی کــه 
ــای  ــه ی توانایی ه ــکوفایی همه جانب ــردم را در ش پشــتیبانی م
ــاد  ــای ایج ــت زمینه ه ــد اس ــد ]1[. امی ــذب می کن ــود، ج خ
ــال  ــه  دنب ــه و ب ــاخص های مربوط ــن ش ــا تدوی ــالم ب ــهر س ش

آن اقدامــات اجرایــی، فراهــم گــردد ]2[. 
ــد کــه  ــه فــردی دارن جوامــع ســالم، شــاخصه های منحصــر ب
ــه  ــه ب ــن اصــول چهارده گان ــا مشــترک اســت. ای اصــول آن ه
ــل،  ــر اص ــد و ه ــاره می کن ــالم اش ــهر س ــای ش ارکان و پایه ه

ــد]3[. ــان می کن ــالم را بی ــهر س ــه ای از ش مؤلّف

قابلّیت حیات پایدار و تأمین نیازهای اساسی حیات بخشی پایدار 1
ــی  ــای جان ــی و زیان ه ــی و غیرطبیع ــوادث طبیع ــودن از ح ــهر و درامان ب ــودن ش امن ب

و مالــی
ایمنی و امنّیت 2

برخورداری شهر از اقتصاد مالی و افزایش بازدهی در عرصه های اجتماعی بهره وری اقتصادی 3
ارتباطات اجتماعی سالم  تعاون 4

ــه مراکــز خدمــات، اطالعــات، اخبــار، منابــع و مکان هــای خــاّص  دسترســی مطلــوب ب
فرهنگــی و مذهبــی 

دسترسی 5

برآورده کردن نیازها و جلوگیری از فشار نامتعادل به سایر بخش ها تعادل 6
ــهری  ــی ش ــف زندگ ــاد مختل ــازگاری ابع ــر و س ــه یکدیگ ــبت ب ــر نس ــازگاری عناص س

ــی ــرایط طبیع ــه ش ــبت ب نس
سازگاری 7

توسعه های هدفمند و قابل پیش بینی پویایی  )توسعه ی 
منّظم(

8

ممانعت از انقطاع تاریخی و گسستن های فرهنگی هویّت 9
لّذت بخش بودن ابعاد شهر به ویژه ابعاد کالبدی و بصری زیبایی 10
حداکثر تنّوع در ساختار کالبدی، اجتماعی و اقتصادی تنّوع 11

استفاده ی مطلوب از وقت آزاد در جهت تحقق هدف انسان سالم بهره وری وقت آزاد 12
کنتــرل داده هــا و ســتانده ها )بازیافــت یــا تصفیــه(، جلوگیــری از ورود داده هــای منفــی 

)ســیل( بــه مــرز تعیین شــده ی شــهر
ــته درنظرگرفتــن  بس

ــهر ش
13

تقویّت حس تعلّق شهروندان و تبدیل آن به احساس مسئولّیت احساس تعلّق 14

آرمانشهر 
)شاخصه ها  و معیارها()شاخصه ها  و معیارها(

دانشجوی کارشنایس مهندیس 
از شهرسازی دانشگاه ش�ی

زهرازهرا
زاهدیزاهدی
::

جدول 1: اصول چهارده گانه ی شهر سالم ]2[.

ــی  ــاخص و معیارهای ــاال، ش ــای ب ــک از اصل ه ــر ی ــرای ه ب
مشــّخص می شــود و ایــن شــاخص ها را در دو گــروه کّمــی و 

کیفــی، دســته بندی می کنیــم:    
 شاخص های کیفی شهر سالم:

ــرای  ــک شــهر ســالم ب ــی بهداشــت، ی از نظــر ســازمان جهان
ــد:            ــاش می کن ــر ت ــی زی ــداف کیف ــق اه تحق

داشــتن محیــط فیزیکــی تمیــز و بــا کیفّیــت بــاال )از جملــه 
مســکن مناســب(؛

داشتن اکوسیستم پایدار شهری؛
داشــتن جامعــه ی منســجم و نیرومنــد بــا حمایــت دوجانبــه از 

ســوی مــردم و دولــت؛
ــر زندگــی،  ــر ب ــی در تصمیمــات مؤثّ ایجــاد مشــارکت همگان

ــاه؛ ســامت و رف
تأمین نیازهای اساسی )غذا، مسکن و اشتغال(؛

دسترسی به تجارب و منابع در سطح وسیع برای همه؛
داشتن اقتصاد شهری زنده، نوآور و پویا؛

ــراث فرهنگــی خــود و  ــا می ــاط ب ــرای ارتب ــه ب تشــویق جامع
ــوام؛ دیگــر اق

داشــتن حداقــل ســطح مناســب از بهداشــت عمومــی و 
عمــوم؛ بــرای  قابل دســترس  درمانــی  خدمــات 
داشتن وضعّیت باالی بهداشتی و حداقل بیماری ها؛

ــرای اعمــال ویژگی هــای  داشــتن ســاختار شــهری مناســب ب
گفته شــده. 

 از نظر میلیکا و همکارانش، معیارهای کیفی 
شهر سالم عبارت است از:

سیاست برابری و حمایت سیاسی؛
مدیریت؛

برنامه ها و فعالّیت های ارتقاء بهداشت در شهر؛
مشارکت اجتماعی؛

مشارکت بین بخشی؛
فعالّیت های حفاظت از محیط زیست ]2[.

شاخص های کّمی شهر سالم:
تــا  کاســیک  شــاخص های  از  کّمــی  شــاخص های 
ــازمانی را  ــی و س ــی، محیط ــادی، اجتماع ــاخص های اقتص ش
ــاوی  ــاخص ها ح ــن ش ــک از ای ــر ی ــه ه ــود ک ــامل می ش ش

تعــدادی متغّیــر هســتند ]3[.
ــتغال  ــرخ اش ــخصی – ن ــد ش ــن درآم ــادی: میانگی ــد اقتص بُع
زنــان و مــردان – نــرخ بیــکاری – درصــد اســتفاده ی خانــوار از 
اینترنــت - میانگیــن ســرانه ی مصــرف آب بــه لیتــر – مصــرف 

الکتریســیته بــرای شــخص؛

بُعــد اجتماعــی: تراکــم جمعّیــت شــهری – امیــد بــه زندگــی 
در زنــان و مــردان – میــزان جرائــم – تعــداد خانوارهــای زیــر 
خــّط فقــر – ســرانه ی پــارک و ناحیــه ی ســبز – نــرخ مالکّیــت 

اتومبیــل – تعــداد دوچرخــه؛
بُعــد محیطــی: شــاخص منابــع ســبز – ســرانه ی انتشــار 
ــره ی  ــت ذخی ــیر – کیفّی ــت آب ش ــید – کیفّی کربن دی اکس

آب – میــزان اســتفاده از منابــع تجدیدشــدنی؛
ــه –  ــی از کّل هزین ــاه اجتماع ــه ی رف ــازمانی: هزین ــد س بُع
ــع  ــت در جلوگیــری از آلودگــی و بازیافــت مناب هزینــه ی دول

.]2[
شــاخص های مــورد اســتفاده بــرای ســنجش شــهرهای 
ســالم در کشــورها و مناطــق مختلــف، بعضــاً متفــاوت و 
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــه س ــت ]2[. البّت ــابه اس ــراً مش اکث
نیــز شــاخص هایی بــه عنــوان اســتانداردهای شــهر ســالم در 
ــا را در ســه دســته ی عمــده ی  ــه آن ه ــه اســت ک نظــر گرفت
شــاخص های محیطــی، اجتماعــی و بهداشــتی، معّرفــی کــرده 
اســت ]3[؛ بــرای مثــال، در نتیجــه ی حاصــل از مطالعــه ای در 
ــالم،  ــهر س ــاخص های ش ــنجش ش ــت س ــره در جه ــور ک کش
ــک  ــر ی ــه ه ــدند ک ــته تقســیم ش ــار دس ــه چه ــاخص ها ب ش

ــد: ــّخصی دارن ــای مش مؤلّفه ه
محیــط فیزیکــی: ســرانه ی فضــای پــارک بــه ازای هــر شــخص 
ــزان  ــن آب آشــامیدنی - مســیر دوچرخه ســواری - می – تأمی

تولیــد زبالــه؛
اقتصــادی: تولیــد ناخالــص داخلــی – نــرخ بیــکاری – صــادرات 

ــاورزی؛ محصوالت کش
اجتماعــی: تعــداد دانش آمــوزان بــه ازاء تعــداد معلّمــان – نــرخ 

مشــارکت در فعالّیت هــای اجتماعــی – نــرخ جــرم و جنایــت؛
ــداد پزشــک –  ــای فیزیکــی – تع ســامت فیزیکــی: فعالّیت ه
ــت ]3[.  ــه کّل جمعّی ــت مســن ب ــد – نســبت جمعّی ــرخ تولّ ن
ــازمان  ــتاندارهای س ــا اس ــی ب ــاوت اندک ــته بندی تف ــن دس ای

ــی بهداشــت دارد. جهان
از ویژگی هــای مهــّم شــهر ســالم می تــوان بــه مــواردی چــون 
وجــود فرصــت شــغلی مناســب و برابــر، رفــاه نســبتاً مطلــوب 
ــا فضــای ســبز مناســب،  ــا ب شــهروندان، فضــای شــهری زیب
تلفیــق معمــاری مــدرن و بومــی و وجــود امکانــات فرهنگــی و 
آموزشــی )ماننــد کتابخانــه، ســینما، دانشــگاه و غیــره( اشــاره 
کــرد کــه هــر کــدام از ایــن مــوارد به طــور عادالنــه در اختیــار 
ــر آن، بســتر مناســب  ــه ی مــردم قــرار می گیــرد و عاوه ب عاّم
بــرای مشــارکت و فعالّیــت اجتماعــی بانــوان فراهــم می گــردد 

ــز دارا می باشــد: ــر را نی ــای زی ]3[. شــهر ســالم ویژگی ه

سالم
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وظیفــه ی اصلــی شــهر ســالم، تأمیــن حداکثــری ابعــاد 
ــمی،  ــامت جس ــه س ــهروندان از جمل ــامت ش ــف س مختل

روانــی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت.
ــد  ــه اهــداف مربوطــه می توان ــرای دســت یابی ب شــهر ســالم ب

نیــروی مردمــی را بســیج کنــد.
ــی بهداشــت  ــر سیاســت های ملّ تأثیــر شــرایط شــهر ســالم ب

ــردد. ــث توســعه ی بهداشــتی می گ ــی باع عموم
ــازمان های  ــتگاه ها و س ــکاری دس ــب هم ــا جل ــالم ب ــهر س ش
ــّوه  ــات بالق ــام امکان ــری تم ــت به کارگی ــی، در جه بین بخش

ــد. ــاش می کن ــردم ت ــط م توس
ــهری و  ــهری و بین ش ــبکه های ش ــاد ش ــا ایج ــالم ب ــهر س ش
پیونــد آن بــا مرکزیـّـت، باعــث تســهیل دسترســی همــگان بــه 

ــود ]3[. ــامت می ش ــت و س بهداش
ســالم،  شــهر  ویژگی هــای  توســعه ی  و  بهبــود  بــرای 
پیشــنهاداتی مطــرح شــده اســت کــه بــه اختصــار بــه مــواردی 

از آن هــا اشــاره می کنیــم: 
اســتفاده از وســایل نقلیــه ی برقــی در جهــت کاهــش مصــرف 

ــوا. ــای ه ــیلی و آالینده ه ــوخت های فس س
ــف در  ــای مختل ــرایط و اندازه ه ــر، ش ــا عم ــاختمان هایی ب س
ــار هــم؛ چراکــه شــهر ســالم مخلوطــی از ســاختمان های  کن
ــر  ــهروندان از نظ ــب ش ــث ترکی ــت و باع ــه اس ــد و کهن جدی

اقتصــادی می شــود.
بــا ترکیــب کاربری هــای مختلــف از جملــه کاربری هــای 
دســترس بودن  در  به دلیــل  اداری،  و  مســکونی  تجــاری، 
امکانــات مــورد نیــاز، حمــل و نقــل خودرویــی کاهــش 
می یابــد؛ در نتیجــه، پیاده محــوری حاصــل از آن باعــث 
ــرم و  ــش ج ــهروندان و کاه ــل ش ــامتی و تعام ــش س افزای

می گــردد. جنایــت 
وجود فضاهای زندگی در نزدیکی مرکز تجارت شهر.

ــهر، مشــاغل را  ــّم ش ــای مه ــی در تقاطع ه ــای عموم میدان ه

ــد. ــت می کنن ــار خــود حمای در کن
ــایق و  ــا س ــراد ب ــن اف ــم قرارگرفت ــار ه ــراد و کن ــادل اف تب
آن، حاصل شــدن رشــد  دنبــال  بــه  و  متنــّوع  ایده هــای 

ــهر.  ــادی ش اقتص
ــای  ــیله ی درخت ه ــی به وس ــاد زیبای ــرژی و ایج ــره ی ان ذخی

ــبز. ــای س ــان و بام ه خیاب
مزرعه هــای مجــاور یــا در میــان محــدوده ی شــهر بــا 
ــود  ــر می ش ــل کوتاه ت ــل و نق ــب حم ــر موج ــازی کمت راه س
و بــا نگهــداری طوالنی تــر محصــول در مزرعــه، مــواد مغــذی 

آن محفــوظ  می مانــد.
فروشــگاه های واقــع در پیاده روهــا کــه شــهروندان را بــه 

پیــاده روی در ایــن مکان هــا تحریــک می کنــد ]4[.
ــه  ــی ب ــالم و جان بخش ــهر س ــاخص های ش ــری ش  به کارگی
راهبردهــا، دســت یابی بــه ســامت عمومــی جامعــه ی شــهری 
را در پــی خواهــد  داشــت ]2[؛ بــه بیــان دیگــر، پــروژه ی شــهر 
ــا توســعه ی مردم محــور تندرســتی،  ــد ب ــاش مي کن ــالم ت س
پشــتوانه ی محکمــی بــرای بهداشــت عمومــی در ســطح 
ــتری  ــردن بس ــا فراهم ک ــع ب ــود آورد و در واق ــه  وج ــی ب محلّ
مناســب بــرای شــکوفایی اســتعدادها و خّاقّیت هــا در جهــت 

تأمیــن ســامت شــهروندان گامــی بــردارد ]5[.
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 مقّدمه
ترویــج ســبک زندگــی ســالم و ارتقــاء ســامت عمومــی، یکــی 
از چالش هــای اساســی حیطــه ی مطالعــات شــهری بــه شــمار 
مــی رود. مســائل و مشــکاتی چــون نمــود انــواع آلودگی هــای 
ــای  ــن فضاه ــن  رفت ــی، از بی ــری و صوت ــت محیطی، بص زیس
طبیعــی، افزایــش جمعّیــت و تراکــم شــهری و جوانــب 
ــامت  ــر س ــگرفی ب ــرات ش ــواره تأثی ــی هم اقتصادی-اجتماع
روان شــهروندان بــر جــای گذاشــته اند. ایــن در حالــی اســت 
ــا  ــال 2019، نه تنه ــر س ــا1 از اواخ ــی کرون ــیوع پاندم ــه ش ک
حــوزه ی ســامت، بلکــه وجــوه متعــدد اجتماعــی، اقتصــادی، 
ــی را در  ــت عموم ــی و حاکمّی ــی اجتماع ــناختی، زندگ روانش
ــه شــرایط  ــه ب ــا توّج ــر ســاخته اســت. ب سراســر جهــان متأثّ
ــه  ــه ب ــا، توّج ــی کرون ــا پاندم ــه ب ــی و مواجه ــراری فعل اضط
ــه  ــهری چگون ــزی ش ــی و برنامه ری ــه طراح ــوع ک ــن موض ای
ارتقــاء  و  اجتماعــی  فاصله گــذاری  ایجــاد  در  می تواننــد 
تعامــات اجتماعــی شــهروندان نقــش مؤثـّـری داشــته باشــند، 

امــری ضــروری اســت. 
مازلــو )1954( بــا ترســیم هــرم نیازهــای انســانی بــر ایــن باور 
ــاّدی و  ــای م ــا در دو دســته ی نیازه ــاً نیازه ــه اساس اســت ک
جســمانی و نیازهــای روحــی و روانــی، تقســیم بندی می شــوند. 
بــر همیــن اســاس، یکــی از نیازهــای فطــری شــهروندان، نیــاز 
بــه برقــراری تعامــات اجتماعی اســت و انســان بــدون برقراری 
ــد [10].  ــردن نمی باش ــه زندگی ک ــادر ب ــی ق ــط اجتماع رواب
پــس از حــدود 20 ســال کــه مقــاالت و کتاب هــای مختلفــی 
در ایــن رابطــه نوشــته شــده، اکنــون ایــن عقیــده وجــود دارد 
کــه افزایــش تعامــات اجتماعــی شــهروندان، تأثیــرات زیــادی 
بــر ســامت جســمی و روانــی آنــان دارنــد [1]. امــروزه کمتــر، 
متخصــص حــوزه ی ســامت بــه مســائل محیطــی می اندیشــد 
و بــه تبــع آن کمتــر، متخصــص حــوزه ی برنامه ریــزي و 
طراحــی شــهری بــه موضــوع ســامت روان نــگاه عمیق تــری 
دارد. بــه نظــر می رســد اســتفاده از فصل هــای مشــترک  
حــوزه ی ســامت عمومــی بــا برنامه ریــزي و طراحــی شــهری 

ــد. ــته باش ــی داش ــرات قابل توّجه ــد ثم می توان
 سالمت روان در ارتباط با تعامالت اجتماعی

ــدي- ــاظ کالب ــه از لح ــت ک ــمی اس ــه ارگانیس ــهر به مثاب ش
فضایــی و هم چنیــن فرهنگی-اجتماعــی بــا گــذر زمــان 
تقویّــت  یعنــی  خــود  اوج  بــه  و  می شــود  پیچیده تــر 
ــاختارهاي  ــام س ــی و انتظ ــتگی اجتماع ــاختارهاي همبس س
فضــاي شــهري و شــکل گیري کالبــدي متناســب بــا نیازهــاي 
زیســتی شــهر می رســد. در جهــت فهــم هــر چــه بهتــر ســبک 
ــامت  ــوع س ــه موض ــگاه ب ــت آن، ن ــهري و کیفّی ــی ش زندگ
ــت بیشــتری انجــام گیــرد. اساســاً ســامت  ــا دّق ــد ب روان بای
عمومــی هــم از منظــر جســمانی و هــم از منظــر روانــی، بــه 
ــه  ــتیابی ب ــد دس ــد در رون ــرمایه ی  انســانی می توان ــوان س  عن

ــد. ــا  کن ــژه ایف ــا نقــش وی شــهر ســالم و پوی

 فضای شهری؛ مکان رخداد تعامالت اجتماعی
شــهر همــان جایــی اســت کــه در آن رابطــه ی تعاملــی افــراد 
ــه  ــرار می شــود. فضاهــای عمومــی شــهری ب ــا یکدیگــر برق ب
عنــوان محیط هایــی بــرای حضــور انســان ها، نقــش مهّمــی در 
حیــات اجتماعــی شــهر دارنــد. تیبالــدز، عرصه هــای عمومــی 
ــف  ــهری تعری ــای ش ــهرها و محیط ه ــش ش ــن بخ را مهم تری
می کنــد کــه معتقــد اســت، در چنیــن عرصه هایــی بیشــترین 
ــن  ــد؛ ای ــان ها رخ می ده ــن انس ــل بی ــاط و تعام ــاس، ارتب تم
عرصه هــا تمــام بخش هــای بافــت شــهری را کــه مــردم 
ــرد  ــد، دربرمی گی ــری دارن ــی و بص ــی فیزیک ــه آن دسترس ب
]11[. در حقیقــت، شــرط اساســی بــرای اینکــه یــک فضــای 
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عمومــی، فضــای شــهری تلقــی شــود، ایــن اســت کــه در آن 
ــس، آن دســته  ــرد؛ پ ــی صــورت گی ــل اجتماع ــل و تقاب تعام
ــی  ــل اجتماع ــتر تعام ــه بس ــخت فضاها ک ــا و س از نرم فضاه
ــن  ــده نمی شــوند ]12[؛ بنابرای نیســتند، فضــای شــهری نامی
مکان هــاي بیرونــی، فرصت هایــی را بــراي شــهروندان فراهــم 
ــن  ــد؛ ای ــو کنن ــده و گفتگ ــع ش ــم جم ــا دور ه ــازند ت می س
ــات  ــت ماق ــی جه ــد مکان های ــن، می توانن ــا همچنی مکان ه
ــند  ــّوت بخش ــهري را ق ــی ش ــاي زندگ ــوند و غن ــناخته ش ش

.]13[
ســامت روان؛ کاربســت احســاس فــردی و نمــود آن در 

ــی ــرایط بیرون ش
از ســوی دیگر، ســازمان بهداشــت جهانی )WHO( سامت روان 
را بــه عنــوان حالتــی تعریــف می کنــد کــه در آن هــر فــردی 
ــا  ــد ب ــد، می توان ــود را درک می کن ــّوه ی خ ــای بالق توانایی ه
اســترس های عــادی زندگــی کنــار بیایــد، می توانــد کار 
ــه ی  ــه جامع ــد ب ــد و می توان ــته باش ــش داش ــد و ثمربخ مولّ
ــگیری از  ــزوم پیش ــر ل ــازمان ب ــن س ــد. ای ــک کن ــود کم خ
ضعــف ســامت روان تأکیــد کــرده اســت؛ زیــرا، تخمیــن زده 
ــا  ــکات و بیماری ه ــن مش ــی از عمده تری ــه یک ــود ک می ش
ــوازن و  ــری مت ــامت روان به کارگی ــد ]2[. س ــان باش در جه
ــان  ــت. روانشناس ــرد اس ــود درون  ف ــات موج ــد احساس کارآم
احساســات مختلفــی را بــراي انســان برمی شــمارند کــه پنــج 
حــّس بنیــادي عصبانّیــت، انــدوه، شــرم، تــرس و خوشــحالی، 
ــی،  ــاالت روان ــات و ح ــت. احساس ــترک اس ــان مشـ ــان آن می
ــه ی هــر انســانی اســت کــه گســتره  بخشــی از زندگــی روزان
ــا تأثیــر  ــد؛ اّم ــه می نمای ــه تجرب ي مختلفــی از آن هــا را روزان
ــروز  ــی ب ــه شــکل متفاوت ــاوت، ب ــراد متف ــر اف ــن حــاالت ب ای

.]14[ می کنــد 
 عوامل مؤثّر بر شکل گیری تعامالت اجتماعی در 

ارتباط با سالمت روان
عوامــل متعــددی ماننــد ویژگی هــای فعالّیتــی، کالبــدی، 
ــی  ــاختار اجتماعی-فرهنگ ــهری، س ــای ش ــردی فضاه عملک
تعامــات  بــر شــکل گیري  فــردی  پیشــینه ی  و  جوامــع 
اجتماعــی در فضاهــاي عمومــی جوامــع مختلــف تأثیرگذارنــد. 
از یــک ســو، الگوهــاي دوســتی در جامعــه ی شــهري می توانــد 
نشــان دهنده ی آســودگی و اعتمــاد اجتماعــی شــهروندان 
باشــد و از ســوي دیگــر، نشــان دهنده ی ایــن باشــد کــه 
تمــاس اجتماعــی بــا دوســتان و ارتبــاط بــا آنــان تــا چــه حــد 
ــی و  ــی، احســاس ناتوان ــی اجتماع ــی، مقایســه هاي منف نگران
ــد  ــوزه ی ســامت می توان ــهروندان در ح ــراي ش وحشــت را ب

ــواع حمایت هــاي اجتماعــی  از بیــن ببــرد؛ از ســوي دیگــر، ان
ــوب  ــه در چارچ ــی ک ــنایی متقابل ــاي آش ــر و الگوه از یکدیگ
ــه یکدیگــر ایجــاد  ســرمایه ی اجتماعــی شــهروندان نســبت ب
ــامت  ــتی و س ــظ تندرس ــه حف ــت ب ــن اس ــد، ممک می کنن
ــایان  ــک ش ــف کم ــاد مختل ــهري، در ابع ــی ش ــان در زندگ آن
نمایــد ]14[؛ در نتیجــه می تــوان گفــت، متخصصــان حــوزه ی 
برنامه ریــزي و طراحــی شــهری بــا نگاهــی عمیــق بــه حــوزه ی 
در  می تواننــد  روان،  ســامت  به ویــژه  عمومــی،  ســامت 
طراحــی شــهرهایی پایــدار و ســالم گام بردارنــد. ایــن موضــوع 
ــت  ــا، اهمّی ــا پاندمــی کرون ــر مشــابه ب در بحران هــای همه گی

بیشــتری خواهــد یافــت.
 شبکه های اجتماعی و سالمت روان در دوران 

کرونا
و  اطاعــات  فّنــاوری  کاربردهــای  گســترش  بــا  امــروزه 
ــای  ــدی از ابزاره ــل جدی ــره، نس ــی روزم ــات در زندگ ارتباط
ــاهد  ــه را ش ــوی دوطرف ــره و گفتگ ــی، مذاک ــط اجتماع رواب
مهم تریــن  اینترنتــی،  اجتماعــی  شــبکه های  هســتیم. 
ــور و  ــرای حض ــی ب ــه محلّ ــتند ک ــر هس ــن ام ــق ای مصادی
تبــادل آرا و همچنیــن تأمیــن نیازهــای اقشــار مختلــف 
ــن  ــات آنای ــبکه ها، خدم ــن ش ــده اند. ای ــل ش ــه تبدی جامع
ــه افــراد اجــازه می دهنــد، در یــک  و برخطــی هســتند کــه ب
سیســتم معّیــن، پروفایــل منحصــر بــه فــرد و شــخصی خــود 
ــد،  ــران بپردازن ــه دیگ ــود ب ــی خ ــه معّرف ــند، ب ــته باش را داش
اطاعــات خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد و بــا دیگــران ارتبــاط 

ــد ]15[. ــرار کنن برق
ایــن رســانه های اینترنتــی در مقایســه بــا رســانه های ســّنتی 
ماننــد روزنامه هــا، تلویزیــون، رادیــو و مجــّات، توانایــی 
ایجــاد جوامــع و گروه هــای اجتماعــی آنایــن و ارائــه ی 
ــانه های  ــن، رس ــر ای ــاوه ب ــد ]3[؛ ع ــه روز را دارن ــات ب اطاع
اجتماعــی بــا توّجــه بــه ویژگی هــای تعاملــی خــود، از 
ــت،  ــی و نفــوذ جمعّی ــت جغرافیای ــه عملکردهــای موقعّی جمل
ــی را  ــات دولت ــهروندان و مقام ــن ش ــات بی ــد تعام می توانن
ــده ی  ــد فراهم آورن ــود می توان ــن خ ــه ای ــد ک ــهیل کنن تس
ــه  ــی را ک ــا اطاعات ــد ت ــهروندان باش ــرای ش ــی ب فرصت های
ــای  ــد ]4[. پلتفرم ه ــت کنن ــا دریاف ــد، جســتجو ی ــد بدانن بای
ــن صفحــات وب  ــی جایگزی ــی، دیگــر حّت رســانه های اجتماع
ــات  ــی اطاع ــع اصل ــوان منب ــه عن ــده اند و ب ــز ش ــمی نی رس

عمــل می کننــد ]5[.
 رسانه های اجتماعی و ویروس کرونا

بســیار  اجتماعــی  رســانه های  ایــن  وجــود  دلیــل  بــه 

1. Corona Pandemic
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توســعه یافته، اطاعــات مربــوط بــه ویــروس کرونــا ســریع تر از 
خــود ویــروس منتشــر شــده اســت و در نتیجــه باعث وحشــت 
عمومــی در سراســر جهــان گردیــده اســت؛ عــاوه بــر ایــن، در 
مواجهــه بــا یــک بیمــاری همه گیــر، رســانه های اجتماعــی بــه 
عنــوان کانال هــای اطاعاتــی مهــم در نظــر گرفتــه می شــوند 
کــه ممکــن اســت تأثیــر مثبتــی بــر رفتارهــای پیشــگیرانه ی 

افــراد داشــته باشــند ]5[.

 مدیریت رفتارهای شهروندان در مواجهه با 
ویروس کرونا

ــای  ــود رفتاره ــهروندان و بهب ــت ش ــان وحش ــش هیج کاه
همه گیــری  مدیریــت  حیاتــی،  بخش هــای  پیشــگیرانه ی 
بــرای دولــت اســت. اوالً، هــراس بــه عنــوان یــک حالــت روانی 
ــد  ــد و می توان ــیب می زن ــراد آس ــه ســامت روان اف ــی، ب منف
ــد  ــد خری ــی مانن ــی غیرطبیع ــای اجتماع ــه رفتاره ــر ب منج
وحشــت زده و اســتفاده بیــش از حــد از ســایر منابــع بهداشــتی 
اورژانســی شــود ]6[؛ بنابراین بــرای کاهش هراس شــهروندان، 
مطالعــات بســیاری تــاش کرده انــد تــا عوامــل تأثیرگــذار آن 
ــه  ــت ک ــان داده اس ــود نش ــات موج ــد. تحقیق ــکار کنن را آش
ــا  ــر، ب ــی و ادراک خط ــات، پیشــینه ی خانوادگ ــن، تحصی س
ــات  ــای اطاع ــن، افش ــر ای ــتند؛ عاوه ب ــط هس ــراس مرتب ه
ــات  ــژه اطاع ــود، به وی ــت ش ــاد وحش ــث ایج ــد باع می توان
ــن  ــاس ای ــر اس ــده. ب ــات پیچی ــور اطاع ــت و همین ط نادرس
یافته هــا محققــان ســعی کردنــد، راه هایــی را بــرای مدیریــت 
مؤثـّـر هــراس شــهروندان تعییــن کننــد ]7[. ثانیــاً، رفتارهــای 
پیشــگیرانه کــه به طــور مســتقیم، اثربخشــی کنتــرل بیمــاری 
ــا  ــط ب ــل مرتب ــایی عوام ــد. شناس ــن می کن ــر را تعیی همه گی
ــهروندان  ــدی ش ــت پایبن ــن اس ــگیرانه، ممک ــای پیش رفتاره
ــیب پذیری  ــاص، آس ــور خ ــد. به ط ــود بخش ــا را بهب ــه آن ه ب
افــراد، خطــر درک شــده، تــرس، هنجارهــای ذهنی، اثربخشــی 
درک شــده، احساســات مثبــت و اعتمــاد بــه دولــت می توانــد 

را  آن هــا  پیشــگیرانه ی  رفتارهــای  قابل توّجهــی  به طــور 
ــت،  ــدگاه دول ــد. از دی ــی کن ــد-19 پیش بین ــول کووی در ط
ارتباطــات مثبــت، رّد شــایعات و توزیــع تجهیــزات حفاظتــی 
می توانــد بــر رفتارهــای پیشــگیرانه ی شــهروندان تأثیــر 
مثبــت بگــذارد. قابــل ذکــر اســت کــه رســانه های اجتماعــی 
بــا ارائــه ی اقدامــات پیشــگیرانه ی صحیــح و علمــی و انتشــار 
ــرای  ــر ب ــزاری مؤثّ ــهروندان، اب ــه ش ــری ب ــات همه گی اطاع
ــج رفتارهــای پیشــگیرانه ی شــهروندان در طــول شــیوع  تروی

ــوند ]8[. ــه می ش ــر گرفت ــد-19 در نظ کووی
 اثرات رسانه های اجتماعی اینترنتی بر روان 

شهروندان
همان طــور کــه گفتــه شــد، در عصــر دیجیتــال جدیــد، 
زندگــی  بــرای  اجتماعــی  رســانه های  پلتفرم هــای 
روزمــره ی مــردم ضــروری شــده اند؛ بــا ایــن حــال، در 
می تواننــد  اجتماعــی  رســانه های  همه گیری هــا،  طــول 
ــی  ــک ســو، رســانه های اجتماع ــه باشــند؛ از ی شمشــیر دولب
ــت  ــش مثب ــا نق ــف در طــول همه گیری ه ــای مختل از منظره
ــادل  ــکان تب ــی، ام ــانه های اجتماع ــد. رس ــی دارن و قابل توّجه
ــایر  ــه س ــبت ب ــت را نس ــردم و دول ــن م ــر بی ــات بهت اطاع
ــد از  ــز می توانن ــردم نی ــوم م ــد. عم ــم می کنن ــا فراه پلتفرم ه
ــات  ــتن اطاع ــه اشتراک گذاش ــرای ب ــی ب ــانه های اجتماع رس
ــت خــود و جســتجوی اقدامــات  ــه ســامت و فعالّی ــوط ب مرب
ــد؛  ــتفاده کنن ــا اس ــول همه گیری ه ــود در ط ــی خ محافظت
عاوه بــر ایــن، مدیــران اطاعاتــی در مــورد بیماری هــای 
رســانه های  طریــق  از  حفاظتــی  اقدامــات  و  همه گیــر 
اجتماعــی بــه مــردم ارائــه می دهنــد ]9[. در مقابــل نیــز، ایــن 
رســانه های اجتماعــی می تواننــد در طــول همه گیری هــا 
اثــرات منفــی داشــته باشــند. اوالً، رســانه های اجتماعــی 
پلتفرم هــای فــردی را بــرای انتشــار اطاعــات نادرســت، 
ــه  ــد ک ــه می دهن ــبه علم ارائ ــایعات و ش ــی، ش ــار غیرعلم اخب
ــا  ــرل همه گیری ه ــرای کنت ــی ب ــت عموم ــای بهداش تاش ه
را تضعیــف می کنــد؛ بنابرایــن، حقیقت ســنجی و سانســور 
ــار حســاب های رســمی  ــای اعتب رســانه های اجتماعــی و ارتق
در بســترهای رســانه های اجتماعــی از اقدامــات ضــروری 
ــات  ــد احساس ــی می توانن ــانه های اجتماع ــاً، رس ــت. دوم اس
منفــی ماننــد وحشــت، اســترس، اضطــراب و تــرس را تحریک 
ــف  ــی در تضعی ــش مهّم ــمی، نق ــع رس ــن مناب ــد؛ بنابرای کنن

ــد ]9[. ــی دارن ــبکه های اجتماع ــی ش ــرات منف اث
 سخن پایانی

همانطــور کــه گفتــه شــد، تعامــات اجتماعــی اثــرات مثبــت و 
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گاهــاً منفــی را بــر روان شــهروندان می گــذارد. ایــن تعامــات 
ســطح  در  حضــوری  و  واقعّیــت  در  به صــورت  می توانــد 
جامعــه یــا شــهر )مثــًا فضاهــای شــهری، پارک هــا و غیــره( 
صــورت پذیــرد یــا اینکــه توســط شــبکه های اجتماعــی 
ــام  ــوری انج ــازی و غیرحض ــط، مج ــورت برخ ــی به ص اینترنت
ــا،  ــروس کرون ــری وی ــل همه گی ــون به دلی ــه هم اکن ــود ک ش
ــورت  ــوع دوم ص ــی از ن ــات اجتماع ــات و تعام ــب ارتباط اغل
ــع،  ــن مواق ــی در ای ــبکه های اجتماع ــی ش ــرد. از طرف می گی
ــت  ــزار مثب ــک اب ــوان ی ــه عن ــد ب ــه می توانن ــر اینک عاوه ب
ــد،  ــل کنن ــه عم ــامت روان جامع ــاد س ــگیرانه در ایج پیش
ــأله ی  ــکل و مس ــک مش ــه ی ــود ب ــد خ ــن می توانن همچنی
اصلــی مبــّدل گــردد و میــزان هــراس و وحشــت شــهروندان 
را افزایــش دهنــد و تحریک کننــده ی احساســات منفــی آنــان 
باشــد، به طــوری کــه میــزان ســامت روان آنــان را در جامعــه 
ــت  ــه ضــرورت و اهمّی ــر اســت ک ــن ام ــد. همی ــف کنن تضعی
مدیریــت فضــای مجــازی را بــرای مدیــران شــهری و کشــوری 
ــه آن توّجــه شــود،  دوچنــدان می کنــد؛ ضرورتــی کــه اگــر ب
ــر  ــرگ و می ــزان م ــش می ــب کاه ــد موج ــی می توان از جهت
ناشــی از همه گیــری شــود و یــا از جهتــی دیگــر، ســبب عــدم 

تضعیــف ســامت روان شــهروندان شــود.     
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 فارغ التحصیل کارشنایس ارشد 
از طراحی شهری دانشگاه ش�ی

امیدامید
::باقر زادهباقر زاده شهِر

محورسالمت سالمت 
طراحی شهری چگونه می تواند بر سالمت روان تأث�ی گذارد؟

مطالعــه در مــورد ارتبــاط بیــن طراحــی شــهری و ســامت، 
موضــوع جدیــدی نیســت؛ بــا ایــن حــال، تمرکــز کمتــری بــر 
ــاط بیــن ســامت روان و طراحــی شــهری شــده اســت.  ارتب
ســازمان بهداشــت جهانــی، ســامت روان را بــه صــورت زیــر 
تعریــف می کنــد: »حالتــی از رفــاه کــه در آن هــر فــرد 

نــد پتانســیل های خــود را درک می کنــد،  ا می تو
ــه  ــی مقابل ــی زندگ ــای طبیع ــا تنش ه ، ب کنــد

می توانــد به طــور ســازنده و ثمربخــش کار کنــد و قــادر 
.]1[ کنــد«  کمــک  خــود  جامعــه ی  بــه  اســت 

ــد ســامت  ــه طراحــی شــهری می توان در مــورد اینکــه چگون
ــده  ــام ش ــادی انج ــات زی ــد، مطالع ــود بخش ــی را بهب فیزیک
ــا، بــا وجــود گســترش تحقیقــات و دســتورالعمل ها  اســت؛ اّم

بــرای شــهر ســالم، ســامت روان هنــوز هــم موضوعــی 
دســت دّوم بــه شــمار می آیــد؛ ایــن ناامیدکننــده اســت؛ زیــرا، 
ــد و مشــکات  ــر می گذارن ــا تأثی ــر ســامت روان م شــهرها ب
ســامت روان، تأثیــر زیــادی بــر شــهرها می گذارنــد و موجــب 

ــود ]2[. ــل می ش ــک دور باط ــاد ی ایج
شــواهد زیــادی وجــود دارنــد کــه طراحــی شــهری می توانــد 
ــه ارتقــای ســامت روان، پیشــگیری از بیماری هــای روانــی  ب
و حمایــت از افــراد مبتــا بــه مشــکات ســامت روان کمــک 
ــد  ــهری می توان ــی ش ــه طراح ــدی ک ــای کلی ــد. روش ه کن
ــر  ــوارد زی ــامل م ــد، ش ــک کن ــامت روان کم ــود س ــه بهب ب

می شــوند:
1- فضای سبز و دسترسی به طبیعت

ــر  ــر را ب ــترین تأثی ــاده روی، بیش ــل پی ــبز قاب ــای س فض
ســامت روان دارد و سرســبز بــودن محلّــه، بــا ســامت 
ــان  ــد اطمین ــتقیم دارد ]3[. بای ــاط مس ــر ارتب روان بهت
ــره ی  ــای روزم ــن فعالّیت ه ــردم حی ــود، م ــل ش حاص
خــود، در معــرض طبیعــت ســازگار بــا 
و  درختــان  ماننــد  دارنــد  قــرار  شــهر 
ــی، منظــره ی طبیعــی پشــت  گل هــای خیابان

.]4[ باغچه هــا  و  باغ هــا  اداری،  پنجره هــای 
2- فضای فّعال برای ورزش

فعالّیــت مثبــت و منّظــم باعــث بهبــود خلق و خــو، تندرســتی 
ورزش  روان می شــود.  پیامدهــای ســامت  از  بســیاری  و 
ــر اســت، باعــث  منّظــم بــرای درمــان افســردگی خفیــف مؤثّ
زوال  و  اســترس  اضطــراب،  کاهــش  عّزت نفــس،  بهبــود 
عقــل می شــود و خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی و 
ــن،  ــاده روی ایم ــش پی ــد ]5[. افزای ــش می ده ــت را کاه دیاب
پارکینــگ  محافظت شــده،  خطــوط  بــا  دوچرخه ســواری 
دوچرخــه، کاهــش ســرعت خــودرو و پیاده روهــای عریض تــر، 

ــت ]6[. ــه اس ــن زمین ــا در ای ــن فرصت ه از بزرگتری

3- مکان های اجتماعی مناسب برای تشویق تعامل 
اجتماعی مثبت

ــامت روان،  ــای س ــرای ارتق ــا ب ــن فرصت ه ــی از مهم تری یک
تعامــات اجتماعــی طبیعــی و مثبــت اســت، از روابــط نزدیک 
و صمیمــی گرفتــه تــا احســاس بخشــی از یــک جامعــه بــودن. 
ــه  ــاد ب ــس، اعتم ــاد عّزت نف ــث ایج ــی باع ــات اجتماع تعام
ــق  نفــس و همدلــی در مــا می شــود، احســاس حمایــت و تعلّ
مــا را بــه جامعــه افزایــش می دهــد، احســاس تنهایــی، 
اضطــراب و انــزوا را کاهــش می دهــد و بــه مــا کمــک 

ــم ]7[.  ــار بیایی ــی کن ــای زندگ ــا چالش ه ــا ب ــد ت می کن
4- ایمنی در شهر

ایمنــی و احســاس امنّیــت، جــزء جدایی ناپذیــر ســامت روان 
و رفــاه مــردم اســت. افــرادی کــه دارایــی آن هــا دزدیــده شــده 
ــامت روان  ــتند، س ــونت آمیز هس ــات خش ــاهد جنای ــا ش ی
ــد. احســاس  ــا مّدت هــا پــس از آن حادثــه دارن ضعیف تــری ت
ناامنــی، ســطح اســترس و اضطــراب مزمــن را افزایــش 
ــه القــا می کنــد؛  می دهــد و احساســاتی منفــی در مــورد محلّ
به عــاوه، در مکان هایــی کــه ســطح جــرم و جنایــت باالتــری 
دارنــد، افــراد تمایــل کمتــری بــرای قــدم زدن یــا مشــارکت در 

ــد ]8[. ــی دارن ــات اجتماع ــی و تعام ــای فیزیک فعالّیت ه
5- خواب

خــواب یکــی از مهم تریــن عوامــل حفاظت کننــده ی ســامت 
روان اســت. بــا ایــن حــال شــهرها می تواننــد الگوهــای خــواب 
را بــا افزایــش ســر و صــدای محیــط، آلودگــی نــوری و ازدحــام 
و شــلوغی جمعّیــت از بیــن ببرنــد. آژیرهــا، آالرم هــا، صــدای 
ــای  ــاور و کاره ــای مج ــر و صــدا از خانه ه ــه، س ــایل نقلی وس
ــود  ــهرها وج ــی در ش ــاد همگ ــال زی ــه احتم ــاختمانی ب س
ــی  ــاد در زمان های ــال زی ــه احتم ــهرها ب ــاکنان ش ــد. س دارن
می خوابنــد کــه بــا ســاعت بیولوژیکــی آن هــا مطابقــت نــدارد 

.]9[

6- حمل و نقل و ارتباط
ــد،  ــی می کنن ــهرها زندگ ــه در ش ــرادی ک ــتر اف ــرای بیش ب
ــر از  ــی جدایی ناپذی ــی بخش ــل عموم ــل  و  نق ــتفاده از حم اس
ــردم  ــل خــوب، م ــان  اســت. حمــل  و نق ــه ی آن زندگــی روزان
را به طــور کارآمــد و مقــرون بــه صرفــه در ســطح شــهر 
ــد و  ــل می کن ــم مّتص ــه ه ــّات را ب ــد، مح ــا می کن جابه ج
ــات  ــکن، اوق ــتغال، مس ــل، اش ــرای تحصی ــراد را ب ــت اف فرص
فراغــت، تعامــل اجتماعــی و دسترســی بــه طبیعــت افزایــش 
می دهــد کــه همــه ی این هــا بــرای ســامت روان مهــم 

ــتند ]10[. هس

7- نابرابری اقتصادی و مقرون به صرفه بودن در 
شهر

ــود و  ــده می ش ــادی دی ــای اقتص ــهرها نابرابری ه ــب در ش اغل
افــراد فقیرتــر در محلّه هایــی زندگــی می کننــد کــه بیشــتر در 
معــرض جــرم، فرســودگی و مدیریــت ضعیــف قــرار دارنــد. این 
افــراد احتمــاالً دارای عّزت نفــس پایین تــر، احســاس حقــارت، 
ســرخوردگی و ناامیــدی بیشــتری هســتند؛ همچنیــن، بیــن 
ــرم  ــکل و ج ــدر، ال ــواد مخ ــرف م ــوده و مص ــای فرس بافت ه
ــل و  ــل و نق ــای حم ــود دارد. گزینه ه ــاط وج ــت ارتب و جنای
ــی  ــنهادات طراح ــه پیش ــه از جمل ــه صرف ــرون ب ــّکن مق مس

شــهری در ایــن زمینــه اســت ]11[.
8- آلودگی هوا

ــوا  ــی ه ــن آلودگ ــاط بی ــر ارتب ــی ب ــده ای مبن ــواهد فزاین ش
و افســردگی و همچنیــن پیامدهــای مختلــف آن ماننــد 
ــی و تنفســی وجــود دارد. طراحــی شــهری  ــای قلب بیماری ه
ــرای  ــد از طریــق کاشــت درختــان و فضاهــای ســبز ب می توان
ــق، تمــاس مــردم  به دام انداختــن فلــزات ســنگین و ذّرات معلّ

ــد ]12[. ــش ده ــوا را کاه ــای ه ــا آالینده ه ب
در ایــن مطالعــه، شــهرهای موّفــق جهــان را بررســی می کنیــم 
تــا متوّجــه شــویم چگونــه اصــول کلیــدی طراحــی شــهری را 

بــرای رفــاه و ســامت روان مــردم بــه کار می گیرنــد.
1- توکیو، ژاپن

توکیــو رابطــه ی پیچیــده ای بــا ســامت روان دارد. نظرســنجی 
ســازمان ســامت روان جهــان در ژاپــن نشــان داد کــه یــک 
ــای  ــر خــود از بیماری ه ــر، در طــول عم ــج نف ــر پن ــر از ه نف
روانــی رنــج می بــرد کــه ایــن آمــار از بســیاری از کشــورهای 
ــی  ــاالت روان ــال، اخت ــن ح ــا ای ــت ]13[. ب ــر اس ــی کمت غرب
ــن  ــامتی در ژاپ ــکات س ــر مش ــذار ب ــل تأثیرگ ــن عام دّومی
ــاً  ــی تقریب ــاری روان ــر( و بیم ــون نف ــاً 2/6 میلی ــت )تقریب اس
عامــل یــک چهــارم همــه ی بیماری هــا در ژاپــن اســت ]14[. 
در نظرســنجی ســازمان ســامت روان جهــان، خطــر ابتــا بــه 
اختــاالت اضطرابــی در ژاپــن 8/1 درصــد، اختــاالت مصــرف 
مــواد )عمدتــاً الــکل( 7/4 درصــد و اختــاالت خلقــی )عمدتــا 

ــد ]13[.  ــری ش ــد اندازه گی ــردگی( 6/5 درص افس
فضای سبز

ــامت  ــای س ــال ارتق ــه دنب ــو ب ــه توکی ــی ک ــی از راه های یک
روان اســت، افزایــش دسترســی شــهروندان بــه فضــای ســبز 
اســت. در دوره هــای پیشــین، توکیــو مملــو از فضاهــای ســبز 
ــیاری  ــدن، بس ــا صنعتی ش ــا ب ــود؛ اّم ــاحلی ب ــای س و پارک ه
از ایــن مــوارد از دســت رفــت ]15[. سیاســت های توکیــو 
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سکانسی از یک خیابان در توکیو، اثر مای  کوبوچی.
ــاده روی، دوچرخه ســواری  ــرای پی ــار آب ب ــی کن مکان

و معاشــرت در توکیــو. هنرمنــد: رایوجــی ناروتاکــی

ــمّیت  ــه رس ــبز را ب ــای س ــامتی فض ــای س ــت مزای به صراح
فضــای ســبز  و  پــارک  توســعه ی  می شناســد. سیاســت 
شــهری )2011( کــه بــه دنبــال احیــای توکیــو اســت، توســط 
ــای  ــت فض ــده و به صراح ــه ش ــبز احاط ــیرهای س آب و مس
ســبز شــهری را بــه عنــوان مکانــی بــرای تســکین شــهروندان 
ــه  ــن از جمل ــه ای از قوانی ــد. مجموع ــی می کن ــو معرف توکی
ــت از  ــون حفاظ ــر و قان ــون مناظ ــهری، قان ــارک ش ــون پ قان
ــد.  ــت می کن ــا حمای ــن تاش ه ــهری، از ای ــبز ش ــای س فض
شــامل  توکیــو  شــهری  برنامه ریــزی  فعلــی  چشــم انداز 
ــبز در  ــای س ــا، فض ــکاری، چمن زاره ــبز، درخت ــای س بام ه
ــایه،  ــاد س ــرای ایج ــان ب ــتفاده از گیاه ــه و اس ــار رودخان کن

ــت ]16[. ــا اس ــش گرم ــور کاه ــه منظ ــتر ب بیش

- طراحی فضاهای فّعال
ــا  ــد، اّم ــد دارن ــت  و  آم ــراد رف ــه اف ــت ک ــهری اس ــو ش توکی
مالــک خــودرو نیســتند )0/46 خــودرو بــرای هــر خانــوار، در 
مقایســه بــا میانگیــن ژاپــن 1/07 و میانگیــن ایــاالت متحــده 
ــن  ــلوغ و در عی ــی، ش ــل عموم ــل  و نق ــتم حم 1/95(. سیس
ــر اســت. بــه همیــن  حــال مقــرون بــه صرفــه، کارآمــد و مؤثّ
دلیــل بســیاری از مــردم، روزانــه زمــان قابل توّجهــی را 
ــد.  ــا وســایل نقلیــه ی عمومــی می کنن صــرف رفــت  و آمــد ب
ــدود 45  ــّل کار ح ــه مح ــه ب ــد یک طرف ــت  وآم ــن رف میانگی
ــایر شــهرها  ــه س ــو نســبت ب ــه اســت. شــهروندان توکی دقیق
ــاده روی، دوچرخه ســواری  ــال )پی ــل فّع ــق حمــل  و نق از طری
و حمــل  و نقــل عمومــی( ورزش ســبک را در برنامه هــای 

ــد ]17[. ــام می کنن ــود ادغ ــه ی خ روزان
ــو بیشــترین اســتفاده از حمــل   حمــل  و  نقــل عمومــی: توکی
و  نقــل عمومــی را در جهــان دارد. دالیــل موفقّیــت سیســتم 
ــی،  ــی، کارای ــامل دسترس ــو ش ــی توکی ــل عموم ــل  و نق حم
ــن  ــت. ای ــودن آن اس ــودن و قابل اعتمادب ــه صرفه ب ــرون ب مق
ــد،  ــه سرتاســر شــهر را تســهیل می کن سیســتم دسترســی ب

صرف نظــر از اینکــه مــردم در کجــای شــهر زندگــی می کننــد 
.]17[

روش هــای  از  دیگــر  یکــی  دوچرخــه  دوچرخه ســواری: 
کلیــدی حمــل  و  نقــل در توکیــو اســت و حــدود 14درصــد از 
ســفرهای روزانــه در توکیــو بــا دوچرخــه انجــام می شــود؛ بــا 
ایــن حــال، ایــن ســفرها عمدتــاً ســفرهای کوتاه تــری )زیــر 2 
کیلومتــر( اســت کــه اغلــب توســط زنــان در طــول برنامــه ی 
ــی  ــامل کارهای ــت ش ــن اس ــود و ممک ــام می ش ــره انج روزم
ماننــد خریــد، رســیدن بــه ایســتگاه قطــار و بــردن کــودکان 

ــه باشــد ]17[. از مدرس

- فضای اجتماعی
ــرای  ــوان محیطــی ب ــه عن ــی ب ــای عموم ــرای فضاه ــو ب توکی
معاشــرت افــراد ارزش قائــل اســت. ســه نــوع مــکان عمومــی 
در توکیــو وجــود دارد: پارک هــای عمومــی، میدان هــای 

ــا( ]18[. ــد )زیارتگاه ه ــا و معاب ــی قطاره عموم
- فضای امن

ــت  ــت در اولویّ ــود را از دو جه ــهروندان خ ــت ش ــو امنّی توکی

ــای  ــر م ــو، اث ــبز توکی ــای س ــواری در فض دوچرخه س
کوبوچــی.

از  جهــان  شــهر  امن تریــن  می خواهــد  می دهــد؛  قــرار 
ــود  ــت خ ــن از جمعّی ــد و همچنی ــت باش ــرم و جنای ــر ج نظ
ــرخ  ــد. ن ــت کن ــی محافظ ــای طبیع ــوع بای ــورت وق در ص
ــا وجــود خطــر  ــن اســت و ب ــو پایی ــت در توکی جــرم و جنای
ــی  ــث طراح ــت در بح ــرم و جنای ــه، ج ــد زلزل ــی مانن فجایع
ــر ایمنــی در توکیــو بیشــتر  ــدارد. تمرکــز ب شــهری نقشــی ن
در زمینــه ی آمادگــی در برابــر بایــای طبیعــی اســت؛ بــا ایــن 
ــده ای  ــل نگران کنن ــرزه عام ــگی زمین ل ــر همیش ــال، خط ح
ــهر  ــد ش ــاس می کنن ــردم احس ــرا، م ــود؛ زی ــاس نمی ش احس
ــه  ــا را ب ــی، آن ه ــای آموزش ــن و فرصت ه ــات روش ــا اطاع ب
انــدازه ی کافــی بــرای خطــر آمــاده می کنــد. مداخــات 
طراحــی بــرای افزایــش ایمنــی توکیــو شــامل ســاختمان های 
مقــاوم در برابــر زلزلــه، همــراه بــا طراحــی بــدون مانــع بــرای 
امــکان تــردد ایمــن افــراد مســن و افــراد دارای معلولّیــت در 

ــهر اســت ]19[. ــر ش سراس
2- سیدنی،  استرالیا

عمــر  جهــان  مــردم  ســایر  بــه  نســبت  اســترالیایی ها 
ــد و ســال های بیشــتری در شــرایط خــوب  ــری دارن طوالنی ت
ــان  ــا نش ــال، یافته ه ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــر می برن ــه س ــامتی ب س
ــن  ــترالیایی های مس ــامت اس ــت س ــه در وضعّی ــد ک می ده
ــا  ــود دارد. ت ــی وج ــا تفاوت های ــامتی آن ه ــای س و پیامده
ــا تخمیــن زده می شــد کــه حــدود  پیــش از همه گیــری کرون
ــا رفتــاری داشــته  ــی ی 20 درصــد اســترالیایی ها مســائل روان

ــند ]20[. باش

- فضاهای سبز
به طــور کلـّـی، حــدود 65% از افــرادی کــه در ســیدنی زندگــی 
ــتند.  ــاز هس ــای ب ــری از فض ــه ی 400 مت ــد، در فاصل می کنن
فضاهــای ســبز به طــور گســترده ای بــرای کمــک بــه کاهــش 
در سراســر  مکان هایــی  زیــرا،  می شــوند؛  اســتفاده  دمــا 
ــدید آب و  ــای ش ــایر رویداده ــا و س ــوج گرم ــا م ــترالیا ب اس

ــتند ]21[. ــه هس ــی مواج هوای

خیابان جورج، سیدنی. عّکاس: اشلی هیوز

- فضاهای فعال
دقیقــه   10 فاصلــه ی  در  ســیدنی  ســاکنین  درصــد   34
پیــاده روی از مرکــزی هســتند کــه حداقــل یــک ســوپرمارکت 
بــه مســاحت 1000 متــر مربــع دارد. ایــن دسترســی در 
ــرقی  ــه ی ش ــه در ناحی ــه ای ک ــت، به گون ــر اس ــیدنی نابراب س
ــاالی  ــا ســطحی ب ــه ایــن مراکــز ب شــهر، میــزان دسترســی ب
ــزی  ــی و مرک ــق غرب ــر از مناط ــب باالت ــه مرات ــد ب 60 درص

ــت ]21[. ــد اس ــدود 20 درص ــطحی ح ــا س ــهر ب ش
- فضاهای امن

ــراد  ــه اف ــبت ب ــن نس ــراد مس ــترالیا، اف ــی در اس ــور کلّ به ط
ــه و  ــرقت، حمل ــخصی )س ــم ش ــی جرای ــر قربان ــوان کمت ج
ــد  ــت می توان ــرم و جنای ــال، ج ــن ح ــا ای ــوند؛ ب ــره( می ش غی
تأثیــر زیــادی بــر زندگــی برخــی افــراد مســن داشــته باشــد 
و برخــی از آن هــا تــرس بیشــتری احســاس می کننــد. بــرای 
ــراد  ــز اف ــا تمرک ــی ب ــا، در مناطق ــی جاده ه ــت از ایمن حمای
مســن، از خیابان هــای بــا ســرعت کــم )حداکثــر 40 کیلومتــر 
نشــان  ارزیابی هــا  کــه  می شــود  اســتفاده  ســاعت(  در 
ــات  ــدی تصادف ــاً 33 درص ــش تقریب ــب کاه ــد، موج می دهن

ــود ]22[. ــدی می ش ــات ج ــات و جراح ــه تلف ــر ب منج
3- مونترآل، کانادا

ــکل  ــا مش ــی ی ــاری روان ــر بیم ــک نف ــی، ی ــر 5 کانادای از ه
اعتیــاد را تجربــه می کنــد. در مونتــرآل، حــدود 2% جمعّیــت 
ــد و حــدود  ــج می برن ــاالت روان پریشــی رن بزرگســال از اخت
29% افســردگی شــدید یــا اضطــراب یــا مصــرف مــواد مخــدر 

ــد ]23[. ــه می کنن ــکل را تجرب ــا ال ی

تجمع بین نسلی یک خانواده در پارک سیدنی
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- تعامالت اجتماعی
ــرای اتومبیــل ســاخته شــده  ــرآل ب بیشــتر خیابان هــای مونت
ــه توســعه ی  ــد ب ــرآل، طراحــان شــهری متعّه اســت. در مونت
مجــدد شــهر از منظــر دسترســی و تعامــل اجتماعــی هســتند. 
فضاهــای عمومــی شــهر، دوســتانه و دعوت کننــده هســتند و 

ــا بخشــند ]24[. ــادالت اجتماعــی را ارتق ــد تب می توانن

- دسترسی به خدمات

ــت در  ــر در ایجــاد احســاس امنّی ــل مؤثّ ــر از عوام ــی دیگ یک
ــاظ  ــه لح ــرآل ب ــت. مونت ــات اس ــه خدم ــی ب ــهر، دسترس ش
و  اجتماعــی  منابــع  خدمــات،  کار،  محــّل  بــه  نزدیکــی 
محوطه هــای فعالّیــت فیزیکــی یــا خــّاق، وضعّیــت مناســبی 
ــود ]26[. ــر ش ــد بهت ــوز بای ــاکنان، هن ــر س ــا از نظ دارد؛ اّم

- دسترسی به طبیعت
ــوع  ــزرگ )در مجم ــارک ب ــل 19 پ ــهر دارای حداق ــن ش ای

2000 هکتــار( اســت ]26[.

- ایمنی
ــۀ  ــونت علی ــری از خش ــرای جلوگی ــاش ب ــهر در ت ــن ش ای
زنــان و توســعه ی مکان هــای عمومــی اطمینان بخــش و 
ایمــن، یــک برنامــه ی عملــی اتّخــاذ کــرده اســت. ایــن طــرح 
اذعــان دارد کــه ایمنــی زنــان همیشــه مســأله ی مهّمــی بــرای 
ــن،  ــهر همچنی ــت؛ ش ــوده اس ــهر ب ــه ش ــا ب ــی آن ه دسترس
ــا ایــن  سیاســتی مربــوط بــه کــودکان اتّخــاذ کــرده اســت، ب
هــدف کــه کــودکان، محیــط شــهری مســاعدی بــرای بــازی و 
اکتشــاف داشــته باشــند و بــه روشــی امــن و جــّذاب طراحــی 

شــده باشــد ]27[.
- حمل و نقل فّعال

سیســتم حمــل و نقــل مونترآل در مقایســه با ســایر شــهرهای 
آمریــکای شــمالی، کارآمــد اســت. ایــن شــهر، طــرح حمــل  و 
ــب کــرد کــه در ســال 2019  ــی را در ســال 2008 تصوی نقل
مجــدداً منتشــر شــد. ایــن طــرح بــر نوســازی شــبکه ی حمــل 
و نقــل، اولویّــت دادن بــه عابــران پیــاده بــا راه انــدازی منشــور 
عابــر پیــاده و تقویّــت شــبکه ی دوچرخه ســواری تأکیــد دارد؛ 
ــه در  ــد ک ــبز ایجــاد کن ــای س ــن، قصــد دارد محلّه ه همچنی
آن مجموعــه ای از اقدامــات را بــرای تســهیل ترافیــک، بهبــود 
ایمنــی و بازگردانــدن آرامــش و کیفّیــت زندگــی بــه ســاکنان 

اعمــال کنــد ]27[.

نمایی از مونترآل. عکس از دانیل بیلیس

ــر روی  ــی ب ــه ای مصنوع ــور )دریاچ ــه ی بی دریاچ
ــرآل( ــع در مونت ــابق واق ــالق س بات

بافت قدیم مونترآل. عکس از ماریا النا زونیگا

مرکز شهر مونترآل. عکس از ایوا بلو

نمایی از یکی از محاّلت شهر مونترآل.
 عکس از جنی کارترایت

4- هنگ کنگ
هنگ کنــگ شــهری فشــرده اســت کــه همیشــه دارای کمبــود 
ــار  ــوع در کن ــن موض ــت. ای ــوده اس ــاخت ب ــل س ــن قاب زمی
ــه اجتنــاب از پراکندگــی  توپوگرافــی کوهســتانی آن منجــر ب
شــهری شــده اســت. اکثــر مــردم در مناطــق پرتراکــم مرکــز 
ــهر در  ــر از ش ــایرین، دورت ــد. س ــی و کار می کنن ــهر، زندگ ش
جزایــر و مناطــق جدیــد زندگــی می کننــد و بــه مرکــز شــهر 
رفــت  و  آمــد می کننــد ]28[. هزینــه و دردســترس بودن 
مســکن، یکــی از بزرگ تریــن نگرانی هــا بــرای ســاکنان 
هنگ کنــگ اســت و مــردم ممکــن اســت بیــش از یــک دهــه 
ــردم از اینکــه  ــی باشــند. بســیاری از م منتظــر مســکن دولت
ــوند.  ــرده می ش ــوند، افس ــه ش ــد صاحب خان ــز نمی توانن هرگ
اکثــر مــردم در هنگ کنــگ در آپارتمان هــای کوچــک در 
ــای  ــه دارای اتاق ه ــد ک ــی می کنن ــی زندگ ــای مرتفع بلوک ه
ــلوغ اســت و فضــای  ــی ش کوچــک اســت، ســاختمان ها خیل

ــدارد ]29[. ــدن زمــان وجــود ن ــرای گذران کافــی ب

ــتان در  ــل زمس ــی در فص ــل عموم ــل و نق حم
ــال ــوی رئ ــس از ج ــرآل. عک ــه ای از مونت محّل

در  بزرگســاالن  بــرای  رایــج  روانــی  مشــکات  شــیوع 
هنگ کنــگ 13/3% اندازه گیــری شــده اســت کــه شــایع ترین 
آن هــا اضطــراب و افســردگی اســت ]30[. فقــط یــک چهــارم 

یک بلوک مسکونی در خلیج کواری، هنگ کنگ

پارک مّلی ویکتوریا در هنگ کنگ

ــه  ــه مشــکات ســامت روان در هنگ کنــگ ب ــراد مبتــا ب اف
ــه  ــد، اگرچ ــی دارن ــت روان دسترس ــمی بهداش ــات رس خدم
ــال  ــی 5 س ــان ط ــودکان و نوجوان ــات ک ــرای خدم ــا ب تقاض

ــت ]31[. ــه اس ــش یافت ــد افزای ــته، 50 درص گذش
- دسترسی به فضای سبز

40 درصــد از مســاحت هنگ کنــگ را فضــای ســبز تشــکیل 
محافظت شــده  ملّــی  پارک هــای  عمدتــاً  کــه  می دهــد 
هســتند و بــه ســمت حاشــیه ی شــهر امتــداد دارنــد. بیشــتر 
ــگ، آراســته، خصوصــی  فضــای ســبز درون شــهری هنگ کن
ــه  ــاص ک ــی خ ــش گیاه ــا پوش ــت ب ــده اس ــنگ فرش ش و س
بــه دلیــل تمیــزی و توانایــی زنده مانــدن در خاک هــای 
ریــزش  عــدم  و  ســکوها(  و  گلدان هــا  )ماننــد  کم عمــق 

ــت ]32[. ــده اس ــاب ش ــا انتخ برگ ه

- فعالّیت فیزیکی
ــت  ــا محوریّ ــهری ب ــگ ش ــی: هنگ کن ــل عموم ــل و نق حم
ــد از  ــدود 8 درص ــا ح ــت و تنه ــی اس ــل عموم ــل و نق حم
ــش از 41 درصــد از  ــل هســتند. بی ــاکنان آن دارای اتومبی س
ــن  ــتگاه راه آه ــری ایس ــه ی 800 مت ــهر در فاصل ــت ش جمعّی
زندگــی می کننــد و اســتراتژی شــهر، پیــاده روی همــراه 
ــد  ــد. 89 درص ــویق می کن ــی را تش ــل عموم ــل و نق ــا حم ب
ــا وســایل حمــل و نقــل عمومــی )اکثــراً قطارهــای  ســفرها ب

شــهری و اتوبــوس( انجــام می شــود ]33[.
ــدان پیاده محــور  ــن شــهر چن ــی، ای ــاده روی: به صــورت کلّ پی
یــا  اغلــب مسدودشــده  و  باریــک  پیاده روهــای  نیســت؛ 
ــره ی  ــر جزی ــایه، اث ــود س ــنگین، نب ــک س ــته، ترافی ناپیوس
گرمایــی و آلودگــی هــوا از عوامــل بازدارنــده ی پیــاده روی بــه 
ــد  ــگ می توانی ــال، در هنگ کن ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــمار می رون ش
پیــاده روی  ماننــد  برویــد  راه  خیلــی  ناخواســته  به طــور 
برقــی.  پلّه هــای  و  پیــاده  عابــر  پل هــای  گذرگاه هــا،  در 
ــتند،  ــا  هس ــن  مغازه ه ــر از ویتری ــه پ ــک ک ــای کوچ بلوک ه
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ــرای  ــی ب راه رفتــن را تشــویق می کننــد؛ همچنیــن، تاش های
ــال  ــاده روی در ح ــت پی ــش قابلّی ــا و افزای ــض پیاده روه تعری

ــت ]33[. ــام اس انج

ــود  ــی وج ــات ورزش ــیعی از امکان ــف وس ــگ، طی در هنگ کن
دارد؛ اّمــا، کــودکان دسترســی کمتــری بــه ایــن فضاهــا دارنــد. 
ــای  ــی و گروه ه ــص، تای چ ــنا، رق ــامل ش ــی )ش ورزش گروه
ــه  ــده شــده اســت ک ــراد مســن گنجان چــای( در فرهنــگ اف
ــت  ــه طبیع ــی ب ــق دسترس ــی، از طری ــت بدن ــر فعالّی عاوه ب
و تعامــل اجتماعــی، ســامت روانــی را بــه همــراه دارد ]28[. 

- فعالّیت اجتماعی
ــر  ــه ب ــت ک ــری اس ــگ دارای عناص ــهری هنگ کن ــای ش فض
ــهر،  ــوای ش ــت. آب  و ه ــذار اس ــی تأثیرگ ــات اجتماع تعام
محبوبّیــت فضــای بیــرون را بــرای معاشــرت محــدود می کنــد. 
ــی  ــکان عموم ــن م ــن و محبوب تری ــد، رایج تری ــز خری مراک
ــگ  ــی در هنگ کن ــات اجتماع ــرای تعام ــترس ب ــل دس قاب
ــرادی را  ــیه راندن اف ــه حاش ــر ب ــوع، خط ــن موض ــتند. ای هس
ــل  ــا مای ــد ی ــد ندارن ــرای خری ــی ب ــی مال ــه توانای ــد ک می ده

ــه  ــی ک ــای داخل ــد نیســتند. یکــی دیگــر از گزینه ه ــه خری ب
اغلــب مــورد اســتفاده ی جوان ترهــا قــرار می گیــرد، اجــاره ی 

ــرای تعامــات اجتماعــی اســت ]28[. ــا ب ــت فضاه موّق

یک پیاده روی شلوغ قطار که قطارها را به دانشگاه 
هنگ کنگ مّتصل می کند.

افراد مسن هر روز صبح برای ورزش گروهی در این 
میدان دانشگاه هنگ کنگ گرد هم می آیند.

 سخن آخر
بیشــتر  در  در حــال حاضــر  نشــان می دهــد  بررســی ها 
شــهرها، ســامت روان بــه عنــوان اولویّــت در سیاســت گذاری 
عمومــی در نظــر گرفتــه نمی شــود. طراحــی حامــی ســامت 
روان گاهــی اجــرا می شــود، اّمــا نــه به صــورت نظام منــد 
ــی  ــوع، اولویّت ــن موض ــال ای ــن ح ــا ای ــه؛ ب ــی آگاهان ــا حّت ی
غیرمســتقیم بــرای شهرســازان و معمــاران بــه  شــمار می آیــد. 
بــه نظــر می رســد مانــع کلیــدی بــرای اعمــال نفــوذ آشــکار 
ــود ســامت روان،  ــرای بهب ــزی و طراحــی شــهری ب برنامه ری
عــدم آگاهــی در مــورد ســامت روان و روش هایــی اســت کــه 
ــردم  ــامت روان م ــود س ــه بهب ــد ب ــهری می توان ــی ش طراح

کمــک کنــد.
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 مقّدمه
ارتبــاط و حضــور انســان در طبیعــت، امــری جدایی ناپذیــر و 
نیــازی فطــری اســت و همــواره انســان در تــاش اســت کــه با 
حضــور در فضا    هــای      طبیعــی از جهــان مصنــوع فاصلــه بگیــرد 
ــبز  ــای س ــردازد.        فضاه ــود بپ ــم خ ــل روح و جس ــه تکام و ب
ــان  ــل انس ــاط متقاب ــق ارتب ــای موّف ــهر، از نمونه ه ــطح ش س
ــر زیبایــي بصــری و همچنیــن  ــا طبیعــت اســت کــه عاوه ب ب
بهبــود شــرایط آب  و هوایــي محیــط، موجــب افزایــش ســطح 

ــود.  ــهري مي ش ــه ی ش ــامت جامع س
چه فضاهای سبزی تأثیرگذارند؟

فضاهــا و عناصــر ســبز طبیعــي در ســطح شــهر شــامل 
ــروش گل  ــا، مراکــز ف ــکاري  اطــراف خیابان ه ــا، درخت پارک ه
ــاط  ــوع ارتب ــا بررســي ن ــره مي شــوند. ب ــات و غی ــاه، باغ و گی
افــراد بــا فضاهــاي طبیعــي مي تــوان دریافــت بــراي برقــراري 
ــط  ــال در محی ــور فّع ــه حض ــاز ب ــا، نی ــا فض ــر ب ــاط مؤثّ ارتب
ــه عناصــر ســبز ســطح  ــا نگاه کــردن ب ــي ب نیســت، بلکــه حّت

ــت. ــت یاف ــدي دس ــرات مفی ــه تأثی ــوان ب ــهر، مي ت ش
فضاهــاي آبــي برخــاف نامشــان، ســهمي در فضاهــاي ســبز 
شــهري دارنــد، به طــوري کــه هــر ســطح آبــي کــه در 
ــت فضاهــاي ســبز وجــود دارد، ماننــد حوضچه هــا و  محصوریّ
ــي می شــوند و  ــا، فضــاي ســبز تلّق ــاي داخــل پارک ه آبنماه
نــه تنهــا باعــث بازپــروري روانــي در محیــط می شــود، بلکــه 
ــراه  ــه هم ــون را ب ــي گوناگ ــاي اجتماع ــکل گیري فعالّیت ه ش

دارد.
پهنه هــای کشــاورزی و باغــات خــارج از شــهر نیــز بــه 
ــلوغی و  ــهر و ش ــان از ش ــن انس ــب فاصله گرفت ــی موج نوع
اســترس های  و  می شــود  آن  بــه  مربــوط  دغدغه هــای 

کاهــش می دهــد. را  روزمــره 
 تأثیر فضای سبز بر سالمت فیزیکی

ورزش یکــی از مهم تریــن عوامــل بهبــود ســامت جســم 
ــدن  ــینی و پدیدارش ــش شهرنش ــا افزای ــروزه ب ــه ام ــت ک اس
ــردگی  ــود. افس ــه می ش ــده گرفت ــون، نادی ــای گوناگ دغدغه ه
و اســترس از مشــکات اساســی جامعــه ی کنونــی اســت کــه 
ــی، نشــأت  ــدم تحــّرک کاف ــی و ع ــوی زندگ ــر در الگ از تغیی
مي گیــرد و عامــل اصلــی بیماری هــای جســمی تنگــی 
التهــاب مفاصــل، دیابــت، بیماری هــای قلبــی و  نفــس، 
عروقــی و همچنیــن ســرطان اســت. مــردم بــرای درمــان ایــن 
بیماری هــا هزینه هــای زیــادی می پردازنــد و بــه درمــان 
ــای  ــی از راه ه ــد ]1[. یک ــدا نمی کنن ــت پی ــز دس ــل نی کام
مبــارزه بــا ایــن بیماری هــا، افزایــش فعالّیــت فیزیکــی 
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ــبز دارد. در  ــای س ــا فض ــی ب ــاط نزدیک ــه ارتب ــد ک می باش
 اصــل فضاهــای ســبز شــهری، محیطــي ارزان، قابــل دســترس 
ــراي شــهروندان در جهــت انجــام فعالّیت هــاي  ــي را ب و جّذاب
فیزیکــي مختلــف ماننــد دوچرخه ســواري و پیــاده روي را 
ــوارد  ــه م ــي ب ــاي فیزیک ــطح فعالّیت ه ــد. س ــم مي کن فراه
گوناگونــي از قبیــل میــزان دسترســي بــه فضــاي ســبز، امنّیت 
ــیر هاي  ــا و مس ــه پیاده روه ــي ب ــط، دسترس ــود در محی موج
دوچرخه ســواري و تراکــم جمعّیتــي مســکوني، بســتگي دارد. 
طبــق مطالعــات صورت گرفتــه توســط مؤسســه ی ملّــی 
تحقیقــات ســامت، افــرادي کــه در نزدیکــي فضاهــاي ســبز 
ــد،  ــري دارن ــي راحت ت ــد و دسترس ــي مي کنن ــهري زندگ ش
3/3 برابــر بیشــتر از افــرادي کــه بــه فضاهــاي ســبز دسترســي 
ــراد از  ــن اف ــي هســتند ]2[. ای ــت فیزیک ــد، داراي فعالّی ندارن
ــّدت،  ــد و در بلند م ــتري برخوردارن ــماني بیش ــامت جس س
افزایــش رضایتمنــدي در محیــط کار، خانــه و اجتمــاع، 

حاصــل مي گــردد.

 تأثیر فضای سبز بر سالمت رواني
فضــاي ســبز در ســطح شــهر باعــث افزایــش لــّذت و 
ــوان  ــه  عن ــان ب ــود و درخت ــهري مي ش ــه ی ش ــاط جامع نش
ایفــا  زیــادي  نقــش  شــهري  ســبز  عناصــر  اصلي تریــن 
مي کننــد. نحــوه ی چیدمــان، توالــي و حّتــي فاصلــه ي میــان 
ــزار اســت و  ــان تأثیرگ ــي مخاطب ــان، در برداشــت ذهن درخت

داده انــد  نشــان  بررســی ها 
فاقــد  کــه  کارگرانــی  کــه 
منظــره ي طبیعــی در اطــراف 
ــتر  ــتند، 23٪ بیش ــز کار هس می
کار  از کارگــران دارای محیــط 
ــده اند ]4[. ــض ش ــی مری طبیع

ــد نقــش اساســي  مي توان
عاطفــي،  تجــارب  در 
ــا دلبســتگي  ــوي و ی معن
و  فضاهــا  بــه  افــراد 
ــا  ــاص، ایف ــاي خ مکان ه
ــای  ــه مزای ــد. از جمل کن
روانــی تمــاس بــا طبیعت 
تســکین  بــه  می تــوان 
و  تنــش  اســترس، 
کاهــش اضطــراب اشــاره 
منافــع  ایــن  نمــود. 
نقــش  اســت  ممکــن 
ــار  ــر ب ــده ای در تغیی عم
در  بیمــاری  جهانــی 

ــرآورد بانــک جهانی و ســازمان  ب
ــت  ــن اس ــی ای ــت جهان بهداش
ــال  ــی در ح ــالالت روان ــه اخت ک
حاضــر 10 درصــد از بــار جهانــی 
ــد  ــکیل می دهن ــاری را تش بیم

.]3[
ــت،  ــوان گف ــی می ت ــه  طورکلّ ــند؛ ب ــته باش ــان داش ــّی زم ط
ــاد  ــش، ایج ــه، کش ــان در جاذب ــل توانایی ش ــه دلی ــا ب پارک ه
ــودن و مطابقت داشــتن  حــّس رضایتمنــدی، احســاس بیرون ب
ــتند.  ــوب هس ــی مطل ــامتی و تندرس ــرای س ــت، ب ــا طبیع ب
ــت،  ــترس اس ــی در دس ــه به راحت ــی ک ــت طبیع محیط زیس
ــک دوره ي  ــد از ی ــاب بع ــدد اعص ــرای تم ــی ب ــع مهّم منب
ــبز  ــای س ــه فضاه ــتیابی ب ــد. دس ــدید مي باش ــترس ش اس
مرتبــط  روانــی  بهبــود ســامت  بــا  پارک هــا  همچــون 
ــا کاهــش اســترس، ســبب افزایــش ســامتی  هســتند کــه ب
ــرات مثبــت، تــرس را  ــدن اث ــا بازگردان عمومــی می شــوند و ب
ــرات تفریحــی و  ــا از اث ــی پارک ه ــرات روان ــد. اث کاهــش دهن

اســت. باالتــر  اجتماعــی  جنبه هــای 

 تأثیر فضای سبز بر بیماران در بیمارستان
اساســی ترین  از  بیمارســتان  در  بستری شــدن  و  بیمــاری 
اســترس های زندگــی بشــر هســتند. بــا مــرور توســعه ي 
بیمارســتان ها در طــول تاریــخ می تــوان ذکــر کــرد کــه 
ــاران  ــود بیم ــد بهب ــر روی فرآین ــت ب ــبز و طبیع ــای س فض
مؤثّــر اســت. بیمارســتان اغلــب بــه دلیــل جنبه هــای کمبــود 
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ــود  ــواب، کمب ــان خ ــوردن و زم ــرل  خ ــود کنت ــت، کمب امنّی
در ســاختمان های  مســیر  یافتــن  مشــکات  و  اطاعــات 
ــرد.  ــل می ب ــات را تحلی ــرل احساس ــده، کنت ــنا و پیچی ناآش
ــوند  ــغ می ش ــاران بال ــترس در بیم ــبب اس ــا س ــن جنبه ه ای
ــل افســردگی،  ــی بســیاری از قبی ــرات منف ــه اث ــه منجــر ب ک
ــار  ــش فش ــرد ادراک، افزای ــش عملک ــی، کاه ــراب، ناتوان اضط
خــون، ســطوح باالتــر چرخــش هورمون هــای اســترس و 
ســرکوب عملکــرد ایمنــی بــدن می شــوند ]3[. بــرای بیمــاران 
جــوان، محیــط بیمارســتان بــه عنــوان محیــط بیگانــه بــه نظر 
ــواده را تحمیــل می کنــد.؛  می رســد کــه درد و جدایــی از خان
همچنیــن، بــوی غالــب ضدعفونی کننده هــا ماننــد یــد و 
پوویــدون، مــواد شــوینده و تترااتیــل مورداســتفاده در بخــش 
ــرای  ــژه ب ــال، به وی ــودکان خردس ــش ک ــا و بخ ــودکان نوپ ک
بیمارانــی کــه اّولیــن بــار در بیمارســتان حضــور دارنــد، ســبب 
ــج  ــا درد و رن ــت ب ــن اس ــه ممک ــود ک ــرس می ش ــاد ت ایج
همــراه شــود؛ همچنیــن، مانــدن در بخــش بــا دیگــر بیمارانــی 
ــد،  ــا قبــًا ماقــات نکرده ان ــد و ی کــه آن هــا را هرگــز ندیده ان
ــه ی نامطلوبــي را تداعــی می کنــد. ماقــات منّظــم  نیــز تجرب
ــی  ــدادی تلّق ــوان روی ــه عن ــتاران ب ــکان و پرس ــط پزش توس
ــه مصــرف دارو  ــور ب ــه مجب ــان آن اســت ک ــه زم می شــود ک
ــک  ــرای ی ــتند. ب ــات هس ــق تزریق ــل درد از طری ــا تحّم و ی
ــاعت های  ــدن س ــان، گذران ــا کارکن ــده و ی ــار، بازدیدکنن بیم
طوالنــی در یــک بیمارســتان می توانــد اســترس زا باشــد. 
ــاغ  ــک ب ــا ی ــی و ی ــم انداز طبیع ــه چش ــک ب ــی نزدی دسترس
می توانــد توانایــی مــردم بــرای مقابلــه بــا اســترس را افزایــش 
دهــد و در نتیجــه به طــور بالقــّوه ســامت را بهبــود بخشــد. از 
دیگــر اثــرات فضــای ســبز، کاهــش تعــداد روز بستری شــدن 
ــود  ــا وج ــه ب ــت ک ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــتان اس در بیمارس
اســترس شــدید کــه اغلــب توســط بیمــاری، درد و بیمارســتان 
ایجــاد می شــود، توّجــۀ چندانــی بــه ایجــاد محیط هایــی کــه 
بیمــاران در آن بــه آرامــش  می رســند و یــا نیازهــای عاطفــی 
نمی شود. مشــاهده ی  مبــذول  می شــود،  بــرآورده  آن هــا 
مجموعه هــای حــاوی گیاهــان یــا طبیعــت بــرای چنــد دقیقــه 
ــی در  ــازی قابل توّجه ــد بازس ــه( می توان ــج دقیق ــا پن ــه ت )س
بهبــودی بیمــاران داشــته باشــد، حّتــی اگر به شــّدت اســترس 
داشــته باشــند. نمــای طبیعــت یــا اشــکال باغچه ماننــد، 
ســطوح احساســات مثبــت )خشــنودی، آرامــش( را افزایــش 
ــی را  ــم و ناراحت ــرس، خش ــون ت ــی همچ ــد و عواطف می دهن

ــد.  مي کاهن

 نتیجه گیری
ارتبــاط بیــن فضــای ســبز و ســامت انســان، چندیــن دهــه 
ــه  ــه ک ــن فرضی ــروزه ای ــده اســت و ام ــه مطــرح ش اســت ک
ــامت  ــط، س ــرای محی ــی ب ــای قابل توّجه ــبز مزای ــای س فض
ــادی کــه در  ــا تحقیقــات زی فیزیکــی و روحــی مــردم دارد، ب
ایــن زمینــه انجــام گرفتــه، به شــّدت حمایــت می شــود. 
ــترس هایی را  ــا اس ــد ت ــک می نمای ــان کم ــه انس ــت ب طبیع
کــه از گذشــته داشــته اســت، بهبــود بخشــد، از اســترس های 
آینــده مصــون بمانــد و در زندگــی روزمــره ی خــود، به خوبــی 

ــد.  ــر نمای ــتی تفّک ــز و به درس تمرک
ــراد در انجــام  ــه  علــت ترغیــب اف ــاز ب اســتفاده از فضاهــای ب
ــاز  ــم و چاره س ــای مه ــی از راه ه ــی، یک ــای فیزیک فعالّیت ه
در شــرایط شــهری بــه  شــمار مــی رود. فضــای بــاز و به ویــژه 
ــازی ، ورزش و  ــاده روی، ب ــت پی ــاد فرص ــا ایج ــبز ب ــای س فض
ــامت  ــود س ــرای بهب ــا ب ــن روش ه ــواری، بهتری دوچرخه س

فیزیکــی و روحــی بشــر شــناخته شــده اســت.
طبیعــت، فرصت نســبتاً مناســبی جهــت بازســازی روح و روان 
ــی  ــط طبیع ــا محی ــل ب ــرا، تعام ــد؛ زی ــم می نمای انســان فراه
ویژگی هایــی دارد کــه در تعامــل بــا محیط هــای دیگــر کمتــر 
ایجــاد می گــردد. فضــاي ســبز به علّــت داشــتن زیبایــی 
ــان را از  ــه انس ــت ک ــندی اس ــّرک دلپس ــا، مح ــر زیب و عناص
کارهــای روزمــره دور نمــوده و بــا جــذب انســان، او را وادار بــه 

ــد. مکاشــفه می نمای
ــتفاده از  ــتان و اس ــبز در بیمارس ــای س ــی فض ــر درمان تأثی
خاصّیــت درمانــی آن ، یــک  نــوع طبیعت درمانــی اســت؛ 
زیــرا، بــا ایجــاد یــک محیــط و منظــره ای آرامش بخــش 
ســبب کاهــش اســترس، آســودگی و آرامــش ذهــن و جســم، 
تمــدد اعصــاب و تغذیــه ی روحــی و عاطفــی بیمــار گردیــده 
و بــا کاهــش ضربــان قلــب، فشــارخون و افزایــش فعالّیــت در 
بخشــی از مغــز کــه در کنتــرل روان انســان نقــش دارد، ســبب 
کاهــش مصــرف مســّکن و بهبــودی ســریع تر و رهایــی بیمــار 

از بیمارســتان می گــردد ]6[.
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 مقّدمه
»... در هیــچ بخــش مهّمــی همچــون حمــل  و  نقــل شــهری، 
ــّخص  ــول، نامش ــن نامعق ــن چنی ــذاری ای ــیوه های قیمت گ ش
و ناپایــدار نیســت«. ویلیــام اس ویکــر، برنــده ی جایــزه ی نوبــل 

ســال 1996 در علــم اقتصــاد. 
ــان  ــه در جه ــهری ک ــل ش ــل  و  نق ــات حم ــن مطالع در اّولی
صــورت گرفتــه اســت، همــراه بــر اصــل جانبه نگربــودن ایــن 
ــال  ــاط در س ــن ارتب ــت. در همی ــده اس ــد ش ــات تأکی مطالع
ــر اســاس آن  1962،  قانونــی در آمریــکا تصویــب شــد کــه ب
تمــام شــهرهای بــا جمعّیــت 50 هــزار نفــر و بیشــتر، موّظــف 
ــهری  ــل ش ــل  و  نق ــات حم ــاله مطالع ــر س ــه س ــدند ک ش
ــا در  ــد خودرو ه ــد رش ــه رون ــه ب ــا توّج ــد ]3[. ب ــام دهن انج
کان شــهرهای جهــان، به خصــوص تهــران و ســایر شــهرهای 
توســعه یافته، بایســتی تمامــی عوامــل مؤثـّـر در سیاســتگذاری 
مدیــران شــهری لحــاظ گــردد. الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای 
ــی  ــل عموم ــل  و  نق ــتم حم ــّول در سیس ــر و تح ــاد تغیی ایج
درون شــهری، عاوه بــر تأکیــد صــرف بــه مســائل فّنــی 
ــادی،  ــی، اقتص ــه اجتماع ــائلی از جمل ــه مس ــی، ب و مهندس
ــت خــودروی شــخصی  ــرخ مالکّی محیط زیســت، ســامت و ن
ــا و  ــی کااله ــرای جابه جای ــل ب ــل  و  نق ــرد. حم ــاراتی ک اش
ــان رو  ــروزه در جه ــت و ام ــده اس ــزی ش ــان ها برنامه ری انس
بــه گســترش می باشــد. ســهم بســزایی از ایــن حمــل  و  نقــل 
را ســامانه های موتــوری )خــودرو ی شــخصی و موتورســیکلت( 
ــر  ــّدی ب ــرات ج ــع آن و تأثی ــه تب ــه ب ــت ک ــکل داده اس ش

ــت.  ــد گذاش ــناختی خواه ــرایط بوم ش ــان، ش ــامت انس س
حمل و نقل همگانی

برنامه ریــزی حمــل و نقــل همگانــی در طــرح جامــع توســعه ی 
شــهری، دارای جایــگاه ویــژه ای اســت. ایــن جایــگاه بــه لحــاظ 
بهــره وری بهینــه از امکانــات موجــود و پوشــش مناســب 
تقاضــای فعلــی، حاصــل گردیــده اســت ]8[. از جملــه فوایــد 
اســتفاده از حمــل و نقــل همگانــی می تــوان بــه کاهــش تراکم 

ترافیــک، کاهــش مصــرف ســوخت، کاهــش هزینه هــای ســفر، 
ــان ســفر، ایجــاد فرصت هــای اقتصــادی و حفــظ  کاهــش زم
محیط زیســت اشــاره نمــود. ســامانه ی حمــل و نقــل همگانــی 
ــر اســاس تقســیم بندی صورت گرفتــه شــامل ســه دســته ی  ب
ــه اســت. ســامانه ی حمــل  ــر و پای ــر، نیمه انبوه ب ــی انبوه ب اصل
ــل و  ــامانه ی حم ــرو، س ــامل مت ــر ش ــی انبوه ب ــل همگان و نق
ــهری  ــبک ش ــار س ــامل قط ــر ش ــی نیمه انبوه ب ــل همگان نق
ــل و ســامانه ی حمــل  ــوس ســریع )BRT( و مونوری )LRT(، اتوب
ــد  ــوا می باش ــوس و ترام ــامل اتوب ــه ش ــی پای ــل همگان و نق
ــده ی  ــبه همگانی دربرگیرن ــل ش ــل و نق ــامانه ی حم ]1[. س

شــیوه های تاکســی، ون و مینی بــوس می شــود. 

 تأثیر متقابل حمل  و  نقل عمومی و اجتماع
Intra-( شــبکه ی حمــل  و  نقــل درون شــهری کــه در انگلیســی

city transportation( خوانــده می شــود، نوعــی از خدماتــی 

ــردم  ــترس م ــود و در دس ــه می ش ــردم ارائ ــه م ــه ب ــت ک اس
ــزان درآمــد و  ــا می ــراد یــک شــهر متناســب ب ــرار دارد و اف ق
ــوع  ــه ن ــی ب ــت اجتماعــی خــود، وابســتگی های متفاوت موقعّی

ــد. ــم دارن ــور اع ــل به ط ــل  و  نق حم
ــار دســته ی  ــه چه ــل درون شــهری ب ســامانه های حمــل  و  نق

ــد:  ــیم می گردن ــده تقس عم
ــرو و  ــد مت ــی مانن ــل عموم ــل و نق ــامانه های حم ــف( س ال

ــوس. اتوب
ب( ســامانه های حمــل و نقــل نیمه عمومــی ماننــد: ون، 

ــه.  ــوس مدرس ــی و اتوب تاکس
پ( ســامانه های حمــل و نقــل شــخصی موتــوری ماننــد: 

خــودروی شــخصی و موتورســیکلت. 
ــد:  ــوری مانن ت( ســامانه های حمــل و نقــل شــخصی غیرموت

ــواری.  ــاده روی و دوچرخه س پی
هــر یــک از ایــن چهــار ســامانه در یــک شــهر می توانــد جهــت 
ــا،  ــد؛ اّم ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــی و دسترس جابه جای
ــزی و سیاســتگذاری  ــوع برنامه ری ــر روی ن ــل بســیاری ب عوام

دانشجوی برنامه ریزی اجتماعی 
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هــر یــک از ایــن ســامانه ها مؤثّــر اســت. در واقــع هــر 
ســامانه، ویژگــی خــاّص خــودش را دارد و بــر همیــن اســاس، 
شــهروندان تمایــل یــا عــدم تمایــل بــه اســتفاده از آن را پیــدا 

.]3[ می کننــد 
در هــر جامعــه ای، افــراد مختلفــی اعــم از پیــر، جــوان، 
میانســال، نوجــوان، زن بــاردار و غیــره در حــال رفــت و آمــد 
ــی  ــل عموم ــل و نق ــتم حم ــه سیس ــای ک ــتند و از آنج هس
شــهرها بــرای برطرف کــردن نیازهــای بشــر بــه وجــود آمــده 
اســت و بایــد نحــوه ی عملکــرد دقیــق در جهــت رفــع بــه ایــن 
ــی  ــل عموم ــل و نق ــعه ی حم ــرد، در توس ــت ک ــا حرک نیازه
نبایــد تبعیــض بیــن انســان ها و نســل های آینــده قائــل شــد 
و بایــد در برقــراری عدالــت اجتماعــی کوشــش بســیاری کــرد 
]4[. از جملــه تأثیــرات اجتماعــی حمــل و نقــل می توانیــم بــه 
ــف  ــی و محــّل کار اقشــار مختل ــه ي محــّل زندگ ــش فاصل نق
اشــاره کــرد و بــرای پیمــودن ایــن مســیر بســتگی بــه وجــود 
ــوع حمــل و نقــل و قیمــت آن دارد کــه معمــوالً در اقشــار  ن
ــا  ــه حمــل و نقــل ب کم درآمــد جامعــه از لحــاظ دسترســی ب
ــکونتگاه ها  ــش س ــازی فاح ــتند و جداس ــه هس ــکل مواج مش
ــراد بیشــتر دغدغــه  ــا محــّل کار باعــث شــده اســت کــه اف ب
ــند  ــته باش ــل را داش ــل و نق ــایل حم ــی وس ــرای دسترس ب
ــل در  ــکل منوی ــه مای ــی ک ــه مقصــد، در حال ــا دسترســی ب ت
ــه خــودی  ــه »ســؤال ب ــاد دارد ک ــا دسترســی اعتق ــاط ب ارتب
ــل  ــل قاب ــل و نق ــامانه ی حم ــا س ــه آی ــت ک ــن نیس ــود ای خ
دسترســی اســت )همــه می تواننــد یــک صندلــی در اتوبــوس 
ــا  داشــته باشــند(، بلکــه ســؤال ایــن اســت کــه »مقاصــد« ت

ــند«.  ــی می باش ــل دسترس ــد قاب ــه ح چ
تأثیر متقابل حمل  و  نقل عمومی و اقتصاد

ــینی  ــرفت شهرنش ــد و پیش ــّوم و رش ــزاره ی س ــروع ه ــا ش ب
فّناوری هــا،  شــتابنده ی  پیشــرفت  و  ماشــینی  زندگــی  و 
شــاهد افزایــش روزافــزون تعــداد وســایل نقلیــه ی شــخصی و 
ناکافی بــودن وســایل حمــل و نقــل عمومــی هســتیم کــه در 
شــهرهای بــزرگ ماننــد تهــران مشــکات متعــددی را بــرای 
ــه وجــود آورده اســت؛ نه تنهــا وســایل حمــل و  شــهروندان ب
نقــل عمومــی کــم هســت، بلکــه متناســب بــا ســخنان وزیــر 
راه و شهرســازی: »اوضــاع نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی مــا 
شــرایط مناســبی نــدارد و اکثــر آن هــا فرســوده هســتند«. از 
طرفــی فرســوده بودن سیســتم حمــل و نقــل، رونــد تــردد در 
شــبکه های حمــل و نقــل را دچــار اختــال کــرده اســت ]6[.

از نظــر اقتصــادی، اهمّیــت حمــل و نقــل آنقــدر زیــاد 
و گســترده اســت کــه می تــوان آن را بســتر توســعه ی 

ــب و  ــزی مناس ــه برنامه ری ــی ک ــد. در جوامع ــادی خوان اقتص
ــاماندهی  ــود و س ــده و بهب ــام ش ــه انج ــن زمین ــی در ای دقیق
ــی  ــل اقتصــادی به راحت زیرســاخت های حمــل و نقــل و عوام
از یکدیگــر تأثیــر می پذیرنــد، رشــد بازرگانــی و تجــارت، 
بهبــود وضعّیــت کشــاورزی، گســتردگی خدمــات و تولیــدات، 
موجــب افزایــش تقاضــای حمــل و نقــل در جامعــه می گــردد. 
ــره وری  ــش به ــم در افزای ــل ه ــل و نق ــش حم ــی بخ کارآی
ــور  ــن دو به ط ــت. ای ــذار اس ــه تأثیرگ ــادی جامع ــام اقتص نظ
ــاد  ــی اقتص ــد. در بررس ــت می کنن ــر را تقویّ ــته یکدیگ پیوس
ــل در  ــل و نق ــش حم ــرمایه گذاری در بخ ــورها، س کان کش
افزایــش تولیــد ناخالــص ملّــی و ارزش افــزوده، نقــش بســزایی 
بُعــد  بــا  دارد ]5[. نکتــه ی قابل توّجهــی کــه در رابطــه 
ــود،  ــرح می ش ــی مط ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــادی ن اقتص
اوضــاع قیمــت ســوخت، هزینــه ی ســفر، نــرخ مالکّیــت 

ــت: ــه اس ــیله ی نقلی ــوخت و وس ــر س ــت ب ــودرو و مالی خ
هزینه ی سفر

برعکــس تمــام شــهرهای بــزرگ دنیــا، تهــران شــهری اســت 
ــه مراتــب  ــا اتومبیــل شــخصی در آن ب کــه هزینــه ی ســفر ب
ــل  ــل و نق ــامانه های حم ــتفاده از س ــه ی اس ــر از هزین کمت
عمومــی اســت! بنزیــن نســبتاً ارزان، پارکینــگ تقریبــاً مجانی، 
ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــی باع ــای مجان ــا  و خیابان ه بزرگراه ه
اســتفاده از خــودروی شــخصی بــرای ســفرهای شــهری 
ــاال باشــد.  ــه شــّدت ب ــه ســایر کشــورهای جهــان ب نســبت ب
ــت:  ــود اینجاس ــرح می ش ــه مط ــی ک ــب  توّجه ــه ی جال نکت
فــردی کــه از خــودروی شــخصی خــود اســتفاده می کنــد، از 
ــد، آگاه نیســت  ــل می کن ــه تحمی ــه جامع ــه ب ــی ک هزینه های

و پرداخــت نمی کنــد ]3[.

نسبت )مقایسه وسیله نقلیه
با اتوبوس شرکت 

واحد(
8/8سواری شخصی

12/5وانت
4/2موتور سیکلت

7/5تاکسی و مسافربر بنزین سوز
2/3مینی بوس

2/2اتوبوس سرویس
1اتوبوس شرکت واحد

اسمروداسمرود
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 نرخ مالکّیت خودرو
افزایــش روزافــزون خودروهــا و وســایل نقلیــه ی شــخصی در 
ــات  ــی از معض ــه یک ــران، ب ــوص ته ــهرها علی الخص کان ش
اصلــی کان شــهرها تبدیــل شــده اســت. تهــران، کان شــهری 
ــت محیطی و  ــده ی زیس ــکات عدی ــر مش ــه عاوه ب ــت ک اس
ــاهد  ــر روز ش ــی، ه ــی صوت ــوا و آلودگ ــی ه ــاً آلودگ مخصوص

افزایــش در ایــن زمینــه هســتیم.
طبــق آمــاری کــه ســازمان آمــار گــزارش داده اســت، میــزان 
مالکّیــت خــودرو در ســال 1396 و 1397 در شــهر بــه ترتیــب 
50/6 و 53/6 و در روســتا هــم بــه ترتیــب 29/6 و 23/3 

می باشــد.

درصد خانوارهای استفاده کننده از لوازم عمده ی 
زندگی در مناطق شهری و روستایی سال 1396 و 

1397
روستاییشهریشرح

1396139713961397
50/653/229/623/3اتومبیل شخصی
16/114/129/828/4موتور سیکلت

12/011/77/67/4دوچرخه

البّتــه نــرخ مالکّیــت خــودرو، شــاخص مناســبی برای ســنجش 
ــورها  ــی در کش ــت زندگ ــادی و کیفّی ــعه ی اقتص ــزان توس می
ــرخ  ــا ن ــکا ب ــده ی آمری ــاالت متح ــور ای ــه کش ــد ک می باش
مالکّیــت خــودرو حــدود 779 خــودرو بــه ازای هــر 1000 نفــر 
جمعّیــت در رتبــه ی اّول قــرار دارد، در حالــی کــه ایــن رقــم 
بــرای اران تنهــا حــدود 175 خــودرو بــه ازای هــر 1000 نفــر 
ــودن  ــر پایین ب ــن بیانگ ــد. ای ــه ی 56 می باش ــت در رتب جمعّی
ــا بســیاری از  ــت خــودرو در کشــور در مقایســه ب ــرخ مالکّی ن

ــد ]3[. ــان می باش ــورهای جه کش

 تأثیر متقابل حمل و نقل عمومی و محیط زیست
بــا ورود سیســتم های جدیــد و پیشــرفته ی حمــل و نقــل بــه 
زندگــی مــردم، جابه جایــی مســافر و همچنیــن کاالهــا بســیار 
آســان شــد. اســتفاده از ماشــین آالت صنعتــی تــا حــّد زیــادی 
ــرن بیســتم،  ــل ق ــا اوای ــه انجــام کارهــا ســرعت بخشــید. ت ب
طبیعــت بــا قــدرت خودپاالیــی، آلودگــی ای کــه در نتیجــه ی 
ــن  ــد را از بی ــاد می ش ــین آالت ایج ــرژی در ماش ــوختن ان س
ــد؛  ــس نمی ش ــی ح ــکل خاص ــچ مش ــن، هی ــرد؛ بنابرای می ب

اّمــا، بــه  مــرور زمان بشــر هــر چــه بیشــتر از انواع ماشــین آالت 
اســتفاده کــرد، ســوخت های فســیلی در ماشــین ها بــه مــرور 

باعــث آلودگــی هــوا و بســیاری مشــکات دیگــر شــدند.
طبــق تحقیقــات صورت گرفتــه، ناســالم ترین 
جهــان  در  هــوا  کیفّیــت  نظــر  از  محل هــا 
مکزیکوســیتی   .1 شــده اند:  رتبه بنــدی 
ــد(  ــی )هن ــد( 3. دهل ــه )هن ــک( 2. کلکت )مکزی
ــران  ــن( 6. ته ــن )چی ــد( 5. پک ــی )هن 4. بمبئ
)ایــران( 7. شــانگهای )چیــن( 8. ســائوپولو 
ــرو  ــن( 10. ریودیژانی ــن )چی ــل( 9. تیانجی )برزی

)برزیــل(. 
بــر اســاس آمارهــا و گزارش هــای مختلــف )از جملــه شــرکت 
ــته ای(،  ــه هس ــم پیمان ــزارش خان ــوا و گ ــت ه ــرل کیفّی کنت
تهــران یکــی از آلوده تریــن شــهرهای جهــان محســوب 
می گــردد. ایــن وضعّیــت، نتیجــه ی چندیــن عامــل می باشــد 
ــل  ــل و نق ــودن حم ــا، اجتماعی محورنب ــن آن ه ــه عمده تری ک
در ایــن شــهر می باشــد. مجموعــه ی شــرایط باعــث گردیــده 
اســت کــه اکثریـّـت، اگــر نگوییــم تمــام، خودروهــای شــخصی 
باالجبــار و یــا بــه دلیــل مقرون به صرفه بــودن اســتفاده از 
آن هــا در تهــران، هــر روز وارد خیابان هــای تهــران می شــوند 
و ضمــن مصــرف قابل توّجــه ی ســوخت و ایجــاد آلودگی هــای 
فــراوان در زمــان حرکــت و یــا توّقــف در جریــان ترافیــک، در 
ــا  ــی از خیابان ه ــش قابل توّجه ــز بخ ــدن نی ــگام پارک ش هن
و یــا فضاهــای حمــل و نقلــی تهــران بــدون پرداخــت هزینــه 
ــز را اشــغال  ــه ی بســیار بســیار ناچی ــا پرداخــت هزین ــا ب و ی

می کننــد ]3[.
وســایل نقلیــه ی بزرگراهــی، موتورهــای دریایــی، لوکوموتیوهــا 
و  گاز  انتشــار  به صــورت  آلودگــی  منابــع  هواپیماهــا،  و 
ــوا  ــت ه ــر کیفّی ــا ب ــوند. آن ه ــوب می ش ــق محس ذّرات معلّ
ــان و  ــامت انس ــرای س ــدی ب ــته و تهدی ــی گذاش ــر منف تأثی
محیط زیســت بــه شــمار می آینــد و اســتفاده ی بیــش از حــد 
از انــواع مختلــف سیســتم های حمــل و نقــل، باعــث اختــاالت 
زیــادی در محیط زیســت شــده اســت؛ اّمــا بایــد بگوییــم کــه، 
بــا ورود ماشــین آالت بــه زندگــی مــردم، اســتفاده از حیوانــات 
ــردم  ــت و م ــن رف ــه از بی ــه  رفت ــافر و کاال رفت ــل مس در حم
ــا کویرهــای  ــه جنگل هــای بکــر و ی ــه ورود ب ــازی ب دیگــر نی
ــد. هــر  ــه مقصــد خــود ندارن ــرای رســیدن ب دســت نیافتنی ب
چــه ورود انســان بــه محیــط زندگــی حیوانــات کمتــر باشــد، 

میــزان آســیب بــه آن هــا نیــز کمتــر اســت.
آلودگی هوا و حمل و نقل شهری

ــازه ی زمانــی مشــّخصی شــاهد  مــا هــر ســاله در تهــران در ب

ــا آالیندگــی باالیــی هســتیم و ایــن  آلودگــی هــوای بســیار ب
آلودگــی چنــد حالــت دارد: اّول اینکــه، به خاطــر وجــود 
به دلیــل  و  اســتان  غــرب  منطقــه ی  در  کارخانه جــات 
وزش بــاد، باعــث آلودگــی ســطح کان شــهر می شــود؛ 
ــران،  ــوص ته ــهرها علی الخص ــطح کان ش ــه، در س دّوم اینک
وجــود حمــل و نقــل موتــوری شــخصی بســیار زیــاد هســت 
ــل  ــد. دلی ــوا می باش ــی ه ــی آلودگ ــل اصل ــود دلی ــن خ و ای
ســّوم ایــن هســت کــه در ســطح شــهر پروژه هایــی در حــال 
انجــام اســت نظیــر حمــل و نقــل پــاک کــه از دوچرخه هــای 
ــره اســتفاده می شــود و  ــدود، اســکوتر رورو و غی اشــتراکی بی
ســاالنه بــرای انتخــاب مســیر مناســب و رنگ کــردن مســیرها، 
بودجــه ای تعلّــق می گیــرد تــا شــهروندان از ایــن نــوع حمــل 
و نقــل پــاک اســتفاده کننــد؛ اّمــا، متأّســفانه شــاهد ســاخت 
جاده هــا و پل هــای طبقاتــی هســتیم کــه نه تنهــا باعــث 
کاهــش تراکــم ترافیــک نمی شــود، بلکــه ترافیــک را تشــدید 
می کنــد؛ مثــال بــارز آن، پــل صــدر تهــران می باشــد. مــا هــر 
چقــدر بــه آینــده حرکــت کنیــم، نیــازی بــه آزادراه و بزرگــراه 
نداریــم، بلکــه بایــد بــا همــکاری تمامــی دســتگاه های ذیربــط 
ــود و  ــه ش ــا گرفت ــه ی جاده ه ــاز بی رویّ ــاخت و س ــوی س جل
ــد از حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده  ــد بتوانن شــهروندان بای
ــان  ــی در زم ــوا و صرفه جوی ــا در کاهــش آلودگــی ه ــد ت کنن

ــج ثمربخشــی برســیم. ــه نتای در ترافیــک ب
 سالمتی همگانی

ــا  ــزرگ دنی ــهرهای ب ــروزه در ش ــه ام ــتندهایی ک ــق مس طب
ــم،  ــاهده می کنی ــران مش ــی ته ــد و حّت ــن، هن ــه چی از جمل
چارچــوب کلـّـی، رایج تریــن مشــکات عمومــی کــه در نــاوگان 
حمــل و نقــل عمومــی آشــکارا هســت، افزایــش ســامانه های 
ــی  ــت توانای ــورداری از مزیّ ــراً برخ ــد. ظاه ــوری می باش موت
ــراً  ــه ظاه ــی ک ــود آزادی و جابه جای ــا وج ــریع ب ــت س حرک
ــف  ــده اســت، مســائل مختل ــه وجــود آم ــا ب توســط خودروه
ــات، از هــم  گســیختگی  ــر آلودگــی، ســر و صــدا، تصادف نظی
ــرای جامعــه از  و شــلوغی ناشــی از آن، اثــرات مثبــت آن را ب

/https://www.parsnaz.com :منبع

ــرده اســت. بیــن ب
ــش  ــه ی افزای ــی، نتیج ــی صوت ــوا و آلودگ ــی ه ــود آلودگ وج
جمعّیــت می باشــد و افزایــش جمعّیــت هــم )یعنــی افزایــش 
ــک  ــود و ترافی ــک می ش ــث ترافی ــه( باع ــا و در نتیج خودروه
ــردد  ــوند. ت ــوق می ش ــاد ب ــث ایج ــا باع ــش خودروه و افزای
ــد  ــای خــودرو، همگــی می توانن ــه  و دزدگیره وســیله ی نقلی
ــزارش  ــق گ ــد. طب ــته باش ــامت داش ــر س ــی ب ــرات منف اث
ــطوح  ــه س ــوط ب ــکات مرب ــی، مش ــت جهان ــازمان بهداش س
ــر  ــورت زی ــه ص ــد را ب ــش از ح ــا بی ــه ی ــدا همیش ــر و ص س
مشــّخص کــرده اســت: 1. درد و کاهــش شــنوایی 2. آســیب 
ــال در  ــگ زدن گــوش 3. آزردگــی 4. اخت ــر زن شــنوایی نظی
ــار(  ــر رفت ــرل ب ــدم کنت ــگری و ع ــی ) پرخاش ــار اجتماع رفت
ــی 7.  ــرات قلبــی و عروق ــاط کامــی 6. اث 5. اختــال در ارتب

ــره . ــی و غی ــا تحصیل ــازده ی کاری ی ــش ب کاه
وابســتگی بــه وســایل نقلیــه ی موتــوری در مقارنــه بــا 
ــاً  ــی تقریب ــث چاق ــالم، باع ــت فودهای ناس ــوردن فس عادت خ
ــفر  ــدن س ــا جایگزین ش ــت. ب ــده اس ــان ش ــر در جه فراگی
ــیاری از  ــاده در بس ــاِه پی ــفرهای کوت ــی در س ــینی، حّت ماش
مناطــق جهــان، یــک فرهنــگ بی تحّرکــی پدیــد آمــده اســت 
کــه در آن ورزش و تحــّرک به نــدرت صــورت می گیــرد ]10[.

ــراي  ــامت، ب ــاي س ــه ی ارتق ــاوا در زمین ــور اوت ــق منش طب
رســیدن بــه یــک ســامت کامــل از لحــاظ جســمي، ذهنــي، 
روانــي و اجتماعــي، هــر فــرد یــا گــروه بایــد بتواند خواســته ها 
ــا  ــا را برطــرف نمــوده و ب و نیازهــاي خــود را شــناخته، آن ه
ــته هاي  ــت خواس ــا آن را در جه ــده ی ــار آم ــط خــود کن محی

خــود تغییــر دهــد ]9[.

 سخن پایانی
چــه می شــود اگــر مــا در توســعه ی خودروهــا در شــهرها بــه 
شکســت مواجــه شــویم؟ امــروزه با توّجه بــه افزایــش خودرو ي 
شــخصی، ترافیــک، فرســودگی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی، 
خدمت رســانی ضعیــف و افزایــش جمعّیــت باعــث نارضایتــی 
شــهروندان شــده اســت. شــهروندان می خواهنــد کــه راحــت 
ــب تر  ــی مناس ــا قیمت ــاز و ب ــورد نی ــان م ــر در زم و بی دردس
ــل  ــایل حم ــواری از وس ــتفاده از خــودرو ی س ــه ی اس از هزین
و نقــل عمومــی در شــهر اســتفاده کننــد؛  اّمــا، ویژگــی یــک 
ســیتم حمــل و نقــل عمومــی شــهری بایــد دارای ویژگی هایی 
نظیــر دوســتدار محیط زیســت، ایمــن، هزینــه ی کــم و 
ــا  ــا ب ــد؛ اّم ــم کن ــهروندان فراه ــرای ش ــترس بودن ب قابل دس
توّجــه بــا وقــوع انقــاب صنعتــی و ورود خودروهــای شــخصی 
بــه درون شــهرها، به تدریــج پیاد ه محــوری جــای خــود را بــه 
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نظــام مبتنــی بــر خودروهــای شــخصی داد و رفــت و آمــد در 
شــهرها بــه شــکل فزاینــده ای بــه خودرومحــور تبدیــل شــد. 
طبــق برآوردهــا تــا ســال 2050 نــرخ مالکّیــت جهــان بیــش 
از یــک میلیــارد خواهــد رســید و ایــن یعنــی مــرگ بیشــتر 

کــودکان، ســالمندان و غیــره.
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ــی  ــبک زندگ ــز س ــان آور و نی ــر و زی ــای مّض ــر محیط ه تأثی
ســاکنان شــهری را میتــوان از عوامــل اصلــی بیماریهــا و مرگ 
و میرهــای ناشــی دانســت کــه اعــم آن را میتــوان بیماریهــای 
ــاج  ــای صعب الع ــرطان، بیماریه ــواع س ــی، ان ــی و عروق قلب
غیروراثتــی، بیماریهــای مزمــن تنفســی، آســم و غیــره 
ــات وارده ی  ــیب ها و آالم و جراح ــر آن، آس ــت و عاوه ب دانس
ناشــی از طراحــی نامناســب المانهــای محیطــی و عــدم  توّجــه 
ــه شــرایط جســمی و حرکتــی و ســّنی همــه ی شــهروندان  ب
افزایــش نگران کنندهــای دارد ]1[. برخــی از ســاختمانها 
ــرای  ــای را ب ــی عدیده ــمی و روان ــکات جس ــازهها، مش و س
ســاکنان و اســتفاده کنندگان پدیــد میآورنــد کــه تحــت عنوان 
ــکات  ــن مش ــوند. ای ــناخته میش ــاختمانی« ش ــندرم س «س
ــون  ــتی همچ ــاعد زیس ــرایط مس ــدم ش ــل ع ــه دلی ــاً ب عمدت
ــرافّیت  ــب، اش ــح نامناس ــه و مصال ــر، تهویّ ــد و منظ ــور، دی ن
ــه  ــوان ب ــا را میت ــه نیازمندیه ــان ب ــیهای آس ــدم دسترس و ع

ــمرد ]2[. ــر ش ــوارد آن ب ــن م ــوان اصلیتری عن

 تأثیر محیط بر رفتار انسان
ــر  ــت. ه ــویه اس ــه ای دوس ــط، رابط ــا محی ــان ب ــه ی انس رابط
ــر  ــز متأثّ ــوده و از هــم نی ــذار ب ــر هــم تأثیرگ ــه نوعــی ب دو ب
میشــوند. جملهــای از »وینســتون چرچیــل« نقــل شــده اســت 
ــداً ســاختمانها  ــم و بع ــا ســاختمانها را شــکل میدهی ــه »م ک
ــاندر  ــتوفر الکس ــن، کریس ــد«؛ همچنی ــکل می دهن ــا را ش م
ــی در  ــر زندگ ــه ب ــی را ک ــوی رویدادهای ــت »الگ ــد اس معتق
ــی کــه در  ــوان از فضاهای ــب اســت، نمیت ــا و شــهرها غال بناه
آن رخ میدهنــد، جــدا کــرد ]3[. اگــر معمــاری را شــکل دادن 
هدفمنــد بــه مــکان و محیــط زندگــی انســان تعریــف کنیــم، 
ــی« در  ــکل« و »زندگ ــل »ش ــه دو عام ــت ک ــم یاف درخواهی
بطــن آن نهفتــه اســت. اثــر معمــاری هماننــد ظــرف اســت و 
معمــار در پــی خلــق آن ظــرف؛ آنچــه در ایــن ظــرف جــای 
خواهــد گرفــت »زندگــی انســان« اســت؛ پــس، انســان هــم 

ســازنده ی ظــرف اســت و از ســوی دیگــر هــم خــود بــه صورت 
مظــروف در آن قــرار میگیــرد و شــکل میپذیــرد. ایروین آلتمن 
ــدهاند  ــده ش ــم تنی ــدر در ه ــار آن ق ــط و رفت ــد »محی میگوی
کــه بــه ســختی میتــوان آنهــا را از هــم تفکیــک کــرد. رفتــار 
ــا محیــط درک  ــی آن ب را نمیتــوان مســتقل از رابطــه ی درون
کــرد، رفتــار را بایــد در بســتری محیطــی تعریــف کــرد« ]4[.

 تأثیرات روان شناسی محیط بر سالمتی 
ســامت روانشــناختی، تعــادل بیــن هیجانــات مثبــت و 
ــد.  ــی می باش ــادی در زندگ ــا ش ــرادف ب ــت و مت ــی اس منف
روانشناســی محیــط، شــاخه ای میان رشــته ای اســت کــه 
ــه ای  ــهری، رابط ــر و طراحــی ش ــاری منظ ــاری، معم ــا معم ب
روانشناســی  کــه  آنچــه  دارد.  غیرقابل انــکاری  و  نزدیــک 
ــط را از ســایر شــاخه های روانشناســی مجــزا می ســازد،  محی
ــر روان انســان و  ــی ب ــای متّک ــاط رفتاره ــا بررســی ارتب همان
ــه  ــان ب ــژه ی طراح ــۀ وی ــذا، توّج ــت؛ ل ــدی اس ــط کالب محی
ــده، پیونــدی  ــناختی در فضاهــای طراحی ش ــی روانش بررس
ــزان و  ــی و برنامه ری ــان محیط ــن روانشناس ــتنی مابی ناگسس
صاحب نظــران حــوزه ی طراحــی شــهری ایجــاد نمــوده اســت. 
روانشناســان محیــط نیــز خــود را ملــزم بــه پژوهــش در رفتــار 
انســان در محیــط روزمــره اش ســاخته اند تــا بتواننــد تأثیــرات 
محیــط کالبــدی را به گونــه ای مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــر 

ــد ]2[. ــار انســان بررســی نماین رفت
ــائل  ــر مس ــادی ب ــد زی ــاران تأکی ــان، معم ــر روانشناس از نظ
ــۀ  ــا توّج ــته ت ــا داش ــناختی فضاه ــای زیباش ــرم و جنبه ه ف
ــه مســائل کارکــردی آن؛ به طــوری کــه معمــاران نیازهــای  ب
ــای  ــی ایدهه ــتفاده کنندگان را قربان ــره ی اس ــی و روزم واقع
ــش از  ــردم را بی ــاخته و م ــود س ــی خ ــانه و انتزاع زیباشناس
ــن  ــوس ســاخته اند؛ از ای ــا محیــط طراحی شــده نامان پیــش ب
رو، ایــن تفــاوت در نگرشــها ســبب پیدایــش زبانــی مشــترک 
در تــاش بــرای ســاخت و ایجــاد دانشــی نــو در جهــت خلــق 

دانشجوی کارشنایس مهندیس 
از شهرسازی دانشگاه ش�ی

راضیهراضیه
جعفریجعفری
::

سالمت در کوچه پس 
کوچه های شهر

نقش معماری فضای شهری در سالمت شهر و شهرونداننقش معماری فضای شهری در سالمت شهر و شهروندان

محیطــی مأنــوس بــرای مــردم برآمــد. روان شناســی محیــط، 
زیرمجموعــه ی علوم رفتــاری اســت و شــامل دانش هایــی 
چــون انسان شناســی، جامعه شناســی و حّتــی علــوم  سیاســی 
به گونــه ای  محیطــی  روان شناســی  اســت.  اقتصــادی  و 
مســتقیم و غیرمســتقیم از دیدگاههــای مختلــف بــه بررســی 
تأثیــرات محیــط کالبــدی بــر رفتــار انســان و حــس تندرســتی 
پرداختــه اســت. مفاهیمــی کــه در روان شناســی محیطــی در 
ارتبــاط بــا طراحــان بایــد مــورد توّجــه قــرار گیــرد، عبارتنــد 
رفتــاری،  قرارگاههــای  از  محیطــی  شــناخت  و  ادراک  از 
چگونگــی ارتبــاط محیــط و رفتــار مــردم و بهرهگیــری از ایــن 
ــا مفاهیمــی از  داده هــا در ســاخت تئــوری طراحــی همــراه ب
ــا و  ــا قابلّیت ه ــتی ب ــان در همزیس ــاز انس ــزه، نی ــل انگی قبی
توانش هــای محیــط کــه اهّمّیــت خاّصــی در نظــرات طراحــان 
بــا بهرهــوری از نشــر روانشناســان دارد. در ایــن تأثیــر متقابل، 
فــرد محیــط را دگرگــون می کنــد و همزمــان، رفتــار و تجــارب 
ــکی  ــود. پروشانس ــون می ش ــط دگرگ ــیله ی محی ــه وس وی ب
معتقــد اســت »روان شناســی محیــط، رشــته ای اســت کــه بــا 
تعامــات و روابــط میــان مــردم و محیطشــان ســر و کار دارد«. 
بنــا بــر عقیــده ی وی هــر محیــط فیزیکــی، اجتماعــی نیــز بــه 
شــمار می آیــد و گاهــی جداســازی ایــن دو جنبــه از محیــط 
ــه  ــوان نتیج ــن می ت ــوق چنی ــف ف ــت. از تعاری ــن نیس ممک
ــاط  ــدی، ارتب ــط کالب ــان و محی ــای انس ــه رفتاره ــت ک گرف
ــع تأکیــد روان شناســی  ــد. در واق ــا یکدیگــر دارن تنگاتنگــی ب
ــار،  ــه رفت ــه چگون ــت ک ــوده اس ــوع ب ــن موض ــر ای ــط ب محی
ــط  ــر محی احساســات و حــّس تندرســتی انســان تحــت تأثی
ــان، آن  ــده ی محقق ــر عقی ــا ب ــرد. بن ــرار می گی ــی ق فیزیک
ــور  ــه ط ــه ب ــده ک ــط ساخته ش ــای محی ــته از ویژگی ه دس
مســتقیم بــر ســامت روان اثــر می گذارنــد، عبارت انــد از 
ــه  ــور ک ــزان ن ــوا و می ــت ه ــی، کیفّی ــی صوت ــام، آلودگ ازدح
ــدی و  ــط کالب ــن محی ــه رابطــه ی بی ــادات ب ــه ای از اعتق نمون

ســامت  هســتند ]5[.

 معیارهای روان شناختی مؤثّر در سالمت 
احســاس آرامــش بــا قــراردادن عناصر آشــنا و دوست داشــتنی 
ــار،  ــورد انتظ ــم م ــد. نظ ــت میآین ــنا به دس ــی آش در محیط
ــایند  ــای خوش ــاس کوچــک، صداه ســادگی، اســتفاده از مقی
ــول، فرم هــا، خطــوط و فضاهــای  ــل قب ــم، حــرارت قاب و مای
رنگ هــای  )غیرمســتقیم(،  مایــم  نــور  نــرم،  و  مــّواج 
ــی و ســبز(، حرکــت آســان و بوهــای  ــواده )ســفید، آب هم خان
خوشــایند [6]. متغّیرهــای زیــادی از قبیــل آب و هــوا، صــدا، 

آب، نــور و حاشــیه ی فضــا در تصمیم گیــری بــه منظــور 
ــه در  ــاه، آب و ابنّی ــد ]2[. گی ــامت روان مؤثّران ــش س افزای
ــق شــده و محیطــی  ــا هــم تلفی نظــام معمــاری مشــّخصی ب
مطلــوب، ایمــن و آســوده بــرای انســان ســاخته می شــود [7].

تأثیرات منظر بر سامتی
مطالعــات گوناگــون نشــانگر تأثیــرات منظر شــهری در شــهرها 
ــی  ــای مصنوع ــّکل از کّل عناصره ــهر، متش ــر ش ــت. منظ اس
ــای  ــا، فضاه ــم از بناه ــهر اع ــک ش ــود در ی ــی موج و طبیع
شــهری، انســانها، رفتارهــا و فعالّیتهــای انســانی، اتومبیل هــا، 
ــی و ســایر  ــی و غیرطبیع ــی طبیع ــهای گیاه ــواع پوشش ان
مظاهــر طبیعــی شــهری، مبلمــان شــهری و غیــره را میتــوان 
بــه عنــوان نتیجهــای از تأثیــر متقابــل عوامــل شــکل دهنده ی 
شــهر و جامعــه ی شــهری اســت کــه در روحّیــات و رفتارهــای 
ــر جــای  ــای ب ــر قابل ماحظه ــط شــهری تأثی انســان در محی
میگــذارد. رهایــی ســریع از استرســهای محیطــی و خســتگی 
روحــی و بهبــود ســریع از بیماریهــای فیزیکــی کــه در 
ــه  ــود، از جمل ــته می ش ــان گذاش ــار انس ــر رفت ــّدت ب بلندم

ــردد ]8[. ــرات مناظــر شــهری محســوب میگ تأثی

 محیط معماری 
ــته های  ــالم از نوش ــط س ــه موضــوع محی ــۀ پیشــینیان ب تّوج
ــاد  ــل از می ــرن قب ــج ق ــه پن ــه ب ــتانی پیداســت؛ چنانچ باس
ــه جملــه ی ســقراط برمیخوریــم کــه »مــرداب را  بازگردیــم ب
بــه عنــوان محیطــی ناســالم و ناامــن و دامنــه ی کــوه را جایــی 
ــون  ــت«. اکن ــده اس ــن خوان ــی و ام ــوا، آفتاب ــوش آب و ه خ
دریافتهایــم کــه عوامــل متعــددی در ایجــاد ســامت و رفــاه 
ــاخت از  ــدی و انسان س ــط کالب ــتند و محی ــر هس ــان مؤثّ انس
جملــه معمــاری و شهرســازی در کنــار ســایر عوامــل، ســهمی 

ــر را داراســت ]1[. مؤثّ
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 تأثیر فرم بر فشار یا آرامش عصبی 
تغییــرات مهــم در ســبک زندگــی یــک فــرد می توانــد آســیبزا 
باشــد و ممکــن اســت به         طــور جمعــی منبــع مهیبــی از فشــار 
ــا  ــام ی ــل ازدح ــه مث ــکات روزان ــد؛ مش ــکل ده ــی را ش روان
ــل  ــّد عوام ــش از ح ــرآورد بی ــا ب ــهری ی ــفرهای درون ش س
محیــط اطــراف. اغلــب، فشــارزاهای محیــط اطــراف فراتــر از 
ــوان  ــا را می ت ــوند؛ آن ه ــه می ش ــر گرفت ــرد در نظ ــرل ف کنت
ــا  ــرد؛ ب ــل ک ــّدی تحّم ــیب ج ــدون آس ــی ب ــّدت کوتاه در م
ــر فشــارزای  ــرض ه ــی در مع ــن طوالن ــن وجــود، قرارگرفت ای
ــی  ــطوح برانگیختگ ــدید س ــش ش ــه افزای ــراف، ب ــط اط محی
ــر عملکــرد، حــاالت  ــز ممکــن اســت ب می انجامــد کــه آن نی
خلقــی عاطفــی و ســامت جســمی تأثیر بگــذارد. آن دســته از 
خصوصّیــات کالبــدی اســت کــه آن را بــرای موجــودی خــاص 
قابل اســتفاده می ســازد. وجــود عناصــر طراحــی ســبب جــذب 
توّجــۀ انســان شــده و بــه دنبــال آن، بازســازی ذهنــی اتفــاق 
افتــاده و بــا کاهــش اســترس، ظرفّیــت روانــی انســان افزایــش 
مییابــد. بُعــد شــیفتگی بــا تکیــه بــر عناصــر طراحــی همچــون 
مناظــر طبیعــی، قابلّیــت تماشــای محیــط از پنجــره و عناصــر 
نمایشــی ماننــد آب روان بــه وجــود می آیــد. از دیــدگاه 
روانشناســان محیــط، الگــوی نامربــوط فضایــی در یــک فضــا، 
پیچیدگــی و رمزآمیزبــودن فضــا، جدیدبــودن ویژگیهــای 
محــّرک، تراکــم زیــاد الگوهــای فضایــی، نــور موجــود در فضــا، 
ــکان  ــدم ام ــا، ع ــرم فض ــکل و ف ــت، ش ــا و رطوب ــزان گرم می

ــا  ــاورت ب ــی، مج ــای داخل ــک فض ــب در ی ــی مناس جهت یاب
ــری  ــمعی و بص ــای س ــام، ویژگیه ــز، ازدح ــع تحریک آمی مناب
ــر  ــّوع و تغیی ــّدت تن ــا، ش ــود در فض ــای موج ــواع المان ه ان
ناگهانــی در فضــا، در افزایــش میــزان تحریــک و ایجــاد 

ــد ]9[. اســترس در انســان مؤثّرن
 نتیجه گیری

رابطــه ی معنــادار بیــن کیفّیــت معمــاری محیــط و ســامت 
ــاری  ــت معم ــای کیفّی ــق ارتق ــود دارد و از طری ــی وج عموم
ــامت  ــوص س ــی، به خص ــامت عموم ــوان س ــط، می ت محی
نتیجــه،  ارتقــا بخشــید ]5[؛ در  را  روانــی مخاطبــان آن 
تجربّیــات پیشــینیان و گذشــتگان نیــز در مــورد بحــث 
روانشناســی محیــط و ایجــاد محیط هایــی مناســب زیســت از 
دیربــاز دغدغــه و مطــرح بــوده و بــدان توّجــۀ ویژهــای گردیده 
ــز روا نیســت  ــد نی ــر جدی ــر و عص ــال حاض ــه در ح اســت ک
ــی  ــری و کم لطف ــورد بی مه ــود و م ــه ش ــده گرفت ــه نادی ک
ــوم  ــذا، ضــرورت تعامــل بیــن کارشناســان عل ــرد؛ ل ــرار بگی ق
 روانشــناختی و علــوم طراحــی شــهری و معمــاری در نحــوه ی 
رســیدن بــه نتیجــه ی مطلــوب و اهــداف عالیــۀ مشــترک در 
ــس از  ــود و پ ــد ب ــاب خواه ــی، غیرقابل اجتن ســامت اجتماع
حصــول نتایــج و تطابــق بــا اصــول و ضوابــط شــهری، میتــوان 
ــن و  ــتاندارد تدوی ــی اس ــها و الگوهای ــا روش ــتورالعمل ی دس
ــر  ــًا ب ــط و متقاب ــامت محی ــرات س ــزایی در تأثی ــهم بس س

ــود ]2[. ــا نم ــهروندان ایف ــامت ش س
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Abstract:

Population increases in Iranian cities in the recent decades, 

and insufficient pattern in urban development programs have 

led to uncontrolled construction causing poor living condi-

tions, pollution, and high energy consumption. This research 

is mostly discussing the importance of implementing Roof 

Gardens in 6th region of Shiraz, Iran and how it could lead 

to higher quality in life standards specially after starting re-

cent pandemic. This region is mostly considered as a com-

muter district and residential land use dominate the highest 

percentage of the whole area. However, it is suffering from 

the lack of the neighborhood parks, playgrounds and adequate 

urban spaces. The methodology adopted here is expressing de-

scriptive and comparative information from different sources 

and documentaries to reveal the tensions of this situation. GIS, 

QGIS, SNAP, AutoCAD and Adobe Photoshop have been used 

to integrate this investigation and make it more illustrative.

Introduction:

Shiraz is the capital of Fars province and it has a population of 

1869000 based on the census report of 2016. Shiraz is located 

in the southwest of Iran and has a moderate climate and which 

is generally classed as a hot semi-arid climate. The 6th district 

of municipality of shiraz is located in northwest and occupied 

575 hectors of Shiraz. Overall, it is mostly consisted of new 

construction fabric which is the result of rapid development to 

the northwest in the recent decades.

Large scale urbanization has occurred all over Shiraz. In the 

6th region, the population has grown from 51,949 to 110,141 

in just 10 years. This population increase led to uncontrolled 

construction causing poor living conditions, pollution, and 

high energy consumption. this region is mostly considered as a 

commuter district and residential land use dominate the high-

est percentage of the whole area (nearly 75%). In despite of 

having the highest range of green space per capita in compared 

to other regions (it is mostly because of private and non-pri-

vate gardens located in north and east, near the borders) it 

is suffering from the lack of the neighborhood parks, play-

grounds and adequate urban spaces. This problem now has 

become a concern for civic and urban planners. In Fig.2, you 

could see the land use map of 6th region which is mostly yel-

low (yellow is referred to residential land use) and Fig.3 shows 

distribution of parks and gardens through this district [1].

Post-Pandemic Sustainability: 
Towards a Green Neighborhood 
case study, Shiraz, Iran

Fig.1: Administrative hierarchy.

Eighteenth International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability )University 
of Granada, Spain(

January 26-28, 2022

Department of Urban Planning 
and Design, Shiraz University

sepidehsepideh
AziziAzizi
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COVID-19 Impacts on Cities and Dwellers:

Since the early days of the COVID-19 crisis, people have been 

keeping contained in their houses and it reshaped their re-

lationships with cities. during the lockdown, due to quaran-

tine, we have high level of domestic violence and depression 

reported [2]. In those days, people’s connections with nature 

were lost. The huge impact of quarantine on people’s daily lives 

is undeniable. although everything is getting back to normal 

because of worldwide vaccination, who could guaranty it that 

something like this wouldn’t happen again. the other thing is 

people’s life style which has changed in compared to the past. 

In those days, demands for neighborhood parks and urban 

spaces were felt more than any other time, a place that people 

could communicate in distance and release negative energies 

and stresses. In an effort to shed some light on this issue dif-

ferent solution would come to our minds: first, demolishing 

some parts of the residential areas in order to redesign them 

based on living standards and turning them to urban spaces 

and neighborhood parks, however it would cost a lot and it is 

not economically beneficial. At the second thought, reinforc-

ing public transportation system or creating bike lanes would 

increase accessibility to parks and gardens which are already 

existed, however, it needs changes in some streets’ instructors 

and most importantly, during the covid-19 pandemic, public 

transportation usage has drastically decreased [3]. Therefore, 

as same as the first thought the second plan won’t be a perma-

nent solution neither. At the end, in my opinion the practical 

solution would be Green Roofs and Roof Gardens in some 

suitable urban fabrics.

Roof Gardens:

Roof Gardens are the gardens which are covered with plant 

such as shrubs, trees, bushes and grass as well. The other defi-

nition of Roof Garden is environment or nature in the sky [4]. 

According to (International Green Roof Association, 2013) 

there are three types of Green Roofs which need different in-

vestments and equipment to install and they will provide vari-

ety ranges of plants and vegetables. Some of them will give us 

ability to set up furniture or even playgrounds on them. These 

three are Extensive Green Roof, Semi-Intensive Green Roof 

and Intensive Green Roof / Roof Garden. Extensive Green 

Roof is the easiest one to implement and it has the lower price 

in compared to other categories, Intensive Green Roof is con-

sidered as the most expensive one, but it will make us able 

to apply different facilities simultaneously, and second one is 

something between these two in terms of cost and application 

[5]. Due to expenditure and adversity considerations, maybe 

the first type might be the best choice for the beginning. It is 

most likely to attract investment and cooperation of municipal 

and governmental organizations, private sectors and residents 

themselves. 

Besides, the decorative benefit of Roof Gardening and most 

importantly its benefit for residents to spend their pleasure 

time and communicate whit each other, roof plantings may 

provide food by rooftop farming, which can adequate and 

sustainable food supply [6], control temperature, hydrologi-

Fig.2: Land use map for 6th district of Shiraz.

Fig.3: Parks and Garden map of 6th district of Shiraz
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cal benefits, architectural enhancement, and even it could be 

a habitat for wildlife. The studies showed that widely adopt-

ed, rooftop gardens could reduce the urban heat island which 

would decrease smog episodes, problems associated with heat 

stress and further lower energy consumption [7]. Fig.4 demon-

strate the concentration of urban heat islands in 6th district 

of shiraz. As you could see heat islands are mostly focused in 

south-west and north parts of that. 

 Roof Gardens and City Health:

the trend of urbanization and uncontrolled urban develop-

ment affects the ‘city health’ and ‘social atmosphere’ that comes 

with it. For instance, rapid urbanization caused a lack of green 

spaces and consequently decreased citizens’ health (physical 

and mental) living with high levels of environmental stress and 

tension. Such negative impacts of urbanization are going to be 

managed by enhancing and improving green spaces’ quality 

in urban areas. People living in areas with no green space are 

more vulnerable to the negative externalities of stressful life 

in big cities. Therefore, governments and authorities must es-

tablish and develop a healthy-oriented environment that pro-

vides livable cities and improves life standards. According to 

the ‘Healthy city’ theory, green spaces can perform as an urban 

environment that can lead to a sustainable city. The benefits 

that green spaces can offer to the town have become more 

noticeable globally because of the positive effect on citizen sat-

isfaction, spiritual and physical health, and sustainability as 

well. As a unique type of green area in cities, green roof can 

improve the citizens’ lifestyle. Such a green-oriented solution 

has several environmental benefits, social and health advan-

tages, leading to improved cities performance [8].

 Consideration Before Planting Roof Gardens:

Some indicators such as temperature, average monthly rainfall 

(which have been brought in bellow diagrams) and some other 

features of the target district should be considered before im-

plementing roof garden projects. These factors play important 

roles in choosing the best and the most adoptable plant species 

for Roof Gardens.

In Shiraz, the summers are sweltering, arid, and clear and the 

winters are cold and mostly clear. Over the course of the year, 

the temperature typically varies from 32°F to 99°F and is rarely 

below 26°F or above 103°F. Shiraz’s climate has distinct sea-

sons, and is overall classed as a hot semi-arid climate [9].

Fig.4: Heat Island through 6th district of shiraz

Fig.5: Average High and low temperature in Shiraz in 2020

Fig.6: Average hourly temperature in Shiraz in 2020

Choosing the best plant species which are highly suitable for 

specific climate is one of the most important principles and 

we need to consult with experts before making any decision. 

Fig.7: Average Monthly Rainfall in Shiraz in 2020

Based on previous studies on hot and dry climates, some suit-

able plant species for shiraz climate are: Sedum pachyphyllum, 

S. clavatum, S. spurium, Disphyma crassifolium and Carpo-

brotus modestus [10].

 In addition, there are some native plant species which have 

been watched frequently in west parts of Shiraz which could 

be adapted as Roof Garden plants: Crataegus azarolus L., Rosa 

sp., Daphne mucronta Royle, Rhamnus pallasii Boiss. & Ho-

hen. E. buckthorn, Lonicera nummulariifolia Jaub. & Spach, 

Rhus coriaria L. [11].

 Some of these species are totally strong against the wind and 

have great resistance in hardness of cold winter, dry seasons, 

long sun exposure and droughts. Moreover, they don’t need 

regular watering and raising them won’t be that much both-

ersome. Beside of their advantages in decoration they can be 

used as medicinal plants or even in agriculture.

CONCLUSION:

Even though the construction of Roof Garden has lots of 

difficulties and cost lots of money; however, the recent pan-

demic proved their important roles in our life and in a long 

run, architecture with Roof Garden compared to the ordinary 

building will be more cost-effective and beside of that Roof 

Gardens improve the life standards of dwellers and will help us 

to approach sustainability. At present, Roof Gardens in Shiraz 

are still not enough popular. Scientific design, adequate con-

struction and management methods, contribution of different 

organization and supports of residents are needed as well to 

move faster toward green and happier cities.
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Abstract

Obesity is a major public health issue, affecting both devel-
oped and developing societies. Obesity increases the risk for 
various diseases; heart disease, stroke, some cancers, and type 
II diabetes are to new a few. While individual behaviors are 
important risk factors, impacts on obesity and overweight of 
the urban physical and social environment have been largely 
discussed in the recent scientific literature, though evidence 
is incomplete and from a limited range of countries. However, 
no one can deny the great influence of active lifestyle on obe-
sity and losing the extra pounds. This article is trying to make 
a connection between the possible effects of biking in the 
urban environment and reducing obesity, as well as taking a 
look at the plausible concerns regarding city cycling.

Cycling for health and fitness

It only takes two to four hours a week to achieve a general 
improvement to your health. Cycling is:

Low impact – it causes less strain and injuries than most other 
forms of exercise.

A good muscle workout– cycling uses all of the major muscle 
groups as you pedal.

Easy – unlike some other sports, cycling does not require high 
levels of physical skill. Most people know how to ride a bike 
and, once you learn, you don’t forget.

Good for strength and stamina– cycling increases stamina, 
strength and aerobic fitness.

As intense as you want– cycling can be done at very low in-
tensity to begin with, if recovering from injury or illness, but 
can be built up to a demanding physical workout.

A fun way to get fit– the adventure and buzz you get from 
coasting down hills and being outdoors means you are more 
likely to continue to cycle regularly, compared to other phys-
ical activities that keep you indoors or require special times 
or places.

Time-efficient – as a mode of transport, cycling replaces sed-
entary (sitting) time spent driving motor vehicles or using 
trams, trains or buses with healthy exercise.

Cities of the future and new 
epidemics, can biking be a 
solution? Masters of Urban Design at Masters of Urban Design at 
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Illustration by Lucas Valera, Financial Times

Research data on cycling and health

The importance of physical activity for public health is well 
established. A US Surgeon General’s report in 1996, Physical 
Activity and Health, summarized evidence from various stud-
ies; as well as clinical investigations. The report concluded 
that physical inactivity contributes to increased risk of many 
chronic diseases and health conditions. Furthermore, the re-
search suggested that even 30 minutes per day of moder-
ate-intensity physical activity, if performed regularly, provides 
significant health benefits.

Over the past decades, researchers have begun to identify 
links between active travel and public health. Studies have 
shown that walking and cycling for transport are linked to 
better health. The degree of reliance on walking and cycling 
for daily travel differs greatly among countries. European 
countries with high rates of walking and cycling have less 
obesity than Australia and countries in North America that 
are highly car dependent. On top of that, walking and cycling 
for transport are directly related to improved health in old-
er adults. The Coronary Artery Risk Development in Young 
Adults Study found that active commuting was positively as-

sociated with aerobic fitness among men and women and in-
versely associated with body mass index, obesity, triglyceride 
levels, resting blood pressure, and fasting insulin among men.
The analysis of data from seven European cities – part of 
the European Commission funded Physical Activity through 
Sustainable Transport Approaches (PASTA) project – also 
suggests that daily cyclists weigh less than their non-active 
counterparts. The research was led by Hasselt University 
and the Flemish Institute for Technological Research, and 
included Imperial College London researchers. The study, 
published in the journal Environment International, also 
finds that riding an electric bike (e-bike) is associated with 
a higher BMI as compared to regular cyclists. In ascend-
ing order, cyclists have the lowest BMI, then walkers, public 

Cargo bikes in Germany, photo cargobike.jetzt 

Data taken from: Medical News Today Newsletter

transport users, motorcyclists, users of an electric bike, and 
finally car drivers, who have the highest BMI.

In the following table you can compare the amount of calo-
ries burnt during different kinds of cycling practices depend-
ing on an individual’s weight.

Concerns

Despite these widely documented benefits, cycling in urban 
areas is associated with health and safety risks owing to po-
tentially high levels of traffic density and exposure to air pol-
lution and road traffic noise. It is well-known that prolonged 
exposure to high levels of air pollution and road traffic noise 
may be harmful to human health and well-being (e.g. increas-
ing the risk of respiratory and cardiovascular diseases, certain 
types of cancer, annoyance and stress).
Because of their higher levels of ventilation rates, cyclists in-
hale more air pollutants than pedestrians, public transit users 
and, most notably, motorists. In a recent systematic review, 
Cepeda et al. concluded that, on average, motorists inhale 
only 16% of the total dose of pollutants inhaled by active 
commuters. Other authors, comparing the individual expo-
sure to noise by mode of transportation, have demonstrat-
ed that cyclists′ levels of exposure to noise are significantly 
greater than motorists. For instance, a difference of 2 dB(A) 
was found in Montreal versus 4 dB(A) in Thessaloniki and 
5 dB(A) in Helsinki.
Another probable hazard is fatalities and injuries due to ac-
cidents. As more bicycle riding is encouraged for health and 
environmental reasons, an increase in cycling related issues 
and even deaths is causing a public health dilemma in differ-
ent cities. In 2018, 859 cyclists were killed in road traffic crash-
es, the highest number in the USA since 1990, and a 6·3% 
increase since 2017, according to research from the US De-
partment of Transportation's National Highway Traffic Safety 
Administration. By contrast, the number of overall traffic 
fatalities in 2018 decreased for the second consecutive year. 

Discussion

The results suggest statistically significant relationships be-
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tween walking, cycling, and health at the country, state, and 
city levels. Among citizens in all walks of life, those with high-
er levels of walking and cycling tended to have lower levels 
of adult obesity, whether self-reported or clinically measured. 
People with higher rates of walking and cycling have been 
found to be associated with (1) a higher percentage of gain-
ing the recommended levels of physical activity, (2) a lower 
percentage of obesity, and (3) a lower percentage of chronic 
diseases. 

Nevertheless, no one can ignore the possible problems in-
tense activities in polluted urban settings may cause. The air 
pollution and particles can have adverse effects on the indi-
viduals who try activities like cycling regularly. However, these 
negative impacts can be negligible in comparison with the 
short and long term gains of an active urban life. 
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