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Background: The Disaster Risk Reduction Management Process aims to strengthen community 
resilience, a range of theoretical concepts and practical measures in terms of planning policy, 
organization, leadership and control at three stages before, during, and after disasters. Cities, as centers 
of demographic, economic, and social concentration, are periodically involved in some pervasive crises. 
Objectives: This paper examines the prevalence of Covid 19 virus from different perspectives, 
expresses the necessary actions and changes in conceptual attitudes to the city to control and adapt to 
new conditions, which leads to a better understanding of global change and its impact on cities and they 
are also managed. 
Methodology: This research is a qualitative research, based on content analysis of changing attitudes 
about basic concepts of urban planning and design. For this purpose, referring to the scientific texts, 
global policies have been deduced and their validity in Iran is also discussed. Also reputable scientific 
and research websites (2019-2020), up to 50 scientific articles, were reviewed and explored. The basic 
concepts were extracted and expanded. 
Results: Based on the research findings, cities with open public areas, having transparent spatial data 
management systems and participatory measures related to the temporal analysis of events, have better 
opportunities to implement urban planning and design ideas in the management of epidemics. 
Conclusion: New areas of neighborhoods after this disease are redefined based on criteria such as 
physical distance and rapid diagnostic procedures, and new spatio-temporal concepts of mixing real-
virtual environments in work and living areas, new spatial compositions of public areas in the activity 
system and time-sensitive scenarios that are considered. On the other hand, it provides qualities with 
the ability to separate the system of activity and movement-access, by combining layers of natural and 
built environments in a hierarchy based on time-flow management of functions. 

Highlights: 
awarning communities about changing qualities with the aim of adapting to post-Covid 19 conditions 
and providing urban planning and design guidelines in this regard. 

Redefining new spatial configurations in public realms within neighborhoods in a hierarchy based on 
time-trend management of functions. 
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، 19-گیری، کووید همه ها:کلید واژه
فضایی،  بندیِتغییرات شهری، ترکیب

 جریان محور-مدیریت زمان

آوری جوامع محلی، طیف وسیعی از مفاهیم در ابعاد های حوزه سالمت، با هدف تقویت تابمدیریت بحرانله: ئبیان مس

با  ایگیرد. شهرها به صورت دورهگذاری، اقدام و کنترل در تمام مراحل قبل، هنگام و بعد از رخداد در برمیریزی، سیاستبرنامه
  ها درگیر هستند.برخی از این بحران

ریزی و طراحی شهری در جهت های مفهومی به شهر به زبان برنامه، تغییر نگرش19-پژوهش حاضر با بررسی شیوع کووید  هدف:

 دست آورد.ها در مدیریت موضوعات مرتبط بهکند تا درک بهتری از تغییرات و تأثیر آنکنترل و انطباق با شرایط جدید تحلیل می

های درحال تغییر و با مراجعه به متون علمیِ مدیریت شهری تحقیق کیفی و مروری حاضر به روش تحلیل محتوای نگرش روش:

گذاری داشته است. بنابراین، با در گفتمانِ جهانِی پس از ورود ویروس، سعی در استنباط و استخراجِ محورهای جدید سیاست
گیری آن، مفاهیم اولیه با بررسی حدود های معتبر علمی در بازۀ زمانی آغاز شیوع تا همهدر پایگاه های مرتبطوجوی کلیدواژهجست

ای و ماهوی مرتبط های تلفیقی در ابعاد رویهها باهم سنجیده شد و تحلیلمقاله استخراج و استنباط گردید. در ادامه ارتباط مؤلفه 50
 رفت.ریزی شهری مورد بازبینی قرار گبا برنامه

های مکانی و های شفاف مدیریت دادهواجد سیستم، های عمومی بازدارای عرصه شهرهایهای پژوهش، براساس یافته: هایافته

 ریزی و طراحی شهری درهای برنامههای بهتری جهت اجرای ایدهفرصت، مرتبط با تحلیل زمانِی رویدادها مشارکتیِ اقدمات 
 دارد. گیر وجودهای همهبیماریمدیریت 

این بیماری، براساس معیارهایی مانند قابلیت جداسازی و اقدامات سریِع تشخیصی های جدید محالت پس از محدوده: گیرینتیجه

های بندیهای کار و زندگی، ترکیبمجازی در محل-های واقعیزمانیِ جدیدی از اختالط محیط-شوند و مفاهیم مکانیبازتعریف می
گیرد. از سوی انِ رشد بیماری مورد توجه قرار میهای عمومی در نظام فعالیتی و سناریوهای حساس به زمفضایی جدیدی از عرصه

های طبیعی و مصنوع را هایی از محیطهای با قابلیت جداسازی نظام فعالیت و حرکت و دسترسی، به واسطۀ ترکیب الیهدیگر کیفیت
 کند.جریان محورِ عملکردها فراهم می-مراتب مبتنی بر مدیریتِ زماندر سلسله

 نکات برجسته:
های در حال تغییر با هدف انطباق با شرایط پساکرونا و ارائه راهنماهای برنامه ریزی و طراحی خشی در جوامع محلی نسبت به کیفیتآگاهی ب

 شهری در این راستا

 دهاجریان محورِ عملکر-مراتب مبتنی بر مدیریتِ زمانهای عمومی درون محالت در سلسلههای جدید فضایی در عرصهبندیباز تعریف ترکیب
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 1400  اییزپ ،151-127، 3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی              

 

 له ئبیان مس
ساسها بحران سیمهای ناگهانی و بحرانزمان به دو گروه بحران بر ا مانند  1های ناگهانیشوند؛ بحرانبندی میهای تدریجی تق
خشییاسییالی و مانند  4( و بحران تدریجی319 -و کوید آنفوالنزا، وبامانند )های واگیر بیماری 2گیریهمهوفان، سیییو و طلرزه، زمین
بالیا را  5وقایع اضییاراری یهادادهبندی دیگری، پایگاه . در تقسیییمدهدتأثیر قرار میتدریج جامعه را تحتمزمن که بههای بیماری
ن، با منشییأ وفوفیزی) )زلزله، رانز زمی بالیای طبیعی شییامو پنج گروه کند:بندی میگروه کلی طبقه ها در دوعلو موجد آن ازنظر
ی ، زیسییتها(خودی جنگوسییوزی خودبهاقلیمی )خشییاسییالی، آتز ،هیدرولووی) )سیییو(، وفان(طمترولووی) )انواع  ،فشییان(آتز

، وادث صنعتیح شامو سه زیرگروه یآورفنو بالیای مبتنی بر  های الاترومانیتی)(توفانفرازمینی )، های ویروسی()اپیدمی بیماری
 (.1956-1957 ،1398ران، نقو و حوادث متفرقه هستند )حاتمی و همااوحوادث مربوط به حمو

شته ماالعات در دهه ستردههای گذ سالمت و رفاه ریزی، طراحیروابط بین برنامهبر  یاگ شهری با  در جوامع شهری و ارتقای 
سیبهای مزمن، خارات، فجایع و گروهبیماری بر مقابله یا اناباق با دیتأک ست شدهانجامپذیر های آ لعات از این ماا برخی هدف .ا
در سییت. ابوده و فراگیر  مسییتمرها و خارات توانایی غلبه بر بحرانو  یآورتابافزایز پذیری بیشییتر و با انعااف ییت شییهرهاتقو

شیوع بیماری ست؛  ریزیبرنامههای جدید در گیر منجر به خلق نوآوریهای همهطول تاریخ،  شده ا مبارزه با  مثالعنوانبهشهرها 
بندی جدید جهت های فاضییالب و ابداع قوانین مناقهکشییی جدید و سیییسییتممسییبب ایجاد لوله 1800گیر وبا در دهۀ بیماری همه

جایگاه و و  درآمدجهان بدون توجه به شییهرهای ای شییایع، بر پدیده عنوانبه 19 -کووید  شیییوعجلوگیری از ازدحام شییده اسییت. 
سی تعهدات ضروری  عنوانبه شان، سیا سالمت و ی) مورد  سعه پایدار برای بهبود  ستور کار تو ستی در د  ،)ل) گذاردمی ریتأثتندر

صو و ماهر سمت ایجاد تغییراتی در برنامه 19-همچنین امروزه بیماری کووید  (.2020، 6شاوری ا شهری را به  ریزان و طراحان 
ی در جامعه، رویاردی آورتقویت تاب باهدفبرای مقابله با آن سییوق داده اسییت. مدیریت کاهز خار بالیا  نظام طراحی شییهرها

ها توان به حداقو رسییاند یا از رخداد آنها خارات ناشییی از بالیا را میآن اسییتفادهاسییت، یعنی مجموعۀ اقداماتی که با  7فعالپیز
، یدهسیییازمانریزی، گذاری، برنامهجلوگیری نمود. این فرایند طیف وسییییعی از مفاهیم نظری و تدابیر عملی در ابعاد سییییاسیییت

شیییود تا از رخداد بالیا ها شیییامو میکارگیری و کنترل را در هر سیییه مرحلۀ قبو، هنگام و بعد از رخداد آنگی، رهبری، بههماهن
ناشییی از آن بااهد )حاتمی و  بارانیززیسییتی و پیامدهای پیشییگیری نموده و یا در صییورت وقوع، از خسییارات جانی، مالی، محیط

 وتسیییهیالت بهداشیییتی ماالعات اخیر، تراکم باالی جمعیت، تعامالت پیچیده، کمبود براسیییاس (. 1963-1964: 1398همااران، 
در  ژهیوهبو کنترل شیییوع،  گیریدر کاهز، پیز جهانی عواملی هسییتند که باعت تشییدید مشییاالت ازجملهزیسییت آلودگی محیط
هرها قبو از وقوع بحران از اهمیت زیادی سازی شدر این فرایند ظرفیت. (2020)ل) و همااران،  شوندمی توسعهدرحالکشورهای 

یوع ش ازجملهها ای با برخی از بحراندوره صورتبهعنوان مراکز تمرکز جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است، زیرا شهرها به
 ازجملهؤثر بر شییهر های مختلف ماز دیدگاه 19-گیر درگیر خواهند بود. این مقاله با بررسییی شیییوع ویروس کووید های همهبیماری

 ریزیبرنامههای مفهومی به شییهر را با زبان اقتصییادی، اجتماعی، بهداشییتی، مدیریت شییهری، اقدامات و تغییرات الزم در نگر 
 ود. شثیر آن در شهر و مدیریت آن میأکند که منجر به درک بهترِ تغییرات جهانی و تشهری در جهت کنترل بیماری بیان می

صلی  باهدفاین پژوهز  سز ا سخگویی به دو پر ست:  شدهانجامپا شهری پس از . روند تغییر مفاهیم کلیدی برنامه1ا ریزی 
صیف و آینده 19-شیوع کووید  ست؟ و چگونه قابو تو صههای موردانتظار در محیط. کیفیت2نگری ا های های کار و زندگی و عر
 خواهند بود؟ فیتعرقابوهای متأثر از تغییرات در فرم شهری، چگونه عمومی در الیه

گیر، مفاهیم در حال تغییر های همهرایند مدیریت بیماریعنوان بخز مهمی از فمعرفی جایگاه شییهرها بهنوشییتار حاضییر ضییمن 
ری، های شییههای عمومی، نظم کالبدیِ جدید بافتشییهری مانند تغییر مفاهیم مرتبط با جامعۀ محلی، عرصییه ریزبرنامهمرتبط با 

ا مورد رهای شییهری در این فرایند مندانۀ موضییوعات و سییایر مفاهیم تأثیرگذار بر بازتولید، دریافت و ادراک کیفیتمدیریت هوشیی

                                                           
1 Sudden 
2 epidemic 
3 Covid-19 
4 Gradual 
5 Emergency Events Database (EM-DAT) 
6 Lak, Shakouri asl, Maher 
7 Proactive 
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 ادهزیارتیندار و زپ.../ در شهر های مفهومینگرش تغییر در کاویکندو

 
سی قرار داده و  سوم به ایدهبرر سته و طراحیدر بخز  صول کلیدیِ در حال تغییر مرتبط با مدیریت کیفی، پیو های ر الیهمحوها و ا
ارگیری کمزیت به و بیان معرفی مسیرهای پیز رو توان در راستایمی پژوهز حاضراز نتایج  .پردازدکرونا میشهری در دوران پسا

  .نموداستفاده  گیرهای همهبیماریشهرها برای مدیریت شهری در بستری از  ریزیبرنامههای جدید در نگر 

 مبانی نظری 

 پژوهشپیشینه 
شهرهگیر تا حد زیادی در تحوالهای همهشیوع بیماری ستاهات  ست. البته ا و رو شهرها بخز بزرگی از  نقز مهمی ایفا کرده ا
ستند شاو ه ستر  و انتقال بیماری عفونی که منجر به افزایز م سان  1گ شد. از طریق افزایز تماس ان به این دلیو که خواهند 

س(. 2020، 2)موگاه و کاتز هستند ات فراوانو تحرک یمرکز تجار دارای هاآن سوی دیگر بر ا صورت گرفته، آناس پژوهزاز  های 
در جهان، شییهرهای مختلف دنیا برای مقابله با  19 - با گسییتر  شیییوع ویروس کووید آیند.حو نیز به شییمار میها بخشییی از راه

ستر  آن، تدابیر و اقدامات زیادی را اجرایی کردند تا  شهروندان خود را حفظ کنند ینوعبهگ  ریزیدانز طراحی و برنامه .سالمت 
سیو، زلزله و طوفان و همچنین تغییرات اقلیمی شهری تاکنون درخصوص تاب سوانح طبیعی مانند  شهرها در برابر حوادث و  آوری 

یوع اما اهمیت ش ناپذیر در مدیریت شهرها بدل شده است،هایی داشته و امروزه در نظرگرفتن این مالحظات به امری اجتنابتوصیه

ست که انجمن بین در مقیاس 19- کووید بیماری شهری و مناقهالمللی برنامهجهانی تا حدی ا ضای خود و تمامی  3ایریزان  از اع
 خود را ارافه دهند. یهاشنهادیپنظران در این زمینه خواسته است که به فار راه چاره بوده و صاحب

ست بیماری 19-این روزها بیماری کووید  سیتی یا  1918سال  های عفونی مانند آنفوالنزایخود را در لی در نیویورک و مازیاو
سی ابوال سال  4بیماری ویرو شتهدر غرب آفریقا 2014در  شهری بر جای گذا ضاهای  ست که اثراتی ماندگار نیز در ف  اند، قرار داده ا

صه عمومی و نیز توزیع  ریزبرنامه(. 2020، 5)کالوس ستفاده از عر سب) زندگی، ا شت اماانات بشهری نیز با ایجاد تغییراتی در  هدا
ت ایجاد باع مرورزمانبهشییهری  ریزانبرنامهکند. تجربیات عمومی نقز مهمی در کنترل یا گسییتر  ی) بیماری واگیردار ایفا می

شدههایی نوین برای آمادهایده شهری جهت مقابله با تبعات حوادث مختلف  ست سازی مناطق   ریزیبرنامههایی در مورد ، اما بحتا
یر گهای همههای شهر برای مدیریت بیماری، ظرفیتتغییراتی در بافت شهریبا  آغاز شده که 19-ر با بیماری کووید شهریِ سازگا
 . کم) کند جامعهو به حداقو رساندن خار گستر  جهانی و  تربه ساخت مراکز شهری امن ردیابی و

ایفا  گیرهای همهبیماریکاهز و سییازگاری با سییازی، در آماده مهمینقشییی  های مرتبط با موضییوع، شییهرهابراسییاس پژوهز
شهرها . کنندمی سیاری از هنجارها و قواعد برای  ستایدرحقیقت، ب فرانس در ی) کن بار نینخستهای عفونی مدیریت بیماری در را

اقتصادی _اعیاجتم عواموو ه ساح توسع، امروزه، آمادگی شهرها. مورد بحت و بررسی قرار گرفتند 1851بهداشتی جهانی در سال 
شهرهایبه شهری های عمیقو نابرابریساح باالیی از فقر  دارای یشهرها. کنندها نقز بزرگی ایفا میجمعیت آن  طور بالقوه از 

ص، شهر به توانایی آن برای پیشگیری، تشخی ی)میزان آمادگی . پذیرترندند، آسیبهست گستردهو  جمعیتکم که منابع مالی بهتر با
ستگی داردواکنز و مرا شتن طرحکه  قبت از بیماران ب ستبه معنی دا سریع ا  نزواکهای اجرای برنامه .های عملی برای واکنز 

 .ستو تجهیزات ضروری ا مراکز درمانیها، ها، کلینی)بودن، کیفیت و قابلیت دسترسی بیمارستاندر دسترس نیز هماننداضاراری 
ستا، مرکز علوم و امنیت جهانی دان  منبعیعنوان بهرا  7شهریسالمت امنیت سریع  ی) ابزار ارزیابی« 6جورج تاون»شگاه در این را

 (. 2020)موگاه و کاتز،  .است بهداشت عمومی ساح محلی ایجاد کردهو پاسخگویی به برای ارزیابی آمادگی 

                                                           
1 Infectious Disease 
2 Muggah & Katz 
3 ISOCARP 
4 Ebola 
5 Klaus 
6 Georgetown 
7 RUHSA 
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اس و ارتباط اجتماعی از طریق تمطور معمول باعت افزایز تعامو تراکم باالتر و افزایز ساح فعالیت در فضاهای عمومی نیز به

 (.3: 2020، 2)دیتز شیییود( می1هافومیت مثالعنوانبهزنده )سیییاوح غیر ۀواسیییابه مسیییتقیم بین افراد و همچنین تماس با محیط
برنامهای با مفاهیم هم در ارتباط ویژه 19-برای جلوگیری از انتقال ویروس کووید  3سیییاختهای محیای در محیط انسیییانکنترل
سانی بیز از تراکم جمعیت میشهری قرار می ریزی شیوع ی) بیماری را تحتگیرد. رفتار ان ستتواند  ی)  تأثیر قرار دهد. ممان ا

ناردن اصول بهداشتی و دفع زباله در محو ساونت وی، باعت شیوع  ای با تراکم بسیار کم زندگی کند، اما رعایتشخص در مناقه

ش سان ازآنجاکه .ودسریع ی) ویروس در آن مناقه  شتر ان سانهای محیط ها زندگی روزانۀ خود را در داخوبی گذرانند، می ساختان
ستم 19-درک پویایی انتقال بالقوۀ کووید  سی سانمحیط در اکو ساختن عوامو  ساختهای ان سانی، پویایی ماانی و  و رفتارهای ان

ضروطور بالقوه باعت ترویج و کاهز میعملیاتی که به ست که برخی از پژوهزشوند،  ون، چی، د)باغچهاند آن پرداخته هها بری ا
 (. 2020، 4جی پول و جیاوب

اماان کار از راه دور، آموز  و سیییفار  آنالین به شیییهروندان کم)  ۀنیدرزمها، ابزارهای دیجیتال دیگری از پژوهزدر گروه 
طور کامو بهتوان از قاع ارتباط افراد عمو نماید. همچنین می پذیرهای آسییییبتواند به نفع افراد مسییین و دیگر گروهکرده که می

جلوگیری کرد. در حال حاضییر بیز از هر زمان دیگر به تداوم پیوندهای اجتماعی نیاز اسییت تا به کم) این ابزار این نوع ارتباط را 
ییر سییرعت تغتوانند بهباشیید که میهایی گرین ی) بخز از آن ممان اسییت به معنای ایجاد سییاختمان ازنظرتحت کنترل درآورد. 

 (.2020، 5)میشوکاربری دهد 
 -؛ الفنمود یبنددسییته توان در سییه گروهشییده و در حال انجام در دامنه پژوهز حاضییر را میهای انجامپژوهز یطورکلبه

ن پدیده به تأثیرات جانبی ای هایی کهپژوهز -؛ باندهای محیای در کاهز انتقال بیماری پرداختههایی که به تأثیر کنترلپژوهز
نمایند اند و رویدادهای جاری و آتی را تحلیو میطورکلی شیوه زندگیِ ساکنین شهرها پرداختهبر موضوعات اقتصادی، اجتماعی و به

ویژه هب هایی را در خصوص مدیریت شهرها واند و تغییر نگر ای که به شهرهای پساکرونا پرداختهپژوهانههای آیندهپژوهز -و ج
 الف( 1399 ایند )پندار،نموکارهای شهری مارح میمدیریت کسب

سی پژوهز صلی با برر سه توان آنمی نیز شهری ریزیبرنامهطراحی و های اخیر در ارتباط با تغییر مفاهیم ا بعد از ابعاد ها را در 
 (.1بندی نمود )جدول محلی دسته فعالیت و ساونت و اجتماعو  نظام حرکت و دسترسی، عملارد ماانی در شهر شامو

 شهری ریزی و طراحیتغییر مفاهیم مرتبط با برنامه
ساخت صتاگرچه ارافه زیر صادی ی) اولویت در برنامهها و فر شهری بههای کافی برای رونق اقت ال حرود، بااینشمار میریزی 

نی کند و سازمان بهداشت جهانی شهرنشیگیر ایفا میهای همهباید درنظر داشت که تراکم جمعیتی نقز مهمی در گستر  بیماری
 یام معرفی کرده است.وعنوان ی) چالز مهم برای سالمت عمومی در قرن بیسترا به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 fomites 
2 Dietz 
3 Built Environment 
4 Baghchechi, Dunn, Jaipaul, & Jacob. 
5 Mitchell 

https://feedback.ghd.com/Forms/Message.aspx?ID=webenq-ElizabethMitc
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 1جدول 

 های حرکت و دسترسی، عملارد و فعالیت، ساونتبه تفای) مؤلفه قبلی هایبندی پژوهزدسته   
 دستاوردهای پژوهش شمالحظات پژوه موضوع کلیدی پژوهش 

ی
ت و دسترس

مؤلفه حرک
 

در دوران  قابو ساونتاهمیت محالت 
 شیوع بیماری 

، 1داورن، گیلس کرتی، بادلند و گوون(
2020) 

  جایگزین شدن معابر سواره به
قابلیت پیاده و  مسیرهای  با

 یافتن مسیرهای دوچرخهارز 

  و تسهیو دسترسی مراکز تجهیز
یز اماان رسان محلی و افزاخدمات
مندی از خدمات و وری برای بهرهپیاده

 ارتقای سالمت و کاهز بیماری عفونی

 19-تغییرات شهری پس از بیماری کوید 
 الف(2020 ، 2)آیزنشتاین

  اقامت در منزل و تداوم مشاغو
وآمدهای دورکاری موجو کاهز رفت

 روزانه شده است. 

  نقو عمومی و واز حمو استفادهتغییر الگوی
 وصیخص

ذیر پبهبود زندگی شهری برای افراد آسیب
 ب(2020در دوران پسا کرونا )آیزنشتاین، 

  افزایز حضور افراد پیاده در معابر  و
نبودن اماانات ناکارآمدی معابر و فراهم

الزم بهداشتی و ایمنی افراد در شرایط 
 وقوع بحران 

 نقو سبز وتوصیه استفاده از سیستم حمو
تحرک و دسترسی آسان قابلیت  شهری با

 به اماانات و خدمات شهری

ت
مؤلفه عملارد و فعالی

 

نحوه سازگاری مشاغو با فرهنگ جدید 
 ( 2020اشتغال آنالین )کِیوز و بیدمن، 

 و  وکارکسبهای تغییر مدل
پذیری صنایع در دوران شیوع انعااف
 بیماری

 و  وکارها با فعالیتارتقای ارتباط کسب
 نترنتمدیریت از طریق ای

 19-تغییرات شهری پس از بیماری کوید 
 الف(2020)آیزنشتاین، 

  در دوران دورکاری مشاغو تغییراتی در
های جانبی های کاری و هزینهمحیط

ه ها به وجود آمدبرای مدیران شرکت
   است.

 صورتبهمشتری شده به خدمات ارافه 
 آنالین خواهد بود.

 ای هکاربری برخی از فعالیت راتییتغ
شده به مراکز درمانی و تعایو

 بیمارستان 

  ادامه روند دورکاری تأثیراتی در روند توسعه
شهرها به دنبال خواهد داشت و معیار 

نزدیای محو کار و ساونت تغییر خواهد 
 کرد. 

 سسات و ؤبازنگری در سب) ارافه خدمات م
 هاشرکت

 پذیر جهتطراحی فضاهای فعالیتی انعااف 
 رانی بح در مواقعاستفاده 

ت
ی و ساون

ط با جامعۀ محل
مؤلفه مرتب

 

نقز بالان در واحدهای مساونی پیرو 
رعایت فاصله اجتماعی در دوران شیوع 

 (2020، 3بیماری )پوون

 ها به ساوهایی تبدیو شدن بالان
برای مقاومت جامعه و ارتباطات 
 اجتماعی در دوران قرناینه خانگی

  بازنگری قوانین اختصاص فضایی برای
های فضای باز خصوصی ساختمان ساخت

 چندواحدی

 ها با هدف بهبود طرح ساختمان
 پذیرتر کردن شهرهازیست

ساونت در دوران اهمیت محالت قابو
داورن، گیلس کرتی، بادلند )شیوع بیماری 

 (2020و گوون، 

 ها و فضاهایاستفاده بیشتر از خیابان 
 عمومی محالت در دوران قرناینه

  و فضای سبز  یافتن حیاطارز
 هاخصوصی خانه

  تأمین دسترسی آسان به فضاهای عمومی
 محالت

  تأکید بر بازطراحی فضاهای سبز خصوصی
واحدهای مساونی و افزایز همزیستی 

 آمیز انسان با طبیعتمسالمت

ذیر پبهبود زندگی شهری برای افراد آسیب
 ب( 2020در دوران پسا کرونا )آیزنشتاین، 

 پذیر در آسیب تشدید انزوای افراد
دوران قرناینه به دلیو ناکارآمد بودن 
 طراحی محالت و فضاهای شهری 

 در محالت در  دافزایز حضور افرا
دوران قرناینه و اماان استفاده از 

 محله فضاهای عمومی

  طراحی محالت و ریزی و برنامهبازنگری در
پذیر در شهرها برای حمایت از افراد آسیب

 شرایط بحرانی

 هایهای محلی به پارکبدیو جادهتوصیه ت 
خای و مسیرهای عبوری پیاده سرسبز در 
 راستای سالمت و بهزیستی محالت 

                                                           
1 Davern, Giles-Corti, Badland, Gunn 
2 Eisenstein 
3 POON 

https://theconversation.com/profiles/melanie-davern-144750
https://theconversation.com/profiles/billie-giles-corti-4363
https://theconversation.com/profiles/hannah-badland-205953
https://theconversation.com/profiles/lucy-gunn-146721


132 

 

 

 1400  اییزپ ،151-127، 3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی              

 
 ساختار حرکت و دسترسی و نظم فضایی 

راحتی ها به شاو کامالً متمرکز صورت گیرد تا به هنگام اضارار بتوان بهجایی و تحرک در آنساختن شهرها به قسمی که جابه
صیه آن را کنترل سال و طراحی ریزیبرنامههای معمول دانز و احتماالً قرناینه نمود، خالف تو ست. اما در شهری در  های اخیر ا

ونقو ونقو عمومی، تال  شیده که سیالمت کارکنان حوزۀ حمودهی حموشیرایط افزایز میزان شییوع با کاهز میزان سیرویس

سب برای ترددهای  شرایط منا سویی  شویق به عمومی تأمین و از  شد، تا ت شهروندان فراهم نبا  .وندش« درخانه ماندن»غیرضروری 
جایی االماان تحرک و جابهریزی شوند که حتیای طراحی و برنامهگونهکنند شهرها بهطور معمول توصیه میشهری به ریزانبرنامه
هرها بدون هیچ مانعی صورت گیرد. با وجود توصیۀ ش ها آسان و زیاد باشد و جریان کاال، مسافر، خدمات و اطالعات در و بیندر آن

ستفاده از حمو سیار به ا صی از ب ستفاده از نوع خا شود و نباید اجباری بر ا ستی حفظ  شهروندان بای ونقو عمومی، حق انتخاب برای 
شهرسازی در زمان عادی از جهات متعدد عالی به نظر میحمو سب)  شد. هرچند این  شته با سد، ونقو وجود دا اما در زمان بحران ر

 .دهدهای خارناکی مانند کرونا اماان کنترل و اعمال مدیریت بر شییهرها را توسییط مدیران شییهری کاهز میگیری بیماریهمه
گیر( ونقو عمومی به هر دلیلی از کار بیفتد )مانند شییرایط گسییتر  بیماری همهمدل شییهر متمرکز در مواقعی که سیییسییتم حمو

شاالت ثانوی شهروندان را مجبور می شوند و این خود منجر به م سته  شخصی واب کند برای تأمین نیازهای اولیۀ خود به خودروی 

ای دقیقه 20-15 های شهری ناحیه  .(ب 1399 پندار،شود )انتقال بیماری میایز احتمال مانند ترافی)، آلودگی، تصادفات و افز

شیوع آن از موضوعاراه ست. در ایده حلی برای مقابله با کرونا و  شهر و محالت آن ا سازمان فضایی   نواحی»ت مرتبط با 

 مامیتکه شهروندان بتوانند  است ایبه گونهریزی شهر طراحی و برنامه ، به پیشنهاد شهردار پاریس،«ایدقیقه 15-20

 (.2020، 1)ریمر سازند ای برآوردهدقیقه 20-15ۀ خود را در فاصل ۀاحتیاجات روزان

 
  .19-ای، پیشنهاد شهردار پاریس در زمان کووید دقیقه 15 محالت .1شاو 

 (2020ریمر،  برگرفته از:)
 

سیدگی به اکثر نیازهای روزانه هم ملبورن در  صلهر برنامهسواری روی و دوچرخهدقیقه پیاده 20 در برخی محالت به فا

عی بیشتری آفریده و مزایای اقتصادی درون شهرهای بزرگ، انسجام اجتما مستقلاین اجتماعات محلی  ریزی شده است.

و اجتماعی بیشتری نیز به همراه خواهند داشت. ضمن آنکه در مواقع بحرانی نیز امکان جداسازی این محالت آسان است، 

کنند )شغل، خرید موادغذایی، بهداشت اکثر نیازهایشان را از درون محله تأمین می ازآنجاکه هازیرا شهروندان ساکن در آن

دن شاز تبدیلشان دارند. آنچه این محالت متراکم و خودبسنده را شدن از محلهمان و غیره(، کمترین نیاز را برای خارجو در

شیوع بیماری هم در آنبه مناطق پرازدحامی  ست باز میکه امکان  سترسها باال ا ساختدارد، در د های کالبدِی بودن زیر

ستانداردباکیفیت به همراه برنامه ستریزی ا ست که زی ساکنان ارتقا میهایی ا ساس ماالعدهند. پذیری را برای همۀ  ات برا

یوع تواند پاسخی شهری به چالز شویژه اگر همراه با هوشمندسازی شهر باشد( میگرایی )بهگرفته، سیاست تمرکززدایی و محلهصورت

                                                           
1 Reimer 
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شد. تمرکززدایی هابیماری شهرها با سری در  ست تنهانهی م  تروچ)کشود، بلاه به اجتماعات محلی گی به خودرو میباعت کاهز واب

نیاز، ارتباط خود با جهان بیرون را قاع یا به حداقو مورد در مواقعپایداری خود را افزایز دهند و آوری و دهد که تاباین اماان را می
  (.1398عملارد و کارآمدی خود را حفظ خواهند کرد )ساالری،  کهیدرحالبرسانند، 

 رد و فعالیت و عرصه عمومیعملک
صولِ بازطراحی عرصه شهری  ا صر کالبدی در فضاهای زیست  سرایت بیماری منظوربههای عمومی و چیدمان عنا های کاهز 

سازی شالی و چیدمانیِ عناصر شاوها و ارزیابیِ اثرات ناشی از بهینهلفهؤثیر مأنیازمند بررسی ت 19 -گیرِ تنفسی مانند کوویدهمه
ست. عرصه دهنده ست های عمومی ا سرایت در مورد ویروس کووید الزم ا شرایط مختلف و پیچیدگی 19-تخمین نوع  های آن در 

نظر گرفته شیییوند و ضیییرایب قابو قبولی را در  ، درایی مانند دوره نهفتگی، فاصیییله فیزیای و هوابرد بودن اسیییتهکه تابع متغیر

باز عناصططر تغییر در سطط ت تراکم انسططانی همراه با چیدمان نیمهین منظور به زمان و ماان بیابند. به ا 1محاسییباتِ حسییاس

  (.2020، 2)هاروک نمایدگزینی را فراهم میکالبدی موجب تغییر محسوسی در رفتار کاربران فضا شده و زمینه جدایی
سانی در ماتب رواندیدگاه سان دارای حریمهای قلمروهای ان سی براین باورند که ان شخشنا ست. های  صی در هر زمان ماانی ا

سال1914)3.هالپردازان ادوارد تییای از این نظریه ست که در  صمیمی )کمتر از  1963 ( ا ضای  صله را تعریف کرد: ف  45چهار فا

صی )سانتیمتر(،  شخ ضای  ضای اجتماعی ) 120تا  45ف ضای عمومی ) تیدرنهاسانتیمتر( و  360تا  120سانتیمتر(، ف  75تا  36ف
ستاد دانشگاه کامپانیا ایتالیا، در مورد نگر  به فضای شخصی تحقیق  4تینا ایچینی(. 1394، پورزرگر قوامی و  یا بیشتر( ) رمتیسانت

دارد که در تمامی لحظات همراه ما اسیییت و  کرده اسیییت، بنا به نظر وی فاصیییله اجتماعی مانند ی) بافر نامرفی در اطراف ما قرار
ست  شیوع ویروس کووید  (.2020، 5وود )گرینمحافظ ایمنی افراد ا سیاری از  19-امروزه با صی در ب شخ ضای  مفهوم احترام به ف

های بهداشت عمومی، مردم در رعایت توصیه ٔ  نهیدرزمهای دولتی و چه قرار گرفته است. چه در دستورالعمو موردتوجهنقاط جهان 
متری برای جلوگیری  2تا  1ری کنند. در قوانین جدید حفظ فاصله گرفتن از یادیگر هستند تا از شیوع این بیماری جلوگیفاصلهحال 

ستمالقاتاز احتمال در معرض قرار گرفتن بیماری به هنگام  ضروری ا ستای  ازجمله (.2020، 6)پرس ها و ...  تمهیدات الزم در را
 یگر است و ضروری است در طراحیها تفای) فضاهای آشپزخانه، ناهارخوری، اتاق نشیمن از یاداحترام به فضای شخصی در خانه

صوتی بهاتاق ضاهایی برای کار موردهای خواب رعایت عایق  ضای بیرونی منازل به عنوان ف صدی از ف شود و در توجه قرار گرفته 
ای در اطراف میزها های شیشهها شاهد نصب محافظ غرفهها و کافهطراحی فضاهای سبز اختصاص داده شود. در برخی از رستوران

اند. طراحی نوارهای هدایتگر برای ها را به فضیییاهای باز انتقال دادهها ضیییمن کاهز تعداد میزها، آنسیییتیم  و تعدادی از کافهه
شگاه صف فرو شتریانی که در  ستادهم ست که در زمینه  ازجملهاند ها ای ست. برخی  رعایتمواردی ا شخصی در حال انجام ا ضای  ف

صله اجت منزلهبهادارات  شیرعایت فا صله  فر سنگهایی در ماعی در اطراف میزهای کارمندان از کا ستفاده  6به فا اند کردهفوت ا
صندلی سهیو گردد و تعداد  ضاهای منزلهبههای کنفرانس را های موجود در اتاقکه ماالمه بین کارمندان ت  کاهز تراکم افراد در ف

 .(2)شاو  (2020، 7)چایاا اندکاهز دادهبسته 

                                                           
1 Sensitive 
2 Harrouk 
3 Edward T. Hall 
4 Tina Iachini 
5 Greenwood 
6 Press 
7 Chayka 
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 ، محیط کار، فضای شهریمقیاس خانهمدیریت مبتنی بر جدایی فیزیای در  .2و شا

 (2020چایاا،  برگرفته از:)

 
ست که  سیار زیاد احتمالبهناته حافز اهمیت آن ا سبمدل ب سمت دیجیتالی کاروهای ک مردم  ،روند. بنابراینشدن پیز میبه 

 ازلحاظو مردم  خواهد بود 1های مسییاونیِ مبتنی بر فناوری اطالعاتمحیطکمتر به محیط کار وابسییته شییده که نتیجه آن اهمیت 
دادن شهروندان به . سوقاستحفظ و ارتقای سالمتی نیازمند ماانی جایگزین برای این امر  ،شوند. بنابراینمی 2ترفیزیای غیرفعال
های کاری . عالوه بر آن وقتی حضور در محیطاستها گونه فعالیتهای فیزیای نیازمند مبلمان شهری متناسب با اینسمت فعالیت
یابد و کاال کمتر شده و حضور در فضا جهت انجام کارهایی نظیر خرید و اشتغال کاهز می عنوانبهشود نیاز به تولید فضا کمتر می

یابد. در این صورت کاهز میبسیار زیاد  احتمالبهدیجیتالی بوده و نیاز به فضاهای کالبدی در شهر  صورتبهانجام چنین کارهایی 
سته شده و نوع آنتعداد خوا ضاهای کاریو کوچ) 3هاتغییرکاربرییابد. ها تغییر میها کمتر  شدن ف شود. مدنظر قرار گرفته می 4تر 

شهبر شهری، نق ساس ماالعات  شناختیا شیِ 5های  شرایط خامو شان می 6افراد در   دهد که محدوده ذهنی افراد متفاوتعملاردها ن
پارتمان و برخی در محدوده واحدهای همسیییایگی خود محدود آای در مقیاس خانه و ها در مقیاس محله، عدهای از آنبوده و عده
ستفاده از این گونه عادتباز .(2019، 7)ووکمیروی) و همااران هستند  یطورهای رفتاری است، طراحی فضاهای عمومی مستلزم ا
 .(3شاو شدن به منازل مساونی را داشته باشند )پتانسیو لین) های عمومی در این شرایطعرصه که

ساختمانرویاردهای جامع شهرها و  سالم میتری برای ایجاد  تواند با کاهز احتمال بیماری و اجتناب از عواقب جدی آن، های 
شتر در طراحی ،مثالعنوانبهبر اپیدمی آینده تأثیر بگذارد.  شتر به ویتامین دی، حتی در  رمنظوبهها افزودن فضای باز بی دسترسی بی

عمومی و کنترل حضور افراد، عامو تشویق با قابلیت نیمه 8های جیبیهای بلند. به همین ترتیب، دسترسی راحت به پارکساختمان

دهند. یهای سییبز و باز آلودگی هوا را کاهز مها و عرصییهخواهد بود. همچنین پارکگذراندن وقت در بیرون از منزل  مردم به

ست که تمامی آن شار خون باال و دیابت مرتبط ا سم، ف سالمتی مانند آ شاالت  د ها احتمال ابتالی این افراچرا که هوای آلوده به م
های شییهری پیرامون رعایت فاصییلۀ اجتماعی، طراحی دهد. پیرو ایدۀ سییازماندهی زیرسییاخترا افزایز می 19-به بیماری کووید 

ها برای ی) محوطۀ خالی در وین درنظر مارح شد. طرح این پارک 10توسط استودیو پرشت 9مازمانند وخمچیپرپهای عمومی پارک

سیرهای این پارک  ستفاده در هر اندازه را دارد. م شده که قابلیت اجرا در هر قاعه زمین بالا شته  2.4گرفته  صله دا متر از یادیگر فا
شدهسانتی90که توسط پرچین صله اجتماعی، از مزایای بازدیدکنندگان این فرصت را میاند و به متری تقسیم  دهد ضمن رعایت فا
 (.2020، 11)داویس مند شوندفضای سبز بهره

                                                           
1 IT based residential area 
2 passive 
3 Reuse 
4 Shrinking work space 
5 Cognitive Map 
6 Lockdown 
7 Vukmirovic and et.al 
8 Pocket parks 
9 maze-like 
10 precht 
11 Davies 
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 ادهزیارتیندار و زپ.../ در شهر های مفهومینگرش تغییر در کاویکندو

 

 
 ، های ساونت و با قابلیت جداسازیهای عمومی نزدی) به محوطراحی عرصه .3شاو 

 (2019ووکمیروی) و همااران،   برگرفته از:)
 

ساخ 19-کووید  ست بر چگونگی  ساختمانممان ا شهرها و  شرکت پرکینز و ویو، ی) 1ها تأثیر بگذارد. دیوید گرینت  ، مدیر 
شتی»مؤسسۀ طراحی که بر روی  سالمت مانند قابلیت پیادهکند و موضوعات گستردهکار می «مناطق بهدا  عنوانروی را بهتری از 

دادن حال رخ گیر، درسالمت شهرها و این بیماری همهی) پیوند جالب میان »گوید: ابزاری برای کاهز چاقی و دیابت برشمرد، می
ست. به عقیدۀ من طی دو ماه آینده، به ستفاده میا شهرها ا شی که ما در طراحی  ساً رو سا سال بعد، ا صوص  کنیم، تغییر خواهد خ

ع اپیدمی و یا نوسییرعت بتوانند در صییورت بروز ی) هایی باشیید که بهبخشییی از آن ممان اسییت به معنای ایجاد سییاختمان« کرد.
ست یابند. گرین می ضاهای عمومی »گوید: دیگری از فاجعه به کاربری متفاوتی د کنیم که نگاه می یاگونهبهما به طراحی مجدد ف

شهرها برای بیماریبتوانند به شتیبان در  شو، « گیر عمو کنندهای همهعنوان مناطق پ تواند (.  همچنین طراحی بهتر می2020)می
تواند ها میبازرسییی امنیتی در فرودگاه مثالعنوانبهشییوند، کم) کند. راحتی پخز میها بهکه ویروس ییدرجاجمعیت به کاهز 

طراحی با  رعامویمد 2های طوالنی منتظر یادیگر بمانند. آراثی گودامتفاوت انجام شود تا مسافران مجبور نباشند در صف یاگونهبه
جهت افزایز مسیییرهای بازرسییی امنیتی و  افتهیارتقاءهای جدید و فرودگاه»گوید: می 3نگز و مریوعملارد باال در اسییایدمور، اووی

اند. این امر به همراه مسیرهای بازرسی خودکار، زمان انتظار مسافران، تراکم و تماس کاهز نقاط فشار در جریان سفر طراحی شده
شهر به پارکدسترسی بر (.2020، 4)پیتر «دهد.را کاهز می فردفردبه ساکنان ی)  تنفس هوای پاک در روزهای  تنهانهها ابر تمام 

 .رودشمار میه مین سالمت جسمی، روحی و ذهنی شهروندان بأبلاه ی) ضرورت برای ت ،آوردکرونایی را برای آنان به ارمغان می
ای بر کیفیت محله افزوده و اغلب فزاینده طوربهارافه پارک و فضای تفریحی برای ساکنین محله در فضاهای محدود و در دسترس 

های کوچ) یا پارک 5مینی پارک عنوانبههمچنین  جیبی یهاپارک .نیازهای تفریحی و جسیییمی جوانان را برآورده کرده اسیییت
ساختمان شوندیمشناخته  سط  ضاهای کوچای که تو ستند؛ ف شهری در مقیاس کوچ) ه ضاهای باز  ها های تجاری یا خانهکه ف
عمو کرده و گستره اسیمقکوچ)ای های محلهعنوان پارکبه هاپارککنند. این و بافت متراکم شهری را از هم جدا می شدههاحاط

 4تعدادی کمی از افراد بیز از و  دقیقه شود 10تا  5های جیبی نباید بیز از زمان رسیدن به پارک .کنندای از نیازها را برطرف می
صله دارند. بنابراینفا هااین پارک ازبلوک  های جیبی در تال  برای طراحی پارک ،صله دارند و اکثریت ی) یا دو بلوک تا پارک فا

 .(4شکل ) خدمت به نیازهای جامعه محلی بوده است
 هادهد. این ایده که پارکباال را کاهز می فشیییارخونهایی مانند محور احتمال ابتال به بیماریدرمقابو، طراحی محالت پیاده

هۀ های بزرگ شییهر در دعنوان توجیهی برای سییاخت پارک مرکزی و دیگر پارکتوانند هوا را تمیز کنند، جدید نیسییت، بلاه بهمی

ست 1800 شده ا ستفاده  شهرها می (.2020)پیتر،  ا شهر کیگالی، رواندابرخی تغییرات احتمالی در  شد. در  ساده با سبتاً  ، 6تواند ن

ستگاه یتازگبه ستهای موقت ای ستش شوی د ستگاه 7و صور کرد که این نوع اند. میاندازی کردههای اتوبوس راهرا در ای توان ت

 .ونقو عمومی دافمی شوندهای کلیدی مانند مراکز حموتوانند در ماانها میزیرساخت

                                                           
1 David Green 
2 Arathi Gowda 
3 Skidmore, Owings & Merrill 
4 Peters 
5 Mini Park 
6 Kigali, Rwanda 
7 handwashing 
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 ادغام فضاهای باز و سبز در بافت کالبدی شهرها .4شاو 

 (2020داویس،  :برگرفته از)

  بر پایداری و مدیریت هوشمندانه جوامع محلیثر ؤابعاد م
 چگونه که کندیم کم) افراد به اختالالت، ای بحران تحمو یبرا یمحل جوامع ییتوانا یمعنا به یاجتماع یریپذانعااف مفهوم

ستا در سر و هاانیز کاهز یبرا یاجتماع یوندهایپ و یاجتماع روابط. کنند رفتار جامعه یبهبود یرا  در. ستنده یاتیح ،یابیباز عِیت
 ۀفاصییل یارهایمع. هسییتند یاضییارار زاتیتجه و هارسییاختیز از ترمهم هاانسییان جان نجات در یانسییان ارتباطات ط،یشییرا یبرخ

ستند یاتیح ریگهمه یهایماریب وعیش تیریمد یبرا یاجتماع سا و مهار به منجر کرونا روسیو .ه  و شده یاجتماع ارتباط زیفر
 (.2020)میشو،  است کرده فیضع را بارفاجعه طیشرا در اطاتارتب مثبت اثرات

سپری می گیربه علت آناه در زمان بیماری همه ساختمان بهافراد زمان زیادی را در خانه  ست هوای داخو  خوبی کنند، ضروری ا
در آینده عمو  19-ی واگیر مانند کووید هاعنوان ابزار مبارزه در برابر بیماریها بهتصفیه )فیلتر( شود. درحقیقت، الزم است ساختمان

اگر از هوای تازه : »1شود. از نظر لونگها موجب بهبود تهویه در خارج از مناطق متراکم میکنند. ورود هوای تازه به داخو ساختمان
شید مدت زمان در معرض هر چیز قرارگرفتن را کاهز می سگرهایری آینده قادر خوبه گفتۀ وی، فناو« دهد.برخوردار با  اهد بود ح

ها را در ساوح تشخیص دهند و برای هشدار به ساکنان ساختمان یا شروع به بیشتری داشته باشد که بتوانند در زمان واقعی ویروس
ستانتمیز ستفاده قرار گیرد. طراحی بیمار شیوع بیماریها نیز میکردن هوا موردا  متفاوتی یانهگوبههای عفونی تواند برای مقابله با 

توانند در چندین مناقه فعال شیییوند. همچنین کنند، میطراحی شیییوند. مناطق فشیییار منفی که گسیییتر  ویروس را محدود می
ستان سانها میها و کلینی)بیمار شاان آ شند تا درمان از راه دور را برای پز شته با از  تر کرده وتوانند خدمات از راه دور هدفمند دا

 (.2020)پیتر،  کنند گستر  احتمالی ویروس جلوگیری
یای از موضوعاتی که بر طراحی فضاهای باز و عمومی شهرها تأثیر خواهند گذاشت، اماان تهویۀ سریع و طبیعی فضاها خواهد بود. 

ها را نن جریاتوانند ایهای طبیعی هوا و نیز نوع و تأثیر عناصر طبیعی میها با جریانبه این معنا که چیدمان عناصر کالبدی و ارتباط آن
شهری به ضاهای  سالم در ف ضوعی جهت کاهز ماندگاری هوای نا شرایط ازدحامتقویت یا تعدیو نمایند و آن را تبدیو به مو  ویژه در 

، زلزله و زیستی مانند سیوهای فراگیر جزو گروه مخاطرات طبیعی محیطپدیدۀ بیماری زیستیمحیط ازنظرها نمایند. افراد در این عرصه
سان تنهانههای فراگیر شوند. بیماریبندی میبقهنظایر آن ط ستقیماً جان ان ستم( را با بوم )اککند، بلاه کو زیستها را تهدید میم سی و
، ماندن همیشگی مردم در خانه است. این موضوع باعت افزایز مصرف انروی خانگی و زیبرانگچالزکند. ی) آسیب رو میچالز روبه

رویه از شود. یای از معضالت این پدیده افزایز مصرف آب و مواد شوینده است. استفادۀ بیی این بخز میتولید گازهای بیشتر از سو
شود و موجب تهدید بیشتر منابع آب زیرزمینی و کاهز منابع آب آشامیدنی نیز خواهد شد. فراگیری آب موجب تولید فاضالب بیشتر می

مرور در وهای خانگی و اجتماعی، محدودیت عبورصنعتی، ممنوعیت سفر و قرناینه هایجهانی بحران کرونا با کاهز چشمگیر فعالیت
 (. 1399زیست گذاشته است )یزدی، سراسر جهان، تأثیرات مثبتی نیز بر محیط

ست.  شته ا سر جهان دا سرا صاد محلی در  سندرم حاد  کهیهنگام، مثالعنوانبهشیوع هر بیماری، اثرات مهمی بر اقت سارس )
اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی  ازنظردر چین رخ داد، تخمین زده شد که مناقۀ آسیا تأثیرات منفی زیادی را  2002( در سال 2تنفسی

ها توان در رشیید سییریع ممنوعیت مسییافرتهای این فقدان فزاینده را می، پایه19-متحمو شیید. در راباه با اپیدمی کنونی کووید 

                                                           
1 Leung 
2 SARS-CoV 
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شان می ست. تأثیرات فوق ن سافوکه  دهددان سایر جنبه م شهری فراتر رفته و بر  شهری تشیوع ویروس از ایمنی  أثیر های بافت 

ها و های ملی که در آن دادهشیییده برای مهار ویروس از برنامهشیییود که اقدامات انجامگذارد. بنابراین، اطمینان حاصیییو میمی
شتراک ستور کار جهانگذاری اطالعات بها ست، در د شتراکطور عادی محدود ا  هایگذاری دادهی قرار گیرد. با چنین رویاردی، به ا

شتی در حال ظهور  سر زمین برای نظارت بهتر بر تهدیدهای بهدا سرا شهری در  شتر و  منظوربهسالمت  صادی بی ایجاد ثبات اقت
صول اطمینان از عدم سفر، در میان دیگراناختالل در چنین بخزدرنتیجه ح شگری و  صنعت گرد سان هایی مانند   ودتر خواهد بآ

از دیدگاه اجتماعی و  ازجمله، چندجانبهکامو شییهرها مسییتقیماً بر اقتصییاد شییهری در ی) سییاح  قرناینه(. 2020، 1)آالم و جونز
های بالقوه فجایع وارد عمو برای کاهز موقعیت نیازازیپ، رهبران جهان 2008گذارد. همانند بحران مالی سال اقتصادی تأثیر می

 (. 2020، 2)کیو و بدمیان گیرندمدت مالایت صنایع کلیدی را به دست میها در کوتاهممان است شاهد باشیم دولتشدند و 

 معرفی چارچوب مفهومی پژوهش

ثیرات أو ت های در حال تغییرپژوهز حاضر با رویارد توصیفی و با تأکید بر مدل ماان پایدار، به بررسی و تحلیو محتوای نگر 
حرکت پردازد. لذا موضوعات در قالب ابعاد می 19-گیر کوید شهری در شرایط بیماری همه و طراحی ریزیبرنامهپایه  آن بر مفاهیم

اقتصاد ماان و عدالت عنوان ابعاد ماهوی و های عمومی و پایداری بهعرصه عملارد و فعالیت، فضایی، کالبدی،و دسترسی، سازمان 
مفاهیم  شوند.بندی و بررسی میای دستهدر قالب ابعاد رویهجریان محور سالمت -دیریت زمانهای ماانی و مفضایی، مدیریت الیه

سب با مدل ساختاربندی و در قالب تغییر نگر  شده)یتفاتر های معرف ماان پایدار به ابعاد دقیقبرگزیده، متنا ها در مفاهیم پایه 
شهری و تشدند.  سی مفاهیم مرتبط با طراحی  شیوع بیماری کوید غییرات آنبه دنبال برر شاخص19-ها به دنبال  های مارح و ، 

 بندی نمود. دسته 5شاو توان در ای در چارچوب مدل ماان پایدار را میمؤثر به تفای) ابعاد ماهوی و رویه
 

 
 چارچوب مفهومی پژوهز براساس مدل ماان پایدار .5شاو 

                                                           
1  Allam & Jones 
2 Caves & Bedeman, 

 برون داده  درون داده 

 مفاهیم در حال تغییر

بعد 

 ماهوی

بعد 

ایرویه  

 حرکت و دسترسی

 استخوانبدی فضایی

های بندیترکیب

کالبدی
 لیتعملکرد و فعا

های ماهیت عرصه

 های طبیعیمؤلفهعمومی

اقتصاد مکان و عدالت 

 فضایی
های مکان مدیریت الیه  

جریان -مدیریت زمان
ت عمومیممحور سال  

نقل متمرکزتغییر نگرش در طراحی سیستم حمل  

تمایل به اجتماعات محلی پیاده محور و متراکم و 

خودبسنده
مسکونیکاهش تراکم و بازطراحی فضاهای   

تغییر الگوی فعالیتی مبتنی بر فناوری اطالعات و خدمات 

 آنالین

باز طراحی فضاهای عمومی متناسب با الگوهای 

 رفتاری جدید

 بهبود و ارتقای ارتباط فضاهای سبز با عرصه مسکونی

امنیت اقتصادی و بازنگری در سبک اشتغال و 

 ساختار اقتصادی

بحرانی  ها در شرایطپذیری مکانانعطاف  

های خدماتی به خصوص در بازنگری در توزیع جریان
گیرهای همهشرایط بحرانی ناشی از بیماری  

ی
ی پیشنهاد

 راهکارها

https://sciprofiles.com/profile/465159
https://sciprofiles.com/profile/673978
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 پژوهش روش
قرار گرفت. به این منظور  مورداستفادهعمیق، رو  تحلیو محتوا  صورتبههای محتوایی بررسی داده منظوربهدر پژوهز حاضر 

بندیِ مفاهیم و بررسی های صورت گرفته در این زمینه استخراج و پس از غربال و دستهابتدا مفاهیم اصلی از مقاالت و پژوهز
ها تدوین شد طراحی شهری و اشتراکات آنریزی و برنامه های عمومی در موضوعات مرتبط با ابعادها، ایدهموضوعی و محتوایی آن

وجوی گذاری فراهم شود. به این منظور با جستتا در گفتمانِ جهانیِ پسا کرونا، اماان استنباط و استخراجِ محورهای جدید سیاست
گیری آن، ی آغاز شیوع ویروس تا همههای معتبر علمی و در بازۀ زمانطراحی شهری در پایگاهریزی و برنامههای مرتبط با کلیدواوه
 و واکاوی اکتشافی قرار گرفت و مفاهیم اولیه استخراج و بسط یافت.  یموردبررسمقاله علمی  50 بربالغ

 هابندی یافتهآوری و دستهجمع
و ماهوی دانز  ایعاد رویههای تلفیقی در ابها با یادیگر سنجیده شد و تحلیوگرایانه، ارتباط مؤلفهپس از مرور اکتشافی و تجزیه 

ها و براساس تحلیو محتوای منابع علمی معتبر، و بازبینی قرار گرفت. با فراهم شدن اماان بحت در خصوص داده یموردبررس شهرسازی
 ت و دسترسیهای طراحی در سه الیه عملارد و فعالیت، حرکبندی شده و سیاستهای نیازمند تغییر در مواجه با بیماری کرونا اولویتالیه

 شهرها در دورۀ پساکرونا مارح شد.  هدایتشهری در زمینۀ کنترل و مدیریت و ساونت ارافه و در انتها پیشنهادهایی از منظر 

 استخراج و تحلیل مفاهیم در حال تغییر و تعیین موضوعات اصلی
 2های موردنظر پژوهز در جدول با الیهمنبع معتبر علمی، مفاهیم کلیدی و موضییوعات اصییلیِ مرتبط  50پس از بررسییی بیز از  

 اند.تلخیص شده
 2جدول   

 تلخیص محتوای منابع موردبررسی
 های در حال تحولزمینه موضوعات اصلی مفاهیم در حال تغییر هاالیه ابعاد

ی 
ابعاد ماهو

 

 نقو متراکموتغییر سیستم حمو  حرکت و دسترسی
 های سیستمتغییر اولویت 

 ونقو شهریحمو
 در  عمومیونقو حموتگی کمتر به وابس

 شرایط بحرانی

عدم تمرکز افراد و ادارات در   بندی فضاییاستخوان
 گراییزدایی و محلهتمرکز  ی) مناقه

  بازطراحی شهرهای فشرده و کاهز تراکم
 شباه شهری

تراکم جمعیت در فضاهای   های کالبدیبندیترکیب
 شهری و ساونت

  طراحی کالبد شهرها با
اهز تراکم هدف ک
 جمعیت

  سیستم تهویه بهینه
 فضاهای داخو ساختمان

  بازطراحی فضاهای با عملارد عمومی با
 راماان کاهز تماس افراد با یادیگ

 عملارد و فعالیت
  بازتعریف عملارد فضاهای کار

 و ساونت
 نزدیای فضاهای کار و ساونت 

 تغییر کاربری فضاها 
 عنوان مناطق هطراحی فضاهای عمومی ب

های یبان در شهرها به هنگام بیماریپشت
 گیرهمه

 های عمومیماهیت عرصه
  چیدمان عناصر کالبدی و ارتباط

 شتر یها با جریان هوا بآن
 کاهز آلودگی هوا 

 افزودن فضاهای باز 
 هادسترسی آسان به پارک 
 

 تهویه سریع و طبیعی فضاهای باز و عمومی 
  تشویق مردم به گذراندن وقت در فضاهای

 باز

 شباه فضاهای سبز  کاربرد فضاهای باز و سبز   های طبیعیمؤلفه
 حرایم سبز 

 های عمومی جداسازی شده با عناصر عرصه
 طبیعی

ابعاد رویه
ی 
ا

 
 

اقتصاد ماان و عدالت 
 فضایی

 های گذاری دادهاشتراک
 سالمت شهری

  تغییر مدل اقتصادی شهرهای
 وابسته به صنایع گردشگری

 ی وارتقای ساختار اقتصاد 
 امنیت اقتصادی شهرها

  تغییر شیوه اشتغال و گرایز به سمت کار
 آنالین و دورکاری

 کاربری حساس به زمان  هامدیریت زمان محورِ ماان  های ماانیمدیریت الیه
 ها در شرایط اضاراریتغییر کاربری 

 های محلیتجمیع کاربری 
جریان  -مدیریت زمان

 محور سالمت عمومی
 های یانتوزیع متوازن جر

 خدمات مبتنی بر سناریوی گستر  بیماری  زداییِ هوشمندتمرکز  خدماتی در زمان

 



139 

 

 

 

 ادهزیارتیندار و زپ.../ در شهر های مفهومینگرش تغییر در کاویکندو

 
شهری در ارتباط با تغییر در الیه و یزیربرنامه های رایج از منظر دانزگفتمان ضا را میطراحی  توان با ایدههای مختلف فرم و ف

شهری همراه نمود. در این ضاهای  شمندانه ف ضوعات در حال تغییر در روابط  هایی از مدیریت هو بخز بنا بر اهداف پژوهز، مو
 گیرد:مورد تحلیو قرار می شدهیبررسهای لفهؤبین م

 ییدسترسی و نظم فضا و رابطه نظام حرکت
که  ایگونهبه سواره موتوری سوق داده است. به شدهدادهشهرها را به بازنگری در فضاهای خیابانی اختصاص  19- یدوویروس کو 

سواران با خیال راحت بتوانند در ساح شهر در دوران بحران تردد تا دوچرخه شدهاضافهدر نیویورک و بوگوتا خاوط موقت دوچرخه 
مچنین همندی از دوچرخه، سیستمی بوده که در این شرایط کاهز نداشته، زیرا استفاده از آن برای سالمتی نیز مفید است. بهرهکنند. 

عالیت عابر پیاده هستند تا مردم بتوانند ضمن استفاده از  هوای پاک، فاصله فیزیای نسبت به یادیگر را شهرها درحال افزایز ف
، 1)بریو اندبازکردهها ها را برای پیادهطور موقت برخی خیابانای از مراکز شهری هستند که بهرعایت کنند. کلگری و فیالدلفیا نمونه

گیری سفرهای شهریِ غیرضروری یز منجر به کاهز حضور مردم در شهرها شده و زمینۀ شاوهای ویژۀ ترافیای نمحدودیت (.2020
کار یا دریافت خدمات و نیز حرکت از  منظوربه یشهرنیبهای جاییجلوگیری از جابه منظوربهدهد. اتخاذ تدابیری را کاهز می

کند. در این زمینه هر ی) از اصناف ها کم) میرها و جادهشهرهای اقماری به شهر مادر و بالعاس نیز به کاهز حضور مردم در شه
اه خود پرداخته و با این جنبز همر الزاماتتوانند به ترجمۀ دستورالعمو کلیِ صادرشده توسط مدیرت شهری براساس ها میو سازمان
 یابندمی تاابق قرناینه سیاست با ترراحت خودکفایی نسبی، بودندارا با شهر هایبخز از هری) غیرمتمرکز شهرهای . درشوند

 فرم شهری، این در اساساً شد. خواهد میسر ترسریع ویروس انتقال زنجیره شاستن و کنترل همگانی رفت وآمدها، شدنمحدود با و

 پیاده رمبتنی ب بیشتر شهروندان و بوده کمتر ونقو عمومیحمو و خودرو به اتاا شهری، محدوده از خروج به نیاز شدنکمتر به دلیو

های تأمین تاه شدن زنجیرهتاهاز سوی دیگر  .دهدمی رخ کمتری تعامو رونیازا کنند؛ تأمین خود را مایحتاج توانندمی دوچرخه و
سازی ها، بهینههای جدید مدیریت موجودیالیه را شاو داده و اکتشاف رو های عرضۀ چندهای هوشمند، زنجیرهبا ادغام در سیستم

های ر از سیستمتکند. عالوه بر آن، با دسترسی و استفاده گستردهیع، مدیریت پشتیبانی و مدیریت سرمایه را فراهم میتولید و توز
 ساختار سمت به قوی مرکزیت یا مرکزیت ت) از شهری بنابراین، ساختاراست.  افتهیکاهزنیز  ازحدزیباینترنتی، خار تمرکز 

 با شرایط شهر حیاتی هایرگ عنوانبه که ونقوحمو سیستم رونیازا .یابدمی تغییر اشهرهکالن و بزرگ شهرهای چندمرکزی در

خدمات  نحوه ها،طراحی ایستگاه زمینه در تغییراتی نیازمند شهریدرون اتوبوس و ریلی ونقوحمو شوند. سیستم سازگار باید جدید
 است. جمعیت تراکم براساس تعداد توزیع و

 الیت و عرصه عمومیفع -رابطه نظام عملکرد 
داده و هنجارهای جدیدی برای شرایط  ، در صورت تداوم، ممان است الگوهای دافمی را تغییرآنالینتغییر تعریف محو کار و کار 

هر  آیند وکاری ایجاد نماید. با تعریف مجدد مرزهای زندگی شخصی، محو کار دیگر دفتری نخواهد بود که افراد هر روز به آنجا می
منظور دستیابی به اهداف مشترک، در مقایسه با های کاری بهفزاینده، ماان طوربهکنند. ی رفتن به منزل آن را ترک میشب برا

یابد و های غیرضروری مانند هزینه سفر کاهز میشوند هزینهکردن ماانی برای کار افراد به مراکز همااری تبدیو میصرفاً فراهم
نه خا درنیاز به فضای کار ماند. جایگزین جلسات فیزیای و چهره به چهره باقی نمی عنوانبه ای جز اجرای جلسات مجازیچاره

تر رنگپر« اتاق کار»های آشنا در طراحی داخلی نام تغییرات اساسی در طراحی معماری داخلی خواهد گذاشت. بنابراین، در بین واوه
ها و مراکز های اصلی مانند استادیومماان(. 2020، 2خنوا)م دانه خواهد شگرفتن محو کار در خشده و توجه بیشتری به ترتیب قرار

 فردمنحصربهها در تابیق نیازهای است که این سالنثابت شده  های موقت را دارند.همایز آمادگی الزم برای تبدیو به بیمارستان
های مدیریت هوشمند الیه (.1399پذیر هستند )افشار، فهای پزشای ، بسیار انعااکردن مراقبتو فراهم 19-ید وافراد مبتال به کو
گذاریِ های موجود به دنبال آن است تا اطمینان حاصو شود که اماان اشتراکها برای کاربریسازی دستورالعموماانی با استاندارد

                                                           
1 Brail 
2 Makhno 
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ها به مها و سیستن کند که تمامی دستگاهتواند تضمیسازی می، استانداردمثالعنوانبهها وجود دارد. اطالعات و داده یایمن و کارای

 شود. های بهداشتی در شباۀ امنیت ملی بهداشت و سالمت انجام میشوند، که در آن نظارت بر مراقبتی) شباۀ واحد متصو می
د ههای مهم و فرهنگی تعریف شود، تعامو اجتماعی را تقویت خواکه بهتر است در ماان وجو پرجنبهای شهری ایجاد محیط

شده در توانند با استفاده از حسگرهای هوشمند نصبهای شهری میههای بهداشتی در حوزشیوع ویروس نشان داده که داده .کرد

هایی اماان دریافت و شده در چنین مااننصبکنند که حسگرهای ااران اشاره میو هم 1های عمومی استخراج شوند.. لیعرصه

ها در شباه، موجب کارآمدترشدن هم پیوستگی آنشباه را دارند و بههای دیجیتالی درونزیرساخت ها در زمان واقعی بهتوزیع داده

های عمومی شهری رسد عرصهنظر میشود. همچنین بهموضوعات مختلف می در موردزمان واقعی  یهایروزرسانبهها در ارافۀ آن

ها به دلیو نقششان در بخز و همااران از این دستگاه2توروکالو-اند. لوناارمجهز به تعداد زیادی سنسور بهداشت شهری شده

ای را در مورد قرار داد و اطالعات روشنگرانه ویوتحلهیتجزرا مورد  شدهیآورجمعهای توان دادهکه می ییدرجاهای ویژه، مراقبت

های همااران تأکید داشتند که چگونه ویژگیو  3کنند. واشیستدهد، یاد میسناریوی بهداشت و درمان در هر مناقۀ خاص ارافه می

ی هایتوانند از چنین تال های محاسبات بسیار پیشرفته میها، نظارت و مدیریت از راه دور و قابلیتنوظهور مانند ماان نگاری

مینان از تداوم شتاب تحول دیجیتال برای اط(. 2020)آالم و جونز،  سرچشمه گرفته و منجر به پتانسیو مدیریت بهتر شهری شوند

ها در اولویت اصلی قرار های جدید تجاری برای اولویت رقابتی، برای بسیاری از شرکتاندازی مدلوری و راهمشاغو، بهبود بهره

دمی که شود، یعنی مرهای فراغتی حرکت مدارتر میهای دیجیتالی، احتماالً نوع فعالیتوری از سیستمخواهد گرفت. با افزایز بهره

کنند. ( آن را دنبال میوکارکسبکردند، اکنون با هدف )استفاده می 4های اجتماعی با دیدگاه مبتنی بر تفریحشته از شباهدر گذ

تر های ساونت، ولی فعالتر به محوهای عمومی نزدی)ریزی و طراحی عرصهای از برنامهگونهاینجاست که طراحان شهری باید به

 از گذشته فار کنند.

راحان نقز ط ،های حرکتی افراد به چه شاو خواهد بود. بنابراینعیارهای بازنگری شده باید مشخص نماید که فعالیتم درواقع

های عمومی نیز متفاوت های عرصهبوده و احتماالً الیه 5ترفعال یاگونهبههای عمومی ریزی و طراحی عرصهشهری در جهت برنامه

 های عمومی صورت گیرد.تغییرات در چیدمان عرصه خواهند شد که در این شرایط الزم است

 مدیریت هوشمندانه جوامع محلیی و رابطه ابعاد پایدار
آوری زیستی در سلسله مراتبی از مقیاس خانه تا شهر، تغییر معیارهای انتخاب و شیوه زندگی در جوامع محلی و افقافزایز تاب

شییهری و در راسییتای  ریزیت برنامهعاتی هسییتند که در ادبیاواز موضیی های جدید در عدالت فضییایی و اقتصییاد مبتنی بر ماان
 .اندقرارگرفتهمو جدی أها مورد تهوشمندسازیِ ماان

نگر به ابعاد کیفی و کمی با نگاهی جامع: آوری زیستتتی در ستتلستتله مراتبی از مایا  خانه تا شتتهرافزایش تاب -

یمافزایی و همااری مدیریت شهری، جوامع محلی و متخصصان فراهم الب همموضوع، اماان تحلیو و ارافه راهاارهای مؤثر در ق
ست تا راهاارهای مواجه با بحران را شود شهری ا ساس تجارب موجود، مواجه با این بیماری، نیازمند مدیریت واحد در مقیاس  . بر ا

ورت نبود شییهروند متعهد و آگاه به تغییرات منسییجم و هماهنگ با یادیگر انجام شییود. اما در صیی حالنیدرعیافته و به شییاو نظام
ایجاد  (.2020، 6شییود )کوماریط برای گسییتر  ویروس فراهم میماانی و نبود مدیریت شییهری واحد و هماهنگ، شییرا -فضییایی

سبز» ستای کاهز تأثیرات بیماری کووید  ازجمله« مناطق  ست در را صاص بر محیط 19-رویاردهایی ا سانی از طریق اخت های ان
 (. 2020، 7)فاواس ویژه سییاکنین با خارپذیری بیشییتر اسییتبرای سییاکنین به شییدهحفاظتهای طقی به افراد جهت ایجاد محیطمنا

 گسترده از ترتیبات حفاظتی با ایجاد مناطق سبز در نظر گرفته شود؛ ساحممان است سه 

                                                           
1 Li 
2 Loncar-Turukalo 
3 Vashist 
4 fun base 
5 more active 
6 Kumar 
7 Favas 
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و  اندجداشدهفیزیای از سایر اعضای خانواده  ازنظر باال با خار افراد خانه. در اتاق( چند یا )ی) خاص ناحیه . ساح خانگی: ی)1
روی کوتاه های خارج از مناقه سبز باید به حداقو برسد )از قبیو پیادهسایر اعضای خانواده نباید وارد مناقه سبز شوند. سایر فعالیت

 که باید در ساعات خلوت در زمان خواب کودکان انجام شوند( و فاصله اجتماعی رعایت شود. 

 .خانوار(، در ی) مناقه کوچ) 10تا  5گروه خاص )با حداکثر  گستر  از ساح خانه به واحد همسایگی: ی) خانه یا –. خیابان 2
نند. کبندی میکنند و عضو با خار باالی خود را در مناقه سبز گروههای خود را مبادله میطور داوطلبانه خانههای همسایه بهخانواده

ه های خارج از مناق. افراد با خار باال نباید وارد مناقه سبز شوند. سایر فعالیتشوندیمسمی در مناقه سبز جدا ج ازنظرافراد پرخار 
روی کوتاه که باید در ساعات خلوت در زمان خواب کودکان انجام شوند( و فاصله اجتماعی سبز باید به حداقو برسد )از قبیو پیاده

 رعایت شود.

جسمی در مناقه  ازنظرنفر در هر مناقه سبز(. افراد پرخار  35تا  25ها در محله )حداکثر از خانه ساح محله: گروهی خاص. 3

طور انحصاری از طریق این نقاه شود که تبادل مردم، غذا و مواد دیگر بهشوند. ی) نقاه ورود فیزیای مشخص میسبز جدا می

عامو توانند تشود، که در آن ساکنان مناقه سبز و بازدیدکنندگان میمحو مالقات نزدی) به نقاه ورودی ایجاد می .شودانجام می
 داشته باشند.

وند تا ارافه ش وضوحبههای است که باید ها مستلزم مزایا و چالزهیچ حرکتی در خارج از مناقه سبز وجود ندارد. هری) از این گزینه
اب و به ها را انتختوان هری) از گزینههای حاکم بر جامعه میمحدودیت و هاتیاولوگیری کند. بسته به آگاهانه تصمیم صورتبهجامعه 

 .(6)شاو  (. 2020)فاواس،  انداجرا درآورد. باید توجه داشت که گزینه منتخب ضمن توجه به خارات ایمنی و امنیتی جامعه، شده
 

 
 ترتیبات حفاظتی با ایجاد مناطق سبز در سه ساح .6شاو

 2020فاواس، : برگرفته از

های مواجه، نیازمند مانند قابلیت اجرا، مزیت و چالز ییهامؤلفهگانه حفاظتی در هر زمان و در هر محله براسییاس سییاوح سییه
 (.3ارزیابی هستند )جدول 

 

ا هپس از پایان هر دوره از شیوع ی) بیماری، تحوالتی در طراحی شهری و معماری ساختمانشیوه زندگی در جوامع محلی:  -

شود بینی میهای کمتری بر زندگی بشر وارد شود. بر این اساس پیزبه وقوع پیوسته است تا در صورت تارار بحران قبلی، آسیب

 توجه ابتأثیر قرار دهد. معماری ساختمانی و طراحی شهری را تحت خصوصبهکه کرونا با این حجم گستر ، همه ابعاد زندگی بشر 

 از برخی که است گرفته شاو اجتماعی هاییاجتماعی، آسیب گذاریفاصله الزامات رعایت خانه و در نماند به شهروندان الزام به

 آن در بیرون چرخز هوای اماان که مشاعات فضاهای بودنبسته است. ساونتی و فضای مساکن کالبدی فضای از ناشی آن

 بالان گرفتننظر در سبز، بام تعریف ببرد. لذا باال اندتورا می مساونی هایمجموعه برخی در ویروس گستر  اماان ندارد وجود

 در خورشید نور به دسترسی بیرون، محیط با باز با دسترسی مشاعات باز، کامالً فضای به دسترسی با مساونی تمامی واحدهای در

، به اصول مورد وفاق باشد داشته را طبیعی هوای چرخز که کودک بازی امن فضای طورنیهمو  هابین ساختمان فضاهای اکثر

دهند در فضاهای کوچ) زندگی کنند، اما از حیاط یا در دوران قرناینه اجباری، اکثر افراد ترجیح می جوامع محلی تبدیو خواهد شد.

 )ی ای خانه )ی تواندیم یخانگ سییاح

 . باشد چندمنظوره مجتمع

-5 از یگروه)  -یگیهمسییا واحد و ابانیخ 

نه 10 مان در که( خا قه ه ندگ منا  یم یز

 .کنند

خانه در  ۲۰تا  ۱۵له )گروهی از مح

  همان منطقه(
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 1400  اییزپ ،151-127، 3شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی              

 
 تأثیر قرار دهد و مردم زندگیسازی را در آینده تحتسب) خانه 19-شود که کوویدبینی میمند شوند. بر این اساس پیزتراس بهره

در این صورت، حتی اگر ی) بار دیگر ویروسی همچون کرونا  هایی با فضای بسته ترجیح دهند.های ویالیی را به آپارتماندر خانه

توانند با فاصله مامئن از دیگران، در زمان خود جداسازی در فضای باز خانه خود اوقات شادتری را گستر  پیدا کند، مردم می

های خود ها و حیاطهایی از بالانهای خود مزارع سبز پرور  دهند. تمام مردم بخزخانه ده مردم درممان است در آین .بگذرانند

های خوراکی اختصاص دهند تا با اطمینان بیشتری این مواد ضروری را مصرف کنند. حتی ممان است افرادی را به پرور  سبزی

 (. 2020د را به مزارع سبزیجات تبدیو کنند )ماخنو، های خوبامهای خود بالان و حیاط ندارند، پشتکه در خانه

 3جدول 
 ها ارزیابی گزینه

 هاچالش مزیت اجرا قابلیت اجرا عنوان گزینه

حفاظت در ساح 
 واحد مساونی

 های چند اتاقه، مناطق شهری با خانه
 ای.خانههای چندیا مجتمع

  فضای کافی برای ساونت افراد
درنظر پرخار باید به اندازه کافی 

 گرفته شود.

  افزایز پایبندی به دلیو نزدیای به
توانند نیازهای اعضای خانواده که می

 .مین کنندأاولیه و حمایت عاطفی را ت

 تر سب) زندگیتغییر کم 

 نیاز کمتر به منابع اضافی 

 ویژه در مورد نظارت بر اجرا و عملارد، به
های فقیرنشین، شهرهای بزرگ یا محله

 یاد مناطق سبزبه دلیو تعداد ز

 اجرای اقدامات پیشگیری از عفونت 

حفاظت در ساح 
واحد  -خیابان

 همسایگی

  تناسب فرهنگی فضای شهری و
پذیر  اجتماعی برای انتقال افراد به 
 شرایط زندگی گروهی و تعویض

 های اعتماد خانوادگی تواند بر شباهمی
های سرمایه اجتماعی و یا به شباه

 ماالًه سبز احتتایه کند؛ ساکنان مناق
 .خویشاوندان یا افراد آشنا هستند

 ًعی پذیر از نظر ترتیبات واقانعااف نسبتا
تا زمانی که کنترل عفونت و اقدامات 

 .توان اجرا کردفاصله اجتماعی را می

  کنترل عفونت و اقدامات فاصله
اجتماعی باید در هر مناقه سبز کامالً 

 .رعایت شود

 واده نزدیای کمتری با اعضای خان
 .دارد

حفاظت در ساح 
 محله

 (گزینهتر )جداسازی در مقیاس کوچ 
 .نیست ریپذاماان (2و  یا  1

  تناسب فرهنگی و پذیر  جامعه
جایی افراد در شرایط هبرای جاب

 زندگی گروهی

  25تعداد ساکنان مناطق سبز نباید از 
نفر تجاوز کند تا خار انتقال در  35تا 

 مقیاس باال محدود شود.

 شده بیشتری نسبت به حیط کنترلم
 .2و  1های گزینه

  نظارت بر اجرای و عملارد
که ساکنان در مناطق سبز  طورهمان)
 تر متمرکز هستند(کم

 توان در خدمات بهداشتی ویژه را می
های سیار سایت )از طریق کلینی)
 .برای مثال( ارافه داد

 پتانسیو پوشز بهتر 

  نیاز به اقدامات از راه دور اجتماعی
دارد که باید در هر مناقه سبز کامالً 
رعایت شود، به دلیو خار باالی 

انتقال در مقیاس باال و بیماری شدید 
 در صورت معرفی ی) مورد.

  خار پایبندی ضعیف به دلیو انزوا و
 .جدایی از اعضای خانواده

 2020از: فاواس، برگرفته 

 

های تجاری جهت ا شرایط جدیدی ایجاد خواهد شد و ضروری است برنامهپس از دوران کرون: اقتصاد مکان و عدالت فضایی -

تر، تواند در شهرها خصوصاً در مقابلۀ مثبت با شیوع و بالیای سریعتر از همیشه به فعالیت خود ادامه دهند. چنین حرکتی میتداوم قوی

مجموعۀ دادۀ  توان ی)های مشترک میگذاری دادهبه اشتراکتر و استاندارد شده، تأثیر بسیار زیادی داشته باشد. با دستورالعمو ایمن

 طورمانهبرند، فراهم نمود. هایی که از ابزار هو  مصنوعی بهره میویژه با فناوریرا درنتیجۀ افزایز قابلیت پرداز  به تربزرگ

 تصمیمات مدیریت بهتر شهری جهتو همااران اشاره کردند در تشخیص زودهنگام، دستیابی به تشخیص بهتر و ارافۀ  1که جیانگ

هایی مهم هستند، تر خواهد شد. امروزه با پیشرفت تانولووی، چنین مقررات و دستورالعموبرای مهار ویروس آسان ییکاراافزایز 

ولوویای نتوانند منجر به نتایج مثبت یا منفی شوند. درنتیجه، با افزایز پذیر  جهان از مفهوم شهر هوشمند و ابزارهای تازیرا می

                                                           
1 Jiang 
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ی استفاده موضوعات بهداشت شهر ازجملهکافی  ۀاندازبهپذیری تنظیم شوند که از ابعاد زیست یاگونهبهمرتبط با آن، این ابزارها باید 

ه، ارتباط بین شهرها و داده شود. درنتیجتواند منجر به عدمکنندگان فناوری شهر هوشمند میسازی بین تأمیناستاندارد شود و عدم

طور هتواند بتواند شیوع ویروس به ی) سیستم غیرمولد منجر شود، زیرا تشخیص زودهنگام و مدیریت آن مینین مواردی میچ

ایجاد  ها برایسازی پروتاوفزاینده به ستون فقرات فناوری شهرهای هوشمند وابسته شود. نیاز فوری به اقدامات جهت استاندارد

سازی حوزۀ فناوری شهر هوشمند برای تشویق عدالت و شفافیت در بین لزوم دموکراتی) ارتباطات هوشمند در شهر هوشمند و

 (. 2020)آالم و جونز،  شودنفعان ضروری است و از این طریق همااری احتمالی بیشتری در مورد فاجعه فراهم میذی

ها آوری دادههای جمع) کنند و با فناوریتوانند کمو رمزنگاری کوانتومی می 1بالک چین هایهای جدید مانند فناوریفناوری

حریم خصوصی  کهیدرحالشود و ها از طرف حوزۀ پزشای و اپراتورهای شهر هوشمند میادغام شوند. این امر باعت افزایز ثروت داده

 جودباو، حالنیباا شود.اطالعات مربوط به تصمیمات آگاهانه بهتر انجام می ه، کم) به ارافرونیازاکند. و امنیت را تضمین می

طات کنند، باید توجه نمود که ارتباایفا می یسالمتبهاطالعات مربوط  هشده در ارافهای نصبکه دستگاه یانااررقابویغهای نقز

یابند یا با افراد مشابه خود که فراتر از مناطق محدود ندرت گستر  میمحدود به جغرافیا هستند )محدود به ی) ماان مشخص( و به

شوند که های جداگانه صادر و نصب میها معموالً توسط شرکتکنند و از سوی دیگر این دستگاه، ارتباط برقرار میاندشدهنصبها آن

کنند و بر این اساس شهرها را به تنها ها حفظ میگذاری دادهرا برای پرداز  و به اشتراک یفردمنحصربهاستانداردهای خاص و 

د سود کننهای خصوصی تال  میشوند که شرکتکنند. چنین راهبردهایی در حالی اتخاذ مید متصو میاستفاده از محصول خو

ه رود به رشد و گستر  خود ادامحو دیجیتال ی) بازار سودمند است و انتظار میاقتصادی خود را به حداکثر برسانند، زیرا بازار راه

ازار نشده و بشدن کنترلشود. جهانیداری اجتماعی بازتعریف میتر سرمایهقوی شدن نیز با ظهورجهانی (.2020)آالم و جونز، دهد 

در معرض خارهای جدی، اقدامات مستقو و غیرهماهنگ کشورها بر اقتصاد جهانی و رفاه  19-آزاد ممان است به دلیو کووید 

ی دارند و آیند، تأثیر دومینویوجود می) کشور بهگیر ثابت کرد موضوعاتی که در یتدریج به پایان برسد. این بیماری همهمردم به

 شدن که وابستگی متقابو و انسانیت را براساسبر اقتصاد جهانی و محلی بگذارند. شاو جدیدی از جهانی توانند در آخر تأثیر جدیمی

ها با تمرکز بیشتر بر کتشناسد، آغاز به ظهور خواهد کرد. درنتیجه، شراقدامات جمعی کشورها، مشاغو و مردم به رسمیت می

 دهند. بسیاری از کشورها قوانینوکار خود را تغییر میهای حاکمیت و مدیریت کسبمسئولیت اجتماعی شرکت و رفاه افراد، مدل

انداز عملیات تجاری، هزینۀ کنند. با تغییر چشمتصویب می 19-هایی مانند کووید جدیدی را برای محافظت از کارمندان در موقعیت

شرکت  هایکه کار از راه دور بیشتر از هنجار شود، نیاز به مجتمعیابد. هنگامیامالک و مستغالت تجاری با کاهز تقاضا کاهز می

کند. همراه با برداری، اعم از تقسیم فضا، اجارۀ رویداد یا ی) محو همااری را باز میهای جدیدی از بهرهیابد، اما راهکاهز می

پذیری بیشتر در امالک و مستغالت تجاری را تسریع کرده است و بخشیدن به اناباقسرعت 19-دیگر، کووید بسیاری از روندهای 

 نظر کنند.آورد که صنایع دوباره ایجاد شوند و در محو تحول خود تجدیداین اماان را فراهم می

 ها و بحث یافته
دهد که با شیییوع بر شییهر و جامعۀ انسییانی نشییان می 19-یدگیر کووتأثیر بیماری همه ۀنیدرزم شییدهیبررسییمروری بر منابع 

شهری خلق خواهند شد. شهرها برای مقابله با گستر  آن ریزی و برنامههای جدیدی در نظام طراحی گیر نوآوریهای همهبیماری
شهروندان اجرایی کردند.  باتوجه به آن سالمت  شهرها تدابیر و اقدامات زیادی را به جهت تأمین  شی از راهبهکه  حو در عنوان بخ

ستند، میچنین بالیای همه ستای بهبود گیر ه شند. در را شته با توانند با تغییر نگر  حاکم بر طراحی، نقز مؤثری در کنترل آن دا
و  مدیریت هوشییمندانه و یاپارچۀ شییباه شییهری ارتباط طراحی ویژه سییاختار کلی نظام طراحی شییهری با ایدۀشییرایط شییهرها به

های بازتعریف محو ازجمله ییهاشنهادیپشهری با روندهای درحال ظهور آینده شهری قابو ترسیم بوده و در این زمینه  ریزیمهبرنا
است. لذا در ادامه  شدهمارحهای عمومی، تغییر ذهنیت عام و شتاب تحوالت دیجیتال ها و عرصهگذاریِ دادهکار، بازطراحی اشتراک
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ست صول( طراحی سیا سه الیه عملارد و فعالیت، حرکت و شهری در الیههای )ا های مقدمِ نیازمند تغییر در مواجهه با کرونا در 

مفاهیم مرتبط با موضوعات کلیدیِ در سناریوهای حداقلی، متوسط  .شودهای مناقی ارافه میدسترسی و ساونت ، همراه با استدالل

   .اندشدهخالصه 6و  5، 4و حداکثریِ ویروس بر این نظام در جداول شماره 

 نظام عملکرد و فعالیت
های ویژه ریزی مراکز درمانی، مراقبتگیرانه و حفاظتی در نظام کاربری شامو جانمایی و برنامهدر راستای راهبردهای ماانی پیز

ای جه ویژهنیازمند تو گذاری در این الیهزمانی، سیاست-های ماانیهای کالن تا خرد و تفای)گیرانه و قرناینه در مقیاسو پیز
ها های غیرضروری و  تبدیو آنکردن فعالیتتواند به محدوداست. بازنگری در نظام کاربری در ساوح مختلف شهری تا محلی می

وجه ها در فضاهای شهری نیازمند تبه عملاردهای ضروری در نظام پیشگیری و کنترل کرونا بیانجامد. از سوی دیگر توزیع کاربری
ها که با اکتفا به حداقو یاگونهبههای رفتاری مردم در فضاهای شهری دارد. ۀ تجمع و پراکنز مردم و تحلیو بر روی نقشهبه نحو

از  نماید. در برخیهای فیزیای را کمتر میتر، زمینۀ تجمع و نتیجتاً اماان تماسهای ایزولهها در ماانو خواناییِ برخی کاربری
کردن اشتنگ-شد، اماان ماانفروشی و گردشگری شهری استفاده میبازاریابی و خرده ۀنیدرزمه قبالً هایی کشهرها اپلیایشین

 منظوربههای شهری در این شرایط گذاران در الیۀ کاربریحضور مردم در ساعات و روزهای مختلف را فراهم آورده که به سیاست
ی برای های زیاد که خود عاملکه منجر به طی مسافت یاگونهبهها کاربری سازیِ تبیین اقدامات فوری جهت تفرق جمعیت )با پراکنده

های تولید لوازم موردنیاز جهت پیشگیری و کنترل ها به ماانافزایز خارپذیری است، هم نشود( عالوه بر آن تبدیو برخی کارگاه
ارد و فعالیت در سناریوهای حداقلی، متوسط و حداکثری کرونا نیز از اقدامات در این زمینه بوده است. مفاهیم مرتبط با موضوعات عمل

 خالصه شده است.  4در جدول شماره 

 نظام حرکت و دسترسی
های شهری و مدیریت رفتارهای حرکتی ساکنان در محدوده 1در نظام حرکت و دسترسی موضوعاتی مانند تهیۀ نقشۀ سالمتی

 سازیای هستند. کاهز یا پراکندههای شهری ویژهنیازمند تبیین سیاست 2سپاری)مدیریت فعال و غیرفعال( در قالب مفاهیم مردم
دگی اگر پراکن چراکهگیرد، الزم است الیۀ حرکت و دسترسی را هم در نظر گیرد. پراکنز جمعیت صورت می باهدفها که کاربری
شود. بنابراین، ایجاد و جدیدی میر به معضرا فراهم نماید، خود منج نقووهای زیاد و تغییر مودهای حمونمودن مسافتزمینه طی
تواند هدف موردنظر در هر دو الیۀ شهری را ها در ارتباط با شباۀ دسترسی میهای عملاردی و فعالیتی و توزیع مناسب آنتجمع

 .(5فراهم نماید )جدول 
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 ادهزیارتیندار و زپ.../ در شهر های مفهومینگرش تغییر در کاویکندو

 
 4جدول 

 اقدام جهت کاهز خار در سناریوهای احتمالی

 صرها و عنالفهؤم ابعاد

 COVID-19های کاهش احتمالی با توجه به سطح انتاال در جامعه یا تأثیر فعالیت

 پیش از شیوع

 )آمادگی و پیشگیری(

 حین شیوع

 )پاسخ(

 پس از دوره اوج

 )ریکاوری(

 بهترین سناریوی ممکن

ت
عملارد و فعالی

 

 استفاده اکثریت جامعه  های ضروریکاربری
 و بندی بندی براسیییاس اولویتدسیییته

 ادامه فعالیت
  افزایز توجه به تمهیدات و اقدامات الزم

 جهت رعایت فاصله اجتماعی

های انتخابی و کاربری
 اجتماعی

 های فراغتیتداوم فعالیت  تعایلی در بازه زمانی اوج شیوع 
  یت عا با ر کاربران همراه  عداد  کاهز ت

 موازین بهداشتی

 های فعالیت شهریکانون
 وندان از خدمات استقبال شهر باال بودن

 شهری نسبت به خدمات محلی

 آوردن شرایط ارتباط غیرحضوری فراهم
بین افراد )کارمندان و مدیران، کارفرما 
و مشییتریان و ...( کاهز تردد افراد در 

 فضاهای شهری

 سعه و ایجاد پلتفرم  های ارافهحمایت از تو
کییاال و خییدمییات اینترنتی و در بسیییتر 

 های تلفن هوشمنداپلیایشن

 های فعالیت محلیکانون
  مراکز فعالیت سرزنده در مقیاس محلی

منییدی از و حضیییور افراد برای بهره
 خدمات

  شتر افراد از خدمات محلی و ستفاده بی ا
های برون محلی برای  کاهز سیییفر

 تأمین نیازهای ضروری

 های حمایتی در مورد اعمال سییییاسیییت
با هدف ترغیب  یوکارهاکسیییب محلی 

ز خرییید محلی و رجوع مردم بییه مراک
 یوکارهاکسییبهای حمایتی از سیییاسییت
 محلی

 سناریوی میانه

ت
عملارد و فعالی

 

 ضرورت تأمین نیاز اساسی شهروندان  های ضروریکاربری
 کاربری یت گروهی از  عال مه ف های ادا

ترین نیییازهییای کننییده اصیییلیتییأمین
 شهروندان

 ها ضییمن گروهی از کاربری ادامه فعالیت
به تمهیدات جه  یت  تو عا هداشیییتی و ر ب
 فاصله اجتماعی

های انتخابی و کاربری
 اجتماعی

  تأمین نیازهای مامو شیییهروندان در
غت و  قات فرا ندن او گذرا تای  راسییی

 سرگرمی
 هاتعایلی فعالیت  خارهای کمآغاز به کار فعالیت 

 های فعالیت شهریکانون
 های سرزنده شهری و بودن کانونفعال

در مراکز تراکم بییاالیی از جمعیییت 
 تجاری در مراکز شهری

  ادامه فعالیت و اماان ارتباط حضییوری
 بین مشتری و کارفرما

  ادامه فعالیت مراکز متراکم شهری در کنار
خت مات فراهم آودرن زیرسیییا خد های 

 آنالین

 های فعالیت محلیکانون
 مندی وجود مراکز محلی با میزان بهره

 متوسط
 ستفاده از خدمات ساکنان به ا شویق   ت

 محلی ضمن تجهیز خدمات شهری
  ضمن تأمین نیازهای تجهیز مراکز محلی 

 مراکز فرامحلی

 بدترین سناریوی ممکن

ت
عملارد و فعالی

 

 های ضروریکاربری
  محور اصییلی تأمین نیاز شییهروندان بر

 مبنای این گروه
 هاتعایلی مالق اکثریت کاربری 

  عد از دوران یت ب عال مه ف یت ادا حدود م
با مت همراه  خا یدات  و به تمه جه  تو

 بهداشتی

های انتخابی و کاربری
 اجتماعی

 ارز  با توجه به نیازهای انتخابی هم
 نیازهای ضروری

 هاتعایلی مالق تمامی فعالیت 
  مان رفع مالق تا ز یت  عال مه ف عدم ادا

 گستر  بیماری

 های فعالیت شهریکانون
  شهری شهری در مراکز تجمع خدمات 

 تراکم جمعیتی زیافزاو 
 کانون مامی  ها و اماان حذف مالق ت

 رسانی آنالینخدمات
  خدمات  یجابهجایگزینی خدمات آنالین

 حضوری

 های فعالیت محلیکانون
 اسییتفاده از خدمات محلی به دلیو عدم

 نبودن مراکز محلیتجهیز

 بودن مراکز محلی و محدودیت در فعال
با اولویت  خدمات محلی  فاده از  اسیییت

 خدمات آنالین
 یت خدمات محلی بر خدمات شهریاولو 

 رویدادهای شهری
  اسیییتقبال شیییهروندان از رویدادهای

 اوقات فراغت گذرانشهری در راستای 
 تعایلی مالق رویدادهای شهری 

 یت عال جدد ف کار م به  غاز  ها پس از آ
 گستر  ویروس دورانگذراندن 
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 اقدام جهت کاهز خار در سناریوهای احتمالی

 ها و عناصرهلفؤم ابعاد

 COVID-19های کاهش احتمالی با توجه به سطح انتاال در جامعه یا تأثیر فعالیت

 پیش از شیوع

 )آمادگی و پیشگیری(

 حین شیوع

 )پاسخ(

 پس از دوره اوج

 )ریکاوری(

 بهترین سناریوی ممکن

ت و دسترسی
حرک

 

 محورهای اصلی 
 (یشهرنیب)

  یشهرنیبانجام سفرهای ضروری  یشهرنیبرهای حذف سف    یشهرنیببه حداقو رساندن سفرهای  

اصلی )شریانی  یهاابانیخ
 (2و 1درجه 

  طرح ممنوعیت تردد در معابر با تراکم
 جمعیتی باالتر

 های ممنوعیت تردد در تمامی شیییریان
اصلی در راستای کاهز تراکم جمعیت 

 و کنترل شیوع بیماری

  یاده عه و تعریض پ بهتوسییی ویژه در روها 
 های با تراکم باالی جمعیتیاانم

  منظوربهتوسعه و تعریض خاوط دوچرخه 
اسییتفاده بیشییتر و اماان رعایت فاصییله 

 اجتماعی

فقرات و محورهای جمع و 
 کننده محلیپخز

 اولویت تردد پیاده بر سواره 

  تردد تنها در مواقع نیازهای ضییروری و
خرید مایحتاج زندگی با اولویت تردد با 

ی در راسیییتییای اتومبیییو شیییخصییی
کاهز تراکم جدایی یت و  گزینی جمع

 جمعیت و اماان تماس افراد با یادیگر

  بهداشتی و فاصله داتیتمهتردد با رعایت 
ضمن توجه  تیاولواجتماعی با  تردد پیاده 

ستای مدیریت زمان و  به تردد سواره در را
 کاهز حضورپذیری در فضاهای همگانی

 نقو همگانیوحمو
  یجابههمگانی نقو ووحماسییتفاده از 

 اتومبیو شخصی  

  ترجیح جایگزین سییفر با وسییایو نقلیه
شخصی یا سفرهای پیاده بر استفاده از 

 ونقو همگانی حمو

  یت عا هداشیییتی و ر یت مقررات ب عا ر
ماعی  له اجت نهیگسیییختفاصییی در  را
 ونقو همگانیاستفاده از حمو

 ونقو های حموافزایز میزان سیییرویس
 همگانی 

 د به اسیییتفاده از دوچرخه و تشیییویق افرا
 در برابرعنوان روشیییی مؤثر اسیییاوتر به
 نقو عمومیوازدحام حمو

 سناریوی میانه

ت و دسترسی
حرک

 

 محورهای اصلی 
 (یشهرنیب)

  یشهرنیبانجام سفرهای 
  ضمن رعایت ضروری  سفرهای  انجام 

 تمهیدات بهداشتی
  همراه با رعایت  یشهرنیبتداوم سفرهای

 یتمهیدات بهداشت

های اصلی )شریانی خیابان
 (2و 1درجه 

  در مراکز خصوصبهتردد سواره و پیاده 
 با تراکم جمعیتی باال

  اماان تردد سیییواره و پیاده با اولویت
 سواره به هنگان رفع نیازهای ضروری

  بازگشت به شرایط پیز از شیوع ویروس
ضمن رعایت تمهیدات بهداشتی و رعایت 

 فاصله اجتماعی

محورهای جمع و فقرات و 
 محلی کنندهپخز

 آمیز سواره و پیاده همزیستی مسالمت 
  اماان تردد سیییواره و پیاده با اولویت

ضاهای همگانی در  ضور در ف پیاده و ح
 صورت نیاز

  با عابر محالت مسیییاونی  بازطراحی م
اولویت تعریض معابر پیاده ضییمن تجهیز 

 معابر سواره

 همگانینقو وحمو
 نقو عمومی ضییمن واسییتفاده از حمو

 توجهی به پیادهتوجه به سواره و کم
 و نقودهی حموتعایلی موقت سرویس

 عمومی
 عنوان ی) هاولویت اسییتفاده از دوچرخه ب

 نقو پاکووسیله حمو

 بدترین سناریوی ممکن

ت و دسترسی
حرک

 

 محورهای اصلی 
 (یشهرنیب)

  یشهرنیبانجام سفرهای 
 شییهری ضییمن تداوم سییفرهای بین

 گیرانهت قوانین سخترعای
 بازگشت به شرایط پیز از شیوع ویروس 

های اصلی )شریانی خیابان
 (2و 1درجه 

  اولویت تردد با سییواره و کاهز سییهم
 پیاده

  عابر قت تردد در م یت مو  جزبهممنوع
رسییانی و اختصییاص معابر مواقع امداد

سییواره به مسیییرهای ویژه دوچرخه و 
 پیاده عابران

 عابر و کاسیییتن از تغییر مقاع عرضیییی م
سواره رو و افزایز مسیرهای ویژه خاوط 
 دوچرخه

فقرات و محورهای جمع و 
 محلی کنندهپخز

 معابر با اولویت تردد سواره 
   جازبودن حضیییور یاده و  عابرانم پ

ضمن ممنوعیت تردد دوچرخه سواران 
 سواره  

  سیرهای صرفاً پیاده با م طراحی محالت 
 ویژه دوچرخه

 انیهمگنقو وحمو
  با یت تردد  مواولو قو وح عمومی و ن

 افزایز تماس افراد با یادیگر
  همگانینقو وحمواستفاده از 

 اولویت استفاده از دوچرخه 

  سایو همگانی با تراکم نقو وحموحذف و
 زیاد
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 نظام سکونت

شیوه استقرار خدمات در های ریخت شناختی و تراکم جمعیتی، شیوه ساونت و های زیستی براساس ویژگیبندی مجتمعگروه

 (6ها یا  واحدهای مساونی را فراهم نماید )جدول تواند زمینه ارافه خدمات به درب مجتمعشرایط موجود می

 6جدول 
 اقدام جهت کاهز خار در سناریوهای احتمالی

 و عناصر هامؤلفه ابعاد

 COVID-19های کاهش احتمالی با توجه به سطح انتاال در جامعه یا تأثیر فعالیت

 پیش از شیوع

 )آمادگی و پیشگیری(

 حین شیوع

 )پاسخ(

 پس از دوره اوج

 )ریکاوری(

 بهترین سناریوی ممکن

ی
ت و جوامع محل

ساون
 

های مساونی مجتمع
 ایدروازه

 ای دارای فضیییای باز عمومی مجموعه
های سیییاختمانی مشیییترک بین بلوک

 متراکم

  ضاهای باز همگانی در شتر ف کارایی بی
 قرناینهدوران 

 های ارتقای کیفیت فضاهای باز بین بلوک
سیییاختمانی در راسیییتای افزایز کارایی 

 فضاها برای ساکنین

 های مساونیبرج

 (ساونت و تداخو کوچ ضای  بودن ف
 حریم بین اعضای خانواده

 بودن فضاهای مشاعات که اماان بسته
 چرخز هوای بیرون در آن وجود ندارد

 ده برایشنبود فضاهای مناسب طراحی 
 کودکان

  نارضیییایتی و مشیییاجره بین اعضیییای
بودن فضاهای خانواده به دلیو نامناسب

 بودن فضاساونت و ناکافی

  ترویج و توسعه بام سبز، در نظر گرفتن بالان
در تمامی واحدهای مساونی با دسترسی به 
فضای کامالً باز، مشاعات با دسترسی باز به 
ر دمحیط بیرون، دسیترسیی به نور خورشیید 
اکثر فضییاهای معماری و همچنین فضییای 
 امن بازی کودک با چرخز هوای طبیعی

 محالت مساونی 
 )با تراکم متوسط(

 محالت مساونی غیرمتمرکز سرزنده   تأمین نیازهای ضروری در محالت 

  یا تغییر سیییاختار شیییهری ت) مرکزی 
تار  مت سییییاخ به سییی یت قوی  مرکز

 چندمرکزی در شهرهای بزرگ

 ری باز و مناسییب در ایجاد فضییاهای شییه
ای از مقیاس محالت به صییورت شییباه

فضیییاهای باز متصیییو به هم )ترجیحاً از 
 طریق پیاده راه سرسبز(

 محالت مساونی 
 )با تراکم کم(

  محالت مسیییاونی بییا تراکم پییایین
 ساکنین

  رضایت ساکنین از پایین بودن تراکم و
 احساس ایمنی و امنیت بیشتر

 ر این گروهتشویق شهروندان به اساان د 
 از محالت 

 سناریوی میانه

ی
ت و جوامع محل

ساون
 

های مساونی مجتمع
 ایدروازه

 های سیییاختمانی ای از بلوکمجموعه
 همراه با فضاهای باز همگانی

  حضییور در فضییاهای همگانی با تراکم
 متوسط با رعایت فاصله اجتماعی 

 ریزی برای تقسیییمات فضییاهای باز برنامه
تر برای کاهز چ)همگانی به قاعات کو

 ساح تراکم 

 های مساونیبرج
  باالی جمعیتی و با تراکم  های  فضیییا

 واحدهای مساونی کوچ)
 های رعایت موازین بهداشییتی در زمان

 حضور در فضاهای مشاع
  یت به بهبود شیییرایط ضیییمن رعا توجه 

 موازین بهداشتی و فاصله اجتماعی

 محالت مساونی 
 )با تراکم متوسط(

 یرمتمرکز سرزندهمحالت مساونی غ 
 شده خدمات محلی و حضورپذیری ارافه کنترل

 در شرایط ضروری در محالت
 شباه ای از فضاهای باز متصو به تجهیز 

 راه(هم )ترجیحاً از طریق پیاده

 محالت مساونی 
 )با تراکم کم(

  محالت مسیییاونی بییا تراکم پییایین
ساکنان در  شدهکنترلجمعیت و تردد 

 محله

 کم و احسیییاس ایمنی و بودن تراپایین
 امنیت بیشتر 

 یافته در این دسییته جانمایی بیماران نجات
باالبودن عملارد  هت  به ج از محالت 

 ها در دوران قرناینهآن

 بدترین سناریوی ممکن

ی
ت و جوامع محل

ساون
 

های مساونی مجتمع
 ایدروازه

 های سییاختمانی فضییاهای باز بین بلوک
 اننایجاد فرصت برای حضورپذیری ساک

  ممنوعیت مالق حضور افراد در فضاهای
 های ساختمانی مشترک بین بلوک

  کاهز فضیییاهای حضیییورپذیر با هدف
 اهمدیریت بهتر تراکم جمعیتی مجتمع

 های مساونیبرج
  باال و با تراکم جمعیتی  هایی  فضیییا

 واحدهای مساونی کوچ)

  ممنوعیت تردد غیرضورری ساکنیان در
تای کنترل شییییوع ویروس در  راسییی

 فضاهای مشاع

 گیرانه در زمینه کنترل ضیییوابط سیییخت
 وآمد ساکنان رفت

 محالت مساونی 
 )با تراکم متوسط(

 محالت مساونی غیرمتمرکز سرزنده 
 فه کنترل مات محلی و ارا خد شییییده 

 های عمومیحضور در عرصهعدم
 منظوربهای از فضیییاهای باز تجهیز شییباه 

 یرینمجزا از سا صورتبهیافته بیماران بهبود

 محالت مساونی 
 )با تراکم کم(

  کنترل تردد ساکنان در محله جهت جلوگیری
 هااز ورود بیماران بدون رعایت دستورالعمو

  تقویت احساس ایمنی و امنیت بیشتر با
 اقدامات کنترلی

 یافته در این دسییته جانمایی بیماران نجات
 از محالت تا حداالماان
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 بط با مدیریت هوشمندانه مکانهای مرتایدهتلفیای  یهالیتحل
ها در ابعاد حرکت و ها و نظرات نویسییندگان براسییاس مدل ماان پایدار شییامو تغییر نگر آمده از بررسییی ایدهدسییتنتایج به

های عمومی، محیط طبیعی و انسانی و مشارکت جوامع محلی، اقتصاد دسترسی، سازمان فضایی، عملارد و فعالیت، کالبدی، عرصه
ستند. در هری) از الیهبر ماان و مدیریت الیهمبتنی  شهری ه شرایط کنونی و های  سا الزم در دور داتیتمهها تأثیر کرونا بر  ان پ
گیر حو در چنین بالیای همهعنوان بخشییی از راهکه شییهرها بهتوان گفت باتوجه به آنکه با بررسییی اجمالی می شییدهمارحکرونا 

شمند با ب شهرهای هو ستند.  شباهکاهه شمند رگیریِ  ستقو، میزبان مجموعه تیباقابلهای هو صوالت مدیریت م ای غنی از مح
  های حرارتی یا حسییگرهایتواند در تشییخیص زودهنگام شیییوع بیماری کم) کند، از طریق دوربینتانولوویای هسییتند که می

های مشییابه در صییورت شیییوع بالقوه آینده و قعیتها را به سییمت مدیریت بهتر موتواند تال های اولیه میو بحت 1اینترنت اشیییاء
سوق دهد.  یطورکلبه شهرها  شتی  شخیص بیماری همه ییتنهابههای حرارتی دوربین کهیدرحالبهبود بافت بهدا گیر مانند برای ت

و  3کامو بولوس تواند مزایای بیشتری را فراهم کند.می 2سازی این محصوالت با هو  مصنوعیکافی نیستند، یاپارچه 19-کووید 
صوالت تانولوویای مختلف میهمااران تأیید کردند که داده صو از مح سالسازی پایگاهتواند به غنیهای حا مت، های اطالعاتی 

ها کم) کند، درنتیجه به ارافۀ تصییمیمات مدیریت موقع در مورد شیییوع و پراکندگی آنتر، کارآمدتر، جامع و بهارافۀ اطالعات دقیق
آورد که منجر به افزایز میزان کند. ظهور عصیر دیجیتال و رونق اینترنت شیرایای را فراهم میشیهری بهتر کم) میخار بافت 

ستگاهآوریهای جمعتوجه دادهقابو سط این د سرگرمی، ورز  و ونقو، محیطهای مختلف مانند حموها در بخزشده تو ست،  زی
س ست تا پایان  ست. اعتقاد بر این ا شده ا شت  شتی تولید  4اگزابایت 2314بیز از  2020ال بهدا ساح جهانی در حوزۀ بهدا داده در 

شد. بنابراین،  ستنفورد این میزان با افزایز طراحی هزاران دستگاه هوشمند پشتیبانی خواهد  ساس نظر پزشای ا شد که بر ا خواهد 
وری و هایی در پیشبرد کارایی، بهرهاهمیت چنین داده کهیدرحالباید این فرصت در زمینۀ مبارزه با شیوع کرونا با دقت کنترل شود. 

سین قرار میفرآیندها در بخز سی دادهگیرد، انتقاداتی در مورد ماهیت جمعهای مختلف موردتح ستر ها آوری، ذخیره، مدیریت و د
افیای خاصییی قرار دارند، های منتخب فناوری اطالعات و ارتباطات که در جغرویژه شییرکتتوسییط تنها گروه کوچای از کاربران به

 (. 2020)آالم و جونز،  وجود دارد
های بزرگ و دارای اطالعات، در در جبهۀ فناوری قرار گیرد، زیرا بیشییتر شییرکت ماان سیییاسیییِ -بنابراین، مسییافو جغرافیایی

ای بزرگ خود رود شهرهر میکشورهایی قدرتمند مستقر هستند که از نظر اقتصادی، بهداشتی و سیاسی نیز تأثیر دارند. گرچه انتظا
کنند، اما بدون ی) رویارد مشییترک جهانی، ممان اسییت پیشییرفت در زمینۀ رو  درمانی و را برای شیییوع بیماری احتمالی آماده 

تر شود. در اکثر موارد، چنین امااناتی که بیشتر در مناطق شهری مستقر هستند، مشاهده قبول جهانی طوالنیرویارد سیاستی قابو
سایی و قرناینه میشود که دارای فناوریمی شنا شود که افراد دارای عالفم بیماری  صو  ستند تا اطمینان حا شود. های نظارتی ه

ستمهای عمدهشااف 19-کووید  سی شرفتهای را در  شت و درمان برخی از پی ستهای بهدا شان داده ا شورهای جهان ن  و ترین ک
های جدیدی را برای فرصییت موضییوع کند. اینتر میهای عادالنهحول و ارافۀ مراقبتهای بهداشییتی را وادار به تصیینعت مراقبت

رای تمرکز ها باید باصالحات در صنعت، شرکت رازیغبهکند. بسیاری از افرادی که در ساختن سیستم جدید دخیو هستند، ایجاد می
فزایز کار از راه دور، انزوای اجتماعی و دوری اجتماعی های بهداشیییتی افراد تال  کنند. نیاز به تعامالت عاطفی با ابر مراقبت
ها برای جلوگیری از اثرات منفی کاهز ارتباطات افراد با یادیگر، تمرکز بر سیییالمت روان و بهزیسیییتی یابد. شیییرکتافزایز می

 کارکنان را افزایز دهند.

 گیرینتیجه
ای ا نیز گریزناپذیر است و یای از رموز موفقیت در کارهای حرفههای کار و ساونت پس از ورود کرونا به شهرهای دنیتغییر نظام

و در جهت تغییر از نظام  آمدهزیپای براسییاس نیازهای جدید های عملی و حرفهسییازی ظرفیتپذیر  این تغییر و مناسییب ،آتی

                                                           
1 IoT 
2 AI 
3 Kamel Boulos 

 exabytes -میلیارد گیگابایت 1اگزا بایت =  41 
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های پژوهز، در براسیییاس یافته د.در آینده خواهد بو ینیبزیپرقابویغبینی و گریزناپذیر و حتی های قابو پیزپیشیییین به نظام

سب  شهرهای ضاهای باز متنا ستردهتوزیع  ژهیوبهدارای ف ستمواجد ، های عمومیعرصهها در فعالیتتر خدمات و گ شفاف سی های 
های های بهتری جهت اجرای ایدهفرصیییت، ماان محور -مرتبط با تحلیو زمان مشیییارکتیِهای ماانی و اقدمات دادهمدیریت 
های پیشگیرانه، جداسازی سریع و اتخاذ ترکیبی از نظارت دارد. گیر وجودهای همهبیماریمدیریت  یزی و طراحی شهری درربرنامه

های عمومی و همپیوندی در حفاظت فردی و الگوهای جدیدی رفتاری در قالب فاصییلۀ فیزیای، منجر به تعریف جدیدی از عرصییه
ید. پس از دورهای شیییهری ایجاد میحوزه ما نا، مفاهیم ماانین مجازی در -های واقعیزمانیِ جدیدی از اختالط محیط-ان کرو
های عمومی در نظام فعالیتی و سناریوهای حساس به زمانِ رشد های فضایی جدیدی از عرصهبندیهای کار و زندگی، ترکیبمحو

یارهایی مانند قابلیت جداسازی و اقدامات سریعِ ها براساس معمحله های جدیدی در درون یابند. محدودهای میبیماری اهمیت ویژه
صی بازتعریف می شخی صهت ای جدید هبندیها نیازمند بازتعریف ترکیبهای عمومیِ متمایز و منعاف در هر ی) از آنشوند که عر

 فضایی خواهد بود.
سوی دیگر کیفیت سی از  ستر سازی در نظام فعالیت و حرکت و د سابههایی که قابلیت جدا های حیطهایی از مترکیب الیه ۀوا
صنوع را در  سلهطبیعی و م بط با های مرتکند، همچنین در الیهجریان محورِ عملاردها فراهم می-مبتنی بر مدیریتِ زمان مراتبسل

طور شهودی این موضوع را درک های شهری بهشباه عملارد و فعالیت و حرکت و دسترسی تغییرات محسوسی ایجاد خواهند کرد.
جویز گیر مؤثر کافی نیسییت، بلاه تگیر، برای تضییمین واکنز همهافزار سیییسییتم نظارت بر شیییوع بیماری همهکنند که سییختمی

شی به جامعه محلی از کیفیت سالمت عمومی های در حال تغییر جهت اناباق با آنالگوهای جدید رفتاری و آگاهی بخ ها در روند 
ست نرم آنچه ضرورت دارد. سب و همااری نزدی) شده، آموز شده و تستهای اثباتزاری مانند پروتاوافموردنیاز ا دهندگان منا

ست. صان ا ص شهری، جامعۀ محلی و متخ شرکت بین مدیریت  ها با واقعیت جدید تغییر در ی) جامعه در حال تحول، اگر مردم و 
تواند محرکی برای های زندگی میز کیفیتهای جدید اتحول به کم) فناوری امری ضیییروری اسیییت، ذهنیت کهییازآنجانانند، 

 های عمومی باشد. ها، تراکم و حضور در عرصهتالط کاربریآمیز اصولِ در حال تغییر مانند اخاجرای موفقیت

 منابع
 ، از 1399فروردین  31 شده دربازیابی .]اخبار[ تأثیر کرونا بر معماری و شهرسازی .(1399) .افشار، مهرداد

https://www.javann.ir/004Bvv 

شهری جهت جلوگیری  یزیربرنامهمریاا( در کنترل محیای و راهبردهای آکید بر چین و أبازخوانی تجارب جهانی )با ت. (1399) .پندار، هادی

 .شهر تهران یزیربرنامهمرکز ماالعات و . شهر تهرانبرای کالن یسازمناسبجهت  یانهیزماز شیوع ویروس کرونا؛  تشخیص معیارهای 

گفتمان طراح ماانی،  -با تأکید بر معیارهای رفتاری 19های خارپذیری مرتبط با کووید (. بررسی و اعتبارسنجی نقشه1399پندار، هادی. )

 .107 -97(، 1) 2، دانشگاه تربیت مدرس، شهری

کتاب جامع بهداشت . (1398) حسن؛ مجلسی، فرشته؛ سیدنوزادی، محسن؛ پریزاده، محمدجواد. ؛ رضوی، منصور؛ افتخار اردبیلی،حاتمی، حسین
 تهران: ارجمند. .عمومی

مه1398سیییاالری، محمد. ) نا جدید بر چالز  نا و  یابی]اخبار[.  ریزی و طراحی شیییهری(. شییییوع کرو ند  13شیییده در باز . از 1398اسیییف
d=68&ArticleId=20151https://shora.tehran.ir/default.aspx?tabi 

شهرزاد ضا. ) ؛قوامی،  سی مؤلفه(. 1394پورزرگر، محمدر سانی در کالبد جمعی )از دیدگاه ادوارد هال(برر شده در ، های قلمروهای ان مقاله منتظر 
 نروی. قتصاد و ا: موسسه مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا، انجمن االمللی پژوهز در علوم و تانولووی، ترکیهدومین کنفرانس بین
محمیید. ) محیط(. 1399یزدی،  بر  کرونییا  فی  ن م یر  ث نیتییأ خبییار[. زیسییییت و انسییییا بی]ا . از  1399فروردین  12شییییده در . بییازیییا

www.irna.ir/news/83734490/. 
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