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 کردستان

 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور-2

 دانشجو کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه تهران -3
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 چکیده :

COVID-19  به صورت شیوع چشم گیری  2019از بیماری های واگیر قرن بیست و یکم است. که از اواخر دسامبر سال  یکی

در جهان در شهر ووهان چین و تحلیل الگوی مکانی شهرها شیوع این ویروس و بررسی عوامل اقلیمی از جمله رطوبت و نور 

رهای  جهت جلوگیری شیوع به سایر شهرها و بررسی خورشید و مطالعه اپیدمیولوژیکی و بهداشت جامعه. در کشور و شه

گرمایش جهانی و  آب و هوا از جمله اقتصادی، آموزشی، چگونگی عوامل دخالت در انتشار از جمله فرهنگ و روابط اجتماعی،

ویروسی  و به وجودآمدن بیماری های واگیر محیطی زیست های بشر یکی از مشکالت عمدهتغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت

که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محافل علمی و سیاسی  .است ی برسالمتی شهروندان و جمعیت شهری شده یو تاثیر بسزا و ..

موالً معبر سالمتی شهروندان در برنامه ریزی شهری و عوامل  و تاثیرات انسان و اقلیم،جهان را به خودش جلب کرده است. 

دهد اما تغییرات اقلیمی که اخیراً به که در مقیاس زمانی چند هزار ساله رخ می .ای طبیعی استدگرگونی و تغییر در اقلیم، پدیده

چون ویرانی محیط خانه، هم توانند به دالیل گوناگونیآمدها میوقوع پیوسته؛ در مقایسه با تغییرات اقلیمی دو میلیون سال پیش پی

های عفونی و غیر عفونی، تنفسی و قلبی عروقی خطرناک؛ بر چنین؛ شیوع بیماریکاری، فقر و همقحطی، سوءتغذیه، بی گی،آواره

ها تأثیرات مخربی داشته باشند. در چنین شرایطی که هر روز بحران گرمایش زمین رو به فزونی است روی سالمتی روان انسان

و فعالیت انسانها با توجه به شرایط موجب تری خواهد دادین مخاطرات را گسترش بیشبدون تردید؛ روند افزایشی جمعیت، دامنه ا

گسترش فضاهای مختلف در زمینه فضای مجازی در زمینه های مختلف  در شرایط بحرانی نه تنها این بیماری بلکه سایر بحران 

 و اسنادی استفاده شده است . های طبیعی و انسانی  می باشد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای
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 مقدمه 

 زیاد کاهش با و است گذاشته جانداران حیات و زیست محیط قبال در گیریچشم تأثیرات  COVID-19 ویروس کرونا

کره زمین طی این اواخر به طور محسوسی پایین آمده است. هر چند از نظر ای زیست محیطی، روند گرمایشی هآالینده

اکسید در جوّ کمک کند، اما پس از پایان قرنطینه؛  دیتواند به کاهش انتشار کربنکارشناسان تداوم روند فعلی می

دهند که باز هم ما را به خانه تری به فعالیت ادامه میشان احتماالً با تالش بیشها برای جبران زیانها و شرکتکمپانی

گرداند. کمک به شرایط اقلیمی زمین نیازمند تغییر در سطح اجتماع و نگرش مردم است که بعید هم نیست اول بر می

طبق گزارش سازمان یونیسف:  (Amiri, Hamidullah: 1399پس از عبور از بحران فعلی )کرونا( شاهد آن باشیم. )

ی حدود سه میلیارد نفر از جمعیت کره زمین، از آب پاکیزه و قابل شرب محروم هستند و درصد از مردم جهان، یعن 40

سال  100تغییرات اقلیمی به خطرناکی مقدار و کیفیت آب را در جهان کاهش داده است. امروزه مصرف آب، نسبت به 

نه حدود یک درصد پیش شش برابر شده است. افزایش جمعیت و رشد اقتصادی و دگرگونی عادات روزمره، ساال

ها و دریاها قادر به تمیز شدن ن در آب و هوا، رودخانهژکسیابرَد. با باال رفتن دمای آب و کم شدن مصرف آب را باال می

از طرف  ((Amiri, Hamidullah: 1399شوند. )های خطرناک میها و بیماریگینیستند و باعث موجی از آلوده

ها و گیر حاصل تجاوز بشر به محیطهای همهور اند که پدید آمدن چنین بیماریدیگر برخی ناظران نیز بر این با

ها سبب شده است تا برخی کارشناسان اساساً دلیل پدید آمدن چنین های طبیعی دیگر جانوران است. این دیدگاهزیستگاه

 (Amiri, Hamidullah: 1399)های واگیر را تغییرات اقلیمی ناشی از دخالت انسان بدانند. بیماری

محیط زیست و برنامه ریزی شهری از نظر اقلیم شهری به منظور دستیابی به توسعه پایدار، تشریح و ارزیابی وضعیت 

منابع، پیش از هرگونه برنامه ریزی الزم و ضروری است. اهمیت ارزیابی سرزمین تا به آنجاست که چنانچه سرزمین 

جرای کاربری خاصی باشد )حتی در صورت نیاز اقتصادی، اجتماعی بالقوه فاقد توان اکولوژیکی مناسب برای ا

به وجود آن کاربری( اجرای آن طرح نه تنها سبب بهبود وضعیت زیست محیطی منطقه نمی گردد بلکه  اکولوژیکی

ماری اقلیم و تغییرات اقلیمی و پخش فضایی ویروس و بیتخریب بیشتر محیط را نیز به ارمغان خواهد آورد. از آنجا که 

رابطه تنگاتنگی با محیط دارد، ارزیابی توان محیطی  های  از طریق ویروس و میکروب سالمتی انسان به خطر می افتد 

برنامه در این حوزه اگر به گونه ای شایسته صورت پذیرد موجب اصالح طرح ها و پیشگیری از بروز ناکامی در توسعه 

د، همچنین تخریب پیش بینی نشده محیط زیست را تقلیل داده و می شو ریزی شهری و تاثیر اقلیم بر محیط شهر 

پژوهش پیش رو با هدف ارزیابی توان اکولوژیک محیط برای تعیین مناطق مستعد طبیعت که یکی از جلوگیری می کند

این گردی با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. به منظور رسیدن به 

هدف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. در قالب فرآیند ارزیابی توان اکولوژیک از طریق سیستم اطالعات 

مکان و شهرهای که از ، از روش سیستمیک مخدوم در ارزیابی توان تفرج استفاده گردید بررسی توان  ( GIS) جغرافیا
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صرفا  ان موجب ارائه راحل مطلوب در برنامه ریزی می گردد، نظر اقلیم و آب و هوای شهر بر سالمتی شهروند

حدود ( مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است، اقلیم، آب و هوا پارامترهای مورد نیاز تفرج گسترده ) 

رده تر نیمی از جمعیت انسان ها در شهرها سکونت دارند و شیوع بیماری های ویروسی در این مکان های بسیار گست

است  یو آب و هواشناس یشامل علوم هواشناس پردازند،یم نیزم ارهیکه به مطالعه اتمسفر س یاتمسفر علومخواهد بود. 

ی و برنامه ریزی شهری جهت پیشگیری است. آب و هوا و سالمت یزمان اسیدو علم مق نیا کیعامل تفک نیترکه  عمده

ن ویروس در جهان  می توان به آن اشاره کرد که از نظر آب و هوا و و عوامل مهم در تکثیر ای Covid 19کرونا از 

 ,Rahnama)اکولوژی اجتماعی ، ساخت ساز شهری ،ویژگی آب و هوایی و تاثیر آن بر سالمتی شهروندان می باشد . 

Mohammad Rahim, Bazgan Mehdi, 1399) گوناگون  یو به روش ها ادیانسان تا حد ز یها یماریو ب ریمرگ و م

 چون آسم موثر است ییها تیپهلو وحساس نهیمانند آنفلوانزا و س ریواگ یهایماریهوا ارتباط دارد. هوا بر ب یبه الگوها

. سراسر جهان فراگرفته؛ تاثیرآن بر محیط و و هوا و سالمتی افراد موثر است 1398از جمله ویروس کرونا در سال 

دارد. چرخه  ریتاث ضیمر یلیدر افراد مسن و خ ژهیبه و ر،یمرگ و م زانیم )حداکثر( بر یحد یو شدت دماها یفراوان

. ردیگ یقرار م طیمح نیدما و بارش و همچن راتییتغ ریحشرات مضر مانند پشه ها و ساس ها تحت تاث یو دوره زندگ

را باال  یویو ر یامراض تنفس وعیتواند شدت و ش یهوا مرتبط است، م یهوا که با الگوها یآلودگ شیافزا تیدر نها

و آب و  یاتیح یمختلف هواشناس یآب و هوا و سالمت به روش ها وعموض (.(Haidor Valiver, 1993ببرد

 اسیدر مق یاست. آب و هواشناس یدو در دوره زمان نیمورد استفاده قرار گرفته است. تفاوت ا یستیز یهواشناس

 نیاست نخست یمیقد یارتباط آب و هوا و سالمت، موضوعروزانه و کوتاه است.  اسیدر مق یهواشناس یول ،یطوالن

 400است که در حدود  یونانیمشهور  کدانیزیف پوکراتیاثر مهم نوشته شده در مورد آب و هوا و سالمت مربوط به ه

گرم و سرد  یبه واکنش انسان در برابر بادها "هوا، آبها و مکان ها"سال پ.م. نوشته شده است. او در کتابش با عنوان 

 گرادیدرجه سانت 3۵ یمثال در دما یداشته باشند، برا یآثار منف ستممکن ا یمیاشاره کرده است. هرکدام از عناصر اقل

توانند  یاست. بادها با اشکال مختلف م گرادیدرجه سانت 4۵کند که دما،  یدرصد، انسان احساس م 70 یو رطوبت نسب

هوا احساس  ودناز آرام ب زیاز افراد ن یکنند، بعض یم جادیا یناراحت دیشد یکنند، همان طور که بادها جادیمشکل ا

از نظر روان  ژهیآب و هوا و سالمت انسان، به و ییجز ریی. مطالعات انجام گرفته درباره ارتباط تغندینما یم یناراحت

ها ارتباط وجود دارد.  یماریآب و هوا، و ب نیاست که ب نیدارند. اعتقاد بر ا دیتاک شیو احساس عدم آسا یشناس

رطوبت منطقه سبب  COVID-19 کروناها،  ینفس، سرماخوردگ یتنگ ت،ینشمانند آسم، برو یتنفس یها یناراحت

 (.(Euro Fairbridge, 1989)هوا و آب و هوا ارتباط دارند راتییاغلب تغ وعفونت ها

 انیهوا بر مبتال یهوا داللت بر آن دارد که آلودگ یودگو آل یویر یها یماریمطالعات انجام گرفته درباره ارتباط ب شتریب

در صورتی که آلودگی محیط و هوای اطراف و ماندگاری ذرات معلق  کند یآنها را تشدید م یماریو ب دیافزا یبه آسم م

ازجمله ماسک و رعایت پروتوکل کرونا  ویروس و سالمتی انسان به خطر می اندازد و استفاده از موانع پیشیگیری
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عدم برگذاری  بهداشتی تاکید دارد میتوان نقش هوا در جابجای ویروس به اطراف سبب افزایش آن به سایر افراد شود 

انسان را به سمت برنامه COVID-19 کرونا که با وجود این  آموزشی، اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی، مراسمات مذهبی،

شرایط بحرانی نه تنها در شیوع بیماری و مخاطرات طبیعی  شهرها نیازمند برنامه ریزی و ریزی شهری هوشمند در 

تواند  ی(. انسان نم 1381محمدی :)تاثیر گذار باشد COVID-19 امدریت بحران که سالمتی شهروندان و امنیت آنه

 می. اقلرندیگ یقرار م ریو م مرگ معرضکم زودتر در  یکم را تحمل کند. افراد مسن در دماها یلیو خ ادیز یدماها

آسم،  یمداوا یشود. برا یها استفاده م یماریب یمداوا یبرایی آب و هوا طیاست که در آن از شرا یروش یدرمان

به  انیمبتال یکم ارتفاع برا یپاک و سالم و رطوبت کم الزم است. کوه ها یکرونا هوابیماری  ،و عفونت ها تیبرونش

مختلف بر سالمت انسان موثر است.  یاست. آب و هوا به روش ها دیمف یقلب مارانیب یمعتدل برا می. اقلدندیآسم مف

 یگذشته است، ول یو سالمت مربوط به قرنها میاقل انی. هر چند ارتباط مستین یاثر کار ساده ا نیا سترهتعیین گ

تا  ردیصورت گ یشتریب قاتیتحق دیرو با نیامور مربوط به چند دهه گذشته است. از ا نیو منسجم در ا قیمطالعات دق

با توجه یافته نقش مناطق معتدل برای بیماری قلبی مفید  مشخص شود شتریها ب یماریدر سالمت و درمان ب مینقش اقل

است و کوه های کم ارتفاع برای بیماران مفید است در صورتی بیماری کرونا بیماری فراگیر فقط رعایت بهداشت فردی 

از نظر اقلیم شهرهای که با مشخصات اقلیمی برابر و شرایط آنها در زمینه شیوع بیماری کرونا آیا  ر باشدمی توان موث

صورتی سازمان جهانی تاکید بر زندگی فردی و رعایت بهداشت فردی و در خانه ماندن را تاکید  بیشتر بوده یا کمتر در

ابتال و استان  زانیم نیباالتر یدارا بیبه ترت نیو قزو یمرکز زد،یسمنان،  یاستان ها (Mohammadi: 1384) می کرد.

 نیتر نییپا یهرمزگان، کرمان و کرمانشاه و خوزستان دارا ،یاریو بلوچستان، بوشهر، چهار محال و بخت ستانیس یها

و  ستانیکشور )س یدهد که پنج استان جنوب ینشان م یبررس نیا جنتای. باشند یم 99 نیفرورد 6 خیابتال تا تار زانیم

نفر  ونیلیهر م یتعداد ابتال به ازا نیکمتر یبلوچستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان و خوزستان( جزو هفت استان دارا

استان از  ۵ نیا زین تیجمع فرن ونیلیهرم یبه ازا یماریب نیباشند. از نظر تعداد افراد فوت شده در اثر ا یم تیجمع

 نیشود، از نظر کمتر یمحسوب نم یجنوب یجزو استان ها نکهیا رغمیاستانها هستند. استان فارس عل نیمطلوب تر

 ریمناسب ز تیتواند به وضع یآن م لیدر رده سوم کشور قرار دارد. دل دیجد روسیتعداد افراد فوت شده در اثر و

 یگریعوامل د ییآب و هوا طیاز شرا ریبه غاستان ارتباط داشته باشد.  نیبودن ا ریسو نسبتا گرم یبهداشت یساخت ها

 یفرهنگ اجتماع ت،یتعداد مسافرت ها، تراکم جمع وع،یفاصله از مرکز ش ریدخالت دارند، نظ یدمیاپ نیا وعیدر ش زین

در  دیکرد و تمام عوامل را با ریو تفس ریعامل آب و هوا تعب کیفقط با  دینبا نیبنابرا …و یموارد بهداشت تیمردم، رعا

 نیسوم روسیو نیا (Mohebbi Rad, Houtan: 1399مد نظر قرار داد ) یماریب نیدر مورد ا ندهیمطالعات مبسوط تر آ

 جادیباعث ا نیشیپ روسیظاهر شده است. دو کرونا و ریاست که در دو دهه اخ دیشد ییزا یماریبا ب روسیکرونا و

 یماریب Kampf et al., (2020 )مرس( شده اند ) انهیخاورم ی)سارس( و سندرم تنفس دیحاد شد یسندرم تنفس یماریب

 یدارا مارانیاز ب یشود، ابتدا در تعداد یم جادیاSars-CoV-2  روسی( که توسط و19-دی)کوو 2019 روسیکرونا و

 بایبه تقر یجهان یمسافرت ها قیمورد توجه قرار گرفت و سپس از طر نیچ یبا منبع نامشخص در استان هوب هیذات الر
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از جهان  یاصخ ییایکرونا در مناطق جغراف روسیرسد که گسترش و ی. به نظر مافتیجهان گسترش  یتمام کشورها

توجه  ستهیشا 19-دیکوو وعیش یبزرگ دارا یهوا در شهرها یدما نیباشد. تناسب ب یم شتریب گرینسبت به مناطق د

  79تا47 هوا ) یرطوبت نسب زانی( و نگرادیدرجه سانت ۵-11هوا ) نیانگیم یو تشابه دما یکنواختیامر است.  نیبه ا ژهیو

 نیهمچن. (Sajjadi et al., 2020شود ) یدارد، مشاهده م یشتریب وعیش روسیو نیکه در آنها ا ییدرصد( در شهرها

 طیبا شرا زیدرصد( ن 80تا20 یو رطوبت نسب گرادیدرجه سانت 4) روسیکرونا و یبقا یمناسب برا یشگاهیآزما طیشرا

و  رسسارس، م یهاروسیو یدر بقا ای دما و رطوبت عوامل شناخته شده دهد. یفوق مطابقت نشان م ییایجغراف

تر از صفر نرفته است که نشان دهنده  نییپا یلیخ روسیو وعیمناطق در زمان ش نیباشند. به عالوه دما در ا یآنفلوانزا م

 ,Mohebbi Rad )داشته باشد. روسیو نیا اتیبر ح یاثر منفتواند  یم یزدگ خیبا حداقل بالقوه است که  ای دامنه

Houtan: 1399) 

 نیبا ا ییدر ارتباط با هم مورد توجه اند. آشنا طیسالمت و مح ،یماریسه رکن ب یپزشک یایتمام مباحث جغراف در

 Hooshvar, (.1986) ت استبحث بر سر رابطه بین محیط و سالم یپزشک یایدر جغراف رایاست. ز یضرور میمفاه

and 2003,    

 یماریسالمت و ب میمفاه

محیط زیست و حفاظت از محیط ارتقای بهداشت خانواده و محیط زیست که یکی از مهمترین  موضوع جهان امروز 

 (Ismaili, Pejman: 1345می باشد در غیر این صورت رد از محیط ناسالم و اثرات نامطلوب دریافت میکنند )

از سالمت ارائه کرده  یمتعدد و گوناگون یها فیمختلف تعر یها، در زمانها ستیولوژیدمیپزشکان و اپ پژوهشگران،

 از آنها عبارتند از: یاند که بعض

 نبودن؛  ماریسالمت عبارت است از ب

 ی)بستر یجسم یماریب ایبودن از درد  یعار ژهیبدن، فکر و روح و به و یخوب و عال تیسالمت عبارت است از وضع

 شدن(؛

که در  ییروهایبا نسبت به ن زیآم تیموفق میو شکل اعمال بدن که از تنظ یاز تعادل نسب یعبارت است از حالت یسالمت

 ست،یبرخورد کننده با آن ن یروهایبدن و ن نیمتقابل ب یحالت انفعال کیشود و آن  یم یصدد اختالل آن هستند ناش

 دوباره است. میتنظ بدن نسبت به یروهایبلکه پاسخ فعال ن

 ها یماریو انواع ب ینقش ژن و وراثت در سالمت

که او در آن  یاز او و در جامعه ا رونیچند عامل است و عوامل موثر بر آن هم درون شخص و هم ب یدارا یسالمت

کامل تر  یهر چ یبه صورت دیاست که هر شخص با یحاک WHOقرار دارند. سالمت مثبت مورد نظر  کندیم یزندگ
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 طیمقدور است که شخص بتواند در ارتباط سالم با مح یتنها هنگام نیخود را بروز دهد و ا یارث یکیژنت یها ییتوانا

صورت  نیا ری. در غدییمان لیتبد پیفتوت تیرا به واقع کیژنت یها ییکه توانا یطیمح یعنی دینما یخود زندگ ستیز

 .است یماریب یمبتال به نوع

 ها یماریب یدر سالمت طیمح

 یپتر کوفر آلمان یو... قرن ها بعد آقا ،یمیاقل تیمرتبط دانست: آب، وضع ستیز طیرا با مح یماریبار بقراط ب نینخست

 را از نو زنده کرد. ستیز طیبا مح یماریارتباط ب ی هینظر

 از سالمت آورده شده است: یگرید یها فیتعر

 یجو طیشرا یدرهواشناس یفرد تیبا توجه به ظرف یدفاع یها سمیعبارت است از استفاده از حداکثر ارگان سالمت

 کیغالب در  یا( هویشناسمی)اقل یآب و هواشناس یول دهد،یو محدود را مورد مطالعه قرار م نیموجود در زمان مع

 .دهدیقرار م یمحل در دراز مدت را مورد بررس

 یبندمیتقس نیکرد که ا میتقس میشناخته شده آن روزگار را به هفت اقل ینهایبراساس اختالف حرارت، سرزم وسیبطلم

 یدمادر صورتی  .نامندیم یهندس یمهایرا، اقل یهفتگانه و یمهایجهت اقل نیاست و به هم یمدار یهارهیبراساس دا

 ،یت یام آ یهادانشگاه نیاز محقق یمیدارند؟ ت 19 دیکو یماریب تیسرا یرو یریهوا و رطوبت چه تاث یهوا، آلودگ

کرونا را  روسیهوا بر پخش و یو آلودگ یجو طیشرا ریو دانشگاه کپنهاگ/ تاث کتیتک، دانشگاه کنت اینیرجیهاروارد، و

 https://www.bbc.com/persian/science-53067917  .هستند یرانیا نیمحقق نیاند. چهار تن از اکرده یبررس

مطالعه  یداشته است و در قرن نوزدهم استفاده از نقشه برا یفیو هجدهم جنبه توص آب و هوا در قرون هفدهم مطالعه

دما را در  یشد. او با استفاده از خطوط همدما ، نقشه پراکندگ جیهمبلت راآب و هوا به دست فن  یمکان یتفاوتها

 یو آب و هواشناس دانستیم دیآب و هوا را خورش راتییهمبلت عامل مهم تغ کرد. فن میترس یشمال مکرهین

با توجه به تعطیل شدن  بوجود آمد. یامروز یکیزیف یتوسعه آن آب و هواشناس جهیرا مطرح کرد که در نت یدیخورش

قبل از  دیفرابنفش نورخورش ی: پرتوهاندیگو یمحققان م 19تمام کارخانه ها و شغل اجتماعی در زمان شیوع کرونا 

 نیقطرات را خشک کرده و آنها را از ب نیمنتقل شود، به سرعت ا گریبه فرد د یکرونا بتواند از فرد روسیو نکهیا

 .برندیم

 یشهر یو آب و هوا هایماریبروز ب ش،آسای

فرحبخش است در  اریبس یزندگ طیخارج شهرکه توام با شرا هیبا ناح سهیمحل ناسالم در مقا کیاغلب به مانند  شهر

خارج شهر کمتر  یدر شهر اغلب از نواح ریمرگ و م رایمبالغه کرد، ز دیتضاد نبا نیا نهیشود. در زم ینظر گرفته م
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مالحظه به  شتریسالمت و ب لیتوجه به مسا نیتریعال ،یاهامکانات رف گریو د یعال التیتحص ،یاست: امکانات پزشک

آنهاست.  نیبدتر یجو یکدامند؟ آلودگ یشهر ینکات آب و هوا نیدارد. نامطلوبتر یبهداشت ساکنان را معطوف م

آب و  دیکند. فوا یاعمال نم ،یریگرمس یدر آب و هواها اینامناسب را بجز در تابستان  طیشرا رآلودهیشهر غ کی

 که بتوان از آن صرف نظر نمود: ستین یبه گونه ا یشهر یهوا

 کمتر دماها،  راتتغیی دامنه• 

 معتدل، ای ریسردس یکشورها یباالتر در شهرها دماهای• 

 کمتر، رطوبت•

 باد کمتر، •

گردند که  یگرم م یدما در هنگام دوره ها ادیشامل ازد یبه طور اساس زین یشهر یاز آب و هوا یناش یضررها

از منابع منشاء  یاریکمبود و فقدان، هدر رفتن بس نیشوند. در ا یزجرآور م ر،یبادها و کاهش تبخ فیبا تضع نیهمچن

قرار  دییقبل مورد تأ یرا همانگونه که در قسمتها رماس یاز موجها یبا فشار ناش یکاهش سازگار زیو ن ییآب و هوا

 یمصنوع یطیدر مح نیخانوار شهرنش کی قت،ی. در حقمیکن ی( اضافه مدیشد یگرماها لهی)با در مقابل به وس میداد

و  هینقل لیاز تردد وساحاصل  یحمل و نقل با گرما لیبزرگ، وسا یدر ساختمانها یآپارتمان یکند: زندگ یم یزندگ

 قرار گرفته اند(. گرادیدرجه سانت 2۵معادل  یطیپوست بر تن دارند، در مح یکه در زمستان پالتو یی)خانمها ومتر

قرار  دییمطلب مورد تأ نی. سالهاست که امیاز دما دار یکمتر یذهن یما از دما در حداقل است، آگاه یآنجا که آگاه از

 یکنند، در حال یاستفاده م میضخ یاز لباسها گراد،یدرجه سانت 2۵ یدرس با دما یگرفته که دانش آموزان در کالسها

است که  یدر حال نیکنند و ا یاستفاده نم میضخ یآنها از لباسها ند،که شوفاژها خاموش ا یهنگام یعنیکه در ماه مه، 

 کیدر هنگام  یادیز یهایاز سرماخوردگ ،یریگرمس یکند. در کشورها یتجاوز نم گرادیدرجه سانت 18تا  1۵دما از 

کننده  نکخ لیگرم است و داخل خانه که از وسا اریخارج خانه که بس یدما نیب یادیز اریکه تضاد بس یروز طوالن

 کیدر  ییمسئله وجود دارد و آن از دست رفتن احساس آب و هوا کی نجای. در اندیگو یکنند سخن م یاستفاده م

 (.Gisele Scorro: 1377وجود دارند. ) یپژوهشگران کم ،یژگیو نیا نهیبه بزرگ است که در زم یمصنوع طیمح

شود، از  یدور م شیاز منطقه آسا شتریهرچه ب تیوضع نیا یشوند. ول یخارج شهر بهره مند م هیو چهار ماه در ناح

 رنج آور است. اریدر شهر بس یحمام، زندگ یمانند فضا ابند،ی یآنجا که دماها افزار م

 طیفراهم شده از شرا یدما گراد،یدرجه سانت 30برابر  یدر نظر گرفت. به عنوان مثال، در دما دیباد را با نیهمچن

 20دماسنج تر  ی)دما نیانگیم یشهر معتدل با رطوبت نسب کیشود( در  یکه توسط انسان احساس م ییموجود )دما
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با  یریشهر گرمس کیکه در  یتحمل است، در حال قابل شتریب هیمتر بر ثان 3برابر  ی(، سرعت بادگرادیدرجه سانت

به  2۵ یعنیدرجه،  ۵ یشود. انسان، در اختالف دما یبدون باد، انسان با مشکل مواجه م یدرجه و حت 100رطوبت 

مثال در  یکه برا یتواند به کمک صفحات یمحسوس م یدما نیکند. ا یم یاحساس ناراحت گرادیدرجه سانت 30 یجا

 (..(Gisele Scorro: 1377 وجود دارد، مالحظه گردد یونی، نوشته ب. ج«و آب و هوا یمعمار ،انسان»کتاب 

 شهرها ساکنان سالمت حفظ و هوا و آب

 ییآب و هوا راتییبر تغ یممکن مبن عیوقا نییما در خصوص تع رایموضوع نسبتا مشکل است، ز نیا نهیدر زم مطالعه

. آن طور که در آغاز میرا از هم مجزا کن یجو یمطابق با شهر و آلودگ یکیعوامل پاتولوژ یعنیانسان،  یبر رو یعموم

 ن،یشهروندان با آب و هوا منجر شده است. همچن یگارنوع عدم ساز کیمورد به  نیا میبخش مطرح کرده ا نیا

 شوند. یاحساس م شتریخارج آن ب ینواح گرما در شهرها به نسبت یموجها ایسرما  یاز موجها یناش یفشارها

Gisele Scorro: 1377).) 

. زندیم بیآس هاروسیو RNAو  DNAاشعه به  نیشامل اشعه ماوراء بنفش است. ا دیمحققان، نور خورش نیگفته ا به

DNA بیآس دیبر اثر تابش اشعه ماوراء بنفش نور خورش مانند،یم یسطوح باق یباز رو یکه در فضا ییهاروسیو 

که  ی. قطراتشودیو درشت معلق در هوا م زیقطرات ر جادی. صحبت کردن و سرفه باعث اشوندیو خشک م دهید

به سرعت بر  ن،یاما بر اثر گرانش زم کنندیحمل م یشتریب یهاروسیبزرگتر از ذرات معلق موجود در هوا باشند، و

منتقل شوند  یبه فواصل دورتر توانندیکه از ذرات معلق موجود در هوا کوچکتر هستند، م ی. قطراتافتندیم نیزم یرو

 روسیباز از لحاظ انتقال و ی. فضاشوندیبه سرعت خشک م دهند،یآب خود را از دست م یکه محتو ییآنجااما از 

مناسب  طیو شرا رندیقرار گ گریکدیز ا یشتریدر فواصل ب توانندیافراد م رایتر است؛ زامن اریبسته بس یکرونا از فضا

محققان،  نیا یابیبسته کمتر است. بر اساس ارز ینسبت به فضا روسیو نیکرونا و انتقال ا روسیزنده ماندن و یبرا

بود. اما در فصل  یچند روز عفون ای کی یجهان برا یشهرها شتریدسامبر و مارس در ب یهاماه نیکرونا در ب روسیو

 دیخورش یروز مینور ن یا قهیدق 34تا  11کرونا در مقابل تابش  یها روسیاز و یشتریب زانیم ایدرصد  90زمستان، 

 نخواهند بود. یعفون گرید یعنیخواهند شد  رفعالیغ

قرار  دیرا مورد شک و ترد دهیا نیانجام شده، ا ی.تیکه توسط محققان دانشگاه ام.آ یگریاست مطالعه د یدر حال نیا

-دیکوو وعیبتوانند باعث کند شدن روند ش یطیمح ستیرسد عوامل ز یبه نظر م دیکند که بع یداده است و اعالم م

 (https://www.irna.ir/news )اروپا شود. ای کایدر آمر 19
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   COVID-19 ( تابش نور خورشید بر ویروس1شکل )

 ارائه شد. یامروز افتهیاتمسفر بصورت تکامل یو مکتب برگن، مدل گردش عموم کاگویمحققان مکتب ش

 یواقع ی( را به معنیی)مطالعه همزمان عناصر آب و هوا کینوپتیس یدوم، آب و هواشناس یدر طول جنگ جهان اکوبس،ی

 آن مطرح کرد. یو عمل

 :میدامنه گسترش اقل

 م،یاقلمستقل و مشخص )بزرگ یرا به واحدها یمیو اقل یجو یهادهیپد رینظران ، محدوده تأثاز صاحب یبرخ

که در ارتباط با گردش  یبزرگ جو یهاستمیرا س میاقل. بزرگکنندیم می( تقسیمحل میو اقل میزاقلیر م،یاقلمتوسط

 کلونهایس رینظ ،یاتمسفر یها. اغتشاشآورندیبوجود م ن،یبر سطح کره زم یمیاقل یهاهستند، بصورت طوقه یاارهیس

ها اغتشاش نی. اندیآیبه شمار م میبزرگ اقل یاصل یهاها از نمونه کنیبلند، رودبادها و هار یموجها کلونها،یسیو آنت

 یناهموار یهانمود ریتحت تأث گر،ید میاز هر اقل شیب م،یاقل. متوسطکنندیروز، هفته و ماه عمل م یزمان اسیدر مق

 ،یهمرفت یرگبارها رند،یپذیم ریتأث نیکه از عوارض زم یجو یندهایو شکل آنها قرار دارد. از جمله فرا نیسطح زم

» تواند یم هادهیپد نینام برد. عملکرد ا توانیو گرم باد را م یو خشک ایدر مینس ،یکوهستان یمحل یابرها لیتشک

مستقل و  یرا به واحدها یمیو اقل یجو یهادهیپد ری، محدوده تأث نظرانباز صاح یتداوم داشته با برخ« ساعتها

که در  یبزرگ جو یهاستمیرا س میاقل. بزرگکنندیم می( تقسیمحل میو اقل میزاقلیر م،یاقلمتوسط م،یاقلمشخص )بزرگ

 ،یاتمسفر یها. اغتشاشآورندیبوجود م ن،یبر سطح کره زم یمیاقل یهاهستند، بصورت طوقه یاارهیارتباط با گردش س

. ندیآیبه شمار م میبزرگ اقل یاصل یهاها از نمونه کنیبلند ، رودبادها و هار یجهامو کلونها،یسیو آنت کلونهایس رینظ

 ینمودها ریتحت تأث گر،ید میاز هر اقل شیب م،یاقل. متوسطکنندیروز، هفته و ماه عمل م یزمان اسیها در مقاغتشاش نیا

 یرگبارها رند،یپذیم ریتأث نیکه از عوارض زم یجو یندهایو شکل آنها قرار دارد. از جمله فرا نیسطح زم یناهموار
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 یم هادهیپد نینام برد. عملکرد ا توانیو گرمباد را م یو خشک ایدر مینس ،یکوهستان یمحل یابرها لیتشک ،یهمرفت

 عتیطب یمتوسط مثل دشت به علت ناهمگن میواحد اقل هر ....ودشت، جلگه  میتداوم داشته باشد. مثل اقل« ساعتها» تواند

 یجنگلها میمزرعه ، اقل می. مثل اقلیمحل میبه نام اقل شوندیم میتقس یکوچکتر یمهایبه اقل نیو پوشش متنوع سطح زم

و اقلیمی شهری در پیدایش ساخت شهرها و سالمتی شهروندان تاثیر بسزایی دارد و برنامه ریزی شهرها بر دار و....خزان

مهم در برنامه ریزی شهری و شناخت اقلیم منطقه طی دوره های مختلف  اساس نوع اقلیم  می توان یکی از مؤلفه های

 و پیدایش بیماری های مختلف و تاثیر آ ن بر سالمتی شهروندان است .

و تمام  ردیپذیم ریتأث نیسطح زم یکیزیف طیبه شدت از شرا شود،یمحسوب م یمیواحد اقل نیکه کوچکتر میزاقلیر اما

. به دانندیم نیسطح زم یمتر 2در جهت قائم را تا  میزاقلیر ری. حوزه تأثکندیکسب م طیشرا نیخود را از ا یهایژگیو

مطلوب را ندارند. )چون  ییکارآ یمیزاقلیر یلهایدر تحل یمعمول یستگاهایحاصل از ا یمیاقل یهادانسته لیدل نیهم

عنصر و  نیب دی، با یمیاقل یهاو مطالعه دانسته یاند(. در بررسنصب شده نیسطح زم یمتر 2در باالتر از  زاتیتجه

 قی. تلفشودیم یتلق یمیعنصر اقل کیهر کدام  یدی. دما، رطوبت، فشار و تابش خورشمیتفاوت قائل شو یمیعامل اقل

در نظر  یمیعنصر اقل کی زین یاست مانند گرما، بارش و ابرناک یکیزیحالت ف کیعناصر را که معرف  نیاز ا یازهیو آم

داشته  ریمورد مطالعه تأث یدر فضا یاست که مانند ارتفاع، جهت و پوشش، به نحو یعامل یمی. اما عامل اقلرندیگیم

 باشد.

کربن، با توجه به  دیاکس زانیاما م شودیدارد و کمتر دستخوش نوسان م یشتریثبات ب ژنیاتمسفر، اکس باتیترک نیب در

 یدارد. علت اساس یدیشد یمحسوس و حت یو زمان یمکان راتییتغ ژن،یبر خالف اکس ،یسوخت یندهایفرا شیافزا

تابش مادون قرمز  یمؤثر برا یبا داشتن باند جذب کهاست  نیبودن آن ، در ا یکربن عالوه بر سم دیاکسدی توجه به 

کربن روند  دینقش داشته باشد. اکس یمیاقل راتییدر تغ جهیجو و در نت ییگرما النیدر ب تواندی، م نیو زم دیخورش

که معموالً حداکثر آن در شب و حداقل آن در بعد از ظهرها همزمان با حداکثر  یمعن نیدارد، به ا زین یروزشبانه یرییتغ

کم و در  نیسطح زم یاز عناصر جو است که مقدار آن در حوال گرید یکی  O3 . ازنشودیشدت تالطم مشاهده م

ازن، جذب تابش موج کوتاه  تی. اهمرسدیم ی( به غلظت قابل توجه نیسطح زم یلومتریک 23جو ) یارتفاعات فوقان

در صورتی شیوع بیماری کرونا و ماندگاری آن، بر روی  .ستاستراتوسفر ا هیدر ال یحفاظت هیال جادیو ا یدیخورش

ز این ویروس  می و ضدعفونی کردن محیط تاثیر زیاد ی برای از بین بردن آلودگی محیط ا اجسام متفاوت می باشد 

 باشد .

 تأثیر پذیری اقلیم از انسان: 

 گاز کربنیک است دیمهمترین پدیده انسانی که بر روی اقلیم سیاره زمین تأثیر گذاشته است تول
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 یمیاقل یهایژگیو

و  یدور ،ییایآنها عرض جغراف نتری دخالت دارند که مهم یمتعدد ییایهر منطقه عوامل جغراف میاقل یریگ شکل در

محل نسبت به  تیمؤثر بر منطقه و موقع یهوا های ارتفاعات، نفوذ توده یرگی جهت ،یمنابع رطوبت ا،یبه در یکینزد

بر آن، موجب  یمیاقل یشده فاکتورها بیکه اثرات ترک نیزماز سطح  ای منطقه. زاست باران اناتیو جر یارتفاعات اصل

 یم دهینام یمیاصطالحا منطقه اقل م،ینوع اقل کی یعنی گردند، یم ینسبتاً همگن یمیاقل طیشرا یبرقرار

 (Jafarpour, Ebrahim: 1390.)شود

 : یمیدر مطالعات اقل یزمان دامنه

کم  یمورد بارش، بطور مشخص یبه استثنا ،یادر مناطق حاره یمیعناصر اقل نیانگیمحاسبه م یالزم برا یسالها دامنه

 نیانگیاست. اما سنجش م یکاف یانوسیاق یهاستگاهیدر محدوده ا یباندهیدو سال د یکی یاست و در مورد رطوبت حت

 :Jafarpour, Ebrahim دارد ازین یشتریب یگر مناطق، به سالهاینسبت به د ،یدر مناطق کوهستان یمیتمام عناصر اقل

1390)) 

. دما، رطوبت، فشار و تابش میتفاوت قائل شو یمیعنصر و عامل اقل نیب دی، بایمیاقل یهاو مطالعه دانسته یبررس در

 یکیزیحالت ف کیعناصر را که معرف  نیاز ا یازهیو آم قی. تلفشودیم یتلق یمیعنصر اقل کیهر کدام  یدیخورش

است که مانند ارتفاع،  یعامل یمی. اما عامل اقلرندیگیدر نظر م یمیعنصر اقل کی زین یاست مانند گرما، بارش و ابرناک

 دیجد قاتیتحق جیبر اساس نتا یرضو -داشته باشد. شفقنا ریمورد مطالعه تأث یدر فضا یجهت و پوشش ، به نحو

 تیدما موجب کاهش فعال شیمشخص شد، افزا دینور خورش یسازهیو با شب یشگاهیآزما طیکنگ در شرامحققان هنگ

 یدر دما قهیو به مدت پنج دق وسیدرجه سلس ۵6 یدر دما قهیدق 30به مدت  روسیو نیشده و ا دیجد روسیکروناو

 یمورد بررس اریبس کردیرو نیا ریاخ یدر سال ها (1390:میابراه، )جعفر پور .شودیرفعال میغ گرادیدرجه سانت 70

 نیا 1399در سال . وارد شده استاقلیم  خطر  تیریشده و به مد یکشف وبررس یاریبس یراحل ها قرار گرفته است.

 روسیوکه  یآن بر اساس سرعت فیو تعر رییتغ یآن برا ییو توانا ستمیمقاومت س شینما یبرا یاسیرا مقویروس گونه 

 ییو روستا یشهروندان در مناطق شهر یمهم زندگ یکه حالت تعادل خارج شده و باعث منحل شدن بخش ها 19کرونا 

اشاره  شتریکه موارد ب  یبهداشت اتیو استفاده از ماسک و تجهز طیتنفس مح یودگآلبشر و  یزندگ ستمیشده است و س

 باشد . یم ریبه شرح ز یاجتماع یو فاصله گزار یبهداشت فرد تیرعا

 یو در صورت عدم ضرورت با توجه به رفتارها ندیاقدام نما یخانگ نهیو قرنط یبهداشت نیمواز تینسبت به رعا -1

.. و پارکها و بوستانها و تفرجگاه ها ییو روستا یدر سطح شهر یضرور ریغ یاز ترددها 19 دیکوو روسیناشناخته و

 ندینما یجدا خوددار
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 نیمواز تیبا رعا عتریباشند هرچه سر یم19 دیابتال به کوو میعال یدارا ایباشند و  یکه مشکوک م یموارد هیکل -2 

و از انتشار  ردینجام پذا یو درمان یتوسط پرسنل بهداشت رانهیشگیتا اقدامات الزم و پ ندیبه مرکزمراجعه نما یبهداشت

 .   دیبعمل آ یریجلوگ یماریب شتریب

کامل  تیبا رعا ،نموده اند  افتیرا از سامانه وزارت بهداشت در تیمحترم که مجوز فعال انیاز مغازه داران و بازار -3

خود  یخود را باز نموده و در صورت امکان ساعت کار یو با استفاده از ماسک و دستکش، مغازه ها یمسائل بهداشت

 .دینما لیتقل روسیو انتشاراز   یریو جلوگ یریشگیرا جهت کمک به پ

 یکامل بهداشت نیتردد مواز یها تیتوجه به رفع محدود یها نقش مهم نیو پمپ بنز یان ج یس یها گاهیاز جا -4 

 کنند . تیتر از گذشته رعا شیو پ تیالسابق با جد یرا کما ف

ارائه خدمت  یبهداشت نیکامل مواز تیاز تجمع و با رعا یریفاصله و جلوگ تیبا رعا ییمواد غذا عیو توز هیاماکن ته -۵

 .ندینما

 نیمواز تیخانوارها با رعا یضرور یازهایندارند جهت رفع ن یا نهیزم یهایماریکه ب یدر صورت امکان فقط افراد-6

 وند.از منازل خود خارج ش یبهداشت

ارائه  یکیو الکترون یحضور ریاالمکان خدمات خود را غ یخدمت رسان که حت یاستفاده از ادارات و دستگاه ها-7

 .ندینما یمحترم اطالع رسان انیخصوص به همشهر نیو در ا ندینما

 کرونا روسوی هفت

 ریدر ز روسیمانند اطراف و-وجودآمده است که به ظاهر تاجهاله، به ایتاج  ی، به معناcorona نیاز کلمه الت کرونا

کند که با تست  یم جادینفس ا یمثل تب و تنگ یعالئم روسیو نی. اکندیاشاره م یدو بعد یالکترون کروسکوپیم

 دیمطلع شو روسیو نیاز احتمال ابتال به ا دیتوان یکرونا م نیآنال

 اند:شناخته شده یکرونا انسان روسیگونه از و ۷ تاکنون

 229E (HCoV-229E) یکرونا انسان روسی. و1

 OC43 (HCoV-OC43) یکرونا انسان روسی. و2

 SARS-CoVحاد  یکرونا سندروم تنفس روسی. و3

 NL63 (HCoV-NL63) یکرونا انسان روسی. و4
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 HKU1 یکرونا انسان روسی. و۵

و  2012 دیکرونا جد روسیبا نام و ترشیکه پ MERS-CoV ه انیمخاور یکرونا مرتبط با سندروم تنفس روسی. و6

HCoV-EMC شد. یشناخته م 

 دیکرونا جد روسیو“ ای nCoV-2019با نام  ترشیکه پ SARS-CoV-2  2کرونا  روسیحاد و ی. سندروم تنفس7

 درمانکده تی. منبع: ساشدیشناخته م”  2019

 یپژوهش ها  ازمندیوجود دارد ن یماریاز ب یدیجد یها کیآمدن پو امکان بوجود  COVID-19متاسفانه بحران -8

 باشد . یم شتریب نهیزم نیالزم در ا

 یو فاصله گزار یفرد یی)توانا مخالف مقاومت نی؛بنا برا طیشرا ییایدر برابر اختالالت با اح ییعبارت توانا نیهمچن

 یمیدیاپ یماریخطر ب تیریمد کیخطر تاب آور  تیریها و مد یو فوت انیدر برابر بحران( است. کاهش آمار مبتال

(COVID-19 )که در دسترس  طیروزمه در خانه کنار خانواده با شرا ازین نیو تام یاجتماع یکه هدف آن فاصله گزار

  تیکه سراسر جهان به خود گرفتار است و اهم COVID-19 روسیخطر پخش و  یها امدیپ یعنیباشد ، یافراد م

 یفاصله گزار نکهیبا ا یو کاربرد محالت شهر یمنیا یو استاندارها یشهر یتاب آور انیجر نییدر چن یبهداشت فرد

از جمله  یبحران طیشرا یدر شهر و روستا برا یمحله بند حتاجیما نیو تام گیشود فاصله نزد یم یمهم تلق یاجتماع

کمتر  یماریشدت ب کمتر مراکز مراجعه وبدون استفاده حمل و نقل  کیو سوپر مارکت و فروشگاه نزد کینزد ینانوا

نفر  کیدر خانه ماندن و  شتریکه مناطق ب یزمان در کل، است. یفرد یبهداشت کاتخواهد شد البته با در نظر گرفتن ن

و کاهش  تیریمد یاستراتژ .دیآ یبهتر به وجود م طیوشرا یماریب اسیروزانه کرده باشند کاهش مق حتاجیرا مسئول  ما

مورد  لیوسا... ماسک دیکننده کوچه و معابر و کارگاه تول یهشدار دهنده وضد عفون یها ستمیس یآن )طراح راتیتاث

دربرابر  اقلیمی  یرهایشاخص ها و متغ یها مؤلفه ابعاد، نیتدو یراستا در .ردیگ یرا در نظر م استفاده عموم مردم(

 Mehrdanesh,     (Gona and Azadi)صورت گرفته است  یادیمطالعه زی... میدیاپ یماریو ب یوانسان یعیطب یایبال

Zadeh, Namdar: 1399کیبحران به مرحله بعد از وقوع  ،یبرابر متون واکاو   یبحران طیشرا یو نشانگرها بحرانها 

که روند  دیو شد یناگهان یو روان یکیزیاختالل ف ایو  یشانیپر ای یآشفتگ کیبروز  یعنیشود. بحران  یمخاطره گفته م

 یدر زمان قبل از وقوع مخاطره و به معنا سکیتفاوت دارد. ر سکی. بحران با رزدیر یرا بر هم م یعاد طیشرا ریو س

 یحادثه ا سکیخطر است. در واقع ر کی تینیو ع یکه بحران تجل یباشد. در حال یاحتمال بروز خطر و مشکل م

 ی، کار وفراغت را از خود متاثر ساخته و شالوده  ستیمکان ز  کیامکان بالقوه آن را دارد که  ایتواند و  یاست که م

 انیچون  وقفه در جر یتوان شامل موارد  یبحران را م کی) نماگر( یشاخص ها نیچارچوب مهمتر نیآن را به هم درا

و تلفات  یخسارات مال ات و ارتباطات،خدم د،یوقفه در تول ،یو روان یعاطف ،یمردم، مشکالت اجتماع یزندگ یعاد

و تغیرات و تاثیر اقلیم شهری  تفاوت در بین سالمتی  شهرهای  دیگر  دانست ستیز طیمح بیتخر ،یجان عاتیو ضا
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متفاوت است با توجه به شریط بحرانی این استان با استان و شهر با شهر دیگر متفاوت و و وضعیت بحرانی را در نقشه 

 نشان می دهد.های جغرافیایی 

 میدان باد در شهر

در مدل سازی شهری، هر شهر می تواند به صورت مجزا با ویژ گی های خاص خود عمل کند. هر یک از اجزاء شهر 

از قبیل ساختمانها، خیابانها، پارکها، عوارض زمینی و ... میتواند اثراتی بر روی جریان اولیه داشته باشد. بنابراین اثرات 

ساختار شهری نیز اغتشاش هایی روی جریان اولیه ایجاد می کنند، شهرنشینی سبب تغییرات موثری در ویژگی انتگرالی 

های تابش، حرارت، رطوبت، و آیرودینامیک سطح های خشکی گردیده است، که در نتیجه ناهمگنی های شارشی را به 

یرودینامیکی و ناهمگنی های ترمالی در نقش ناهمواری های آ .(klysik & fortuniak, 1999,8)وجود اورده است

 .((Fernando,2001,19تعیین میدان های باد شهری بسیار مهم می باشد

 روش پژوهش  :

عات و داده های مورد نیاز از طریق التحلیلی می باشد. اط -این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن به صورت توصیفی 

بررسی های کتابخانه های و اسناد آماری   19اخبار اطالعات رسانه ای در زمینه کرونا مشاهدات و تجربیات میدانی و

می باشد و از تجربیات ی پایگاههای هواشناسی و بادسنجی به دست آمده است. روش تحلیل مورد نظر به شیوه تحلیل

 .ده شده استبهره بردر برنامه ریزی شهری علمی در علم اقلیم شناسی و جغرافیای شهری  -تحلیلی 

 :  COVID-19در زمان  اُزونالیه 

( یی)شار گرمایحرارت رهیهوا جز یمناسب و معتدل و کاهش دما یهوا یدما یکاف دیدهوا یو بدون آلودگ یآسمان ابر

تا  20در ارتفاع  ستیاهیسپهر الاُزون ایاُزون   هیال اُزون هیال میبه ترم کمکCO2  یگلخانه ا یگازها کاهش متعادل

دابسون  300( به ضخامت کندیم رییضخامت آن تغ ییوهواو آب یفصل طی)که بسته به شرا نیسطح زم یلومتریک 30

دو  طتوس 1913(، که در سال O3از مولکول ازون ) ییبا غلظت باال ن،یاستراتوسفر جو زم هیدر ال متریلیم 3معادل با 

 تیفعال کاهش...خودروها در مصرف سوخت یجو صرفه کشف شد. سونیبو یوآنر یشارل فابر  یفرانسو دانکیزیف

تصادفات داخل  کاهش.یابانیخ یو دعواها اتیو جنا جرم کاهش .عتیطب و نیزم تنفس کیو کاهش تراف نبود روزمره

 کاهشی نیزم کیتردد و تراف کاهشیی ایدر کیتردد و تراف کاهشیی هوا کیتردد و تراف کاهش...یشهر نیو ب یشهر

ی، فضای مجازی برای برگذاری به بهداشت جهان کمک و توجه به بهداشت یعموم نظافت ستیز طیزباله و توجه به مح

مراسمات تعزیه فضای مجازی برای آموزش و یادگیری در زمینه های مختلف پی بردن به کارایی علم بهتر یا ثروت با 

برای نجات جان    COVID-19ه زمین در انتظار کشف داروی توجه به موضوع حتی ثروتمند ترین انسانها روی کر

خود هستند حتی اگر ثروت داشته باشند سالمتی خود  را  مدیون دستاوردهای علمی و پزشکی می دانند  این ویروس 
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در جهان ماندگاریش بیش از ویروسهای دیگر بوده است که اغلب ویروس مدت زمان کمتری بر روی کره زمین مانده 

و دارویی کشف آنها زودتر صورت گرفته واکسیناسیون  اقدام الزم انجام شده است .ولی این ویروس به صورتی  اند

 جهشی با توجه به شرایط محیطی و آب هوای در حال تغییر می باشد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بسته شدن الیه ازون 2شکل )

 ازون بسته شده؟! هیشده در ال جادیحفره ا نیکرونا، بزرگتر وعیبعد از ش

 رو دوباره زنده کرد...  نیانسان کُشنده بود، کره زم برای هرچقدر کرونا

. کندیرا به خود جذب م دیفرابنفش خورش یهااشعه شتریاست که ب نیدر ساختار جو زم یسپر دفاع کیازون  هالی

 است ! رممکنیغ نیدر کره زم یازنده زیهرچ بایتقر یازون، بقا هیال بدون
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   COVID-19 ( شیوع ویروس3شکل )

 

 یهاعرض نیکرونا در مناطق واقع در ب روسیو دینوع جد وعیش زانیم کایآمر لندیدانشمندان دانشگاه مر قاتیتحق بنابر

 است.  شتریدرجه ب ۵0و   30 یشمال ییایجغراف

هشت  ییآب و هوا طیکرده و در آن شرا نیبا آب و هوا در مناطق مختلف جهان را تدو 19ـ  دیکوو ارتباط نقشه آنها

 کردند.  سهیمقا ریهمه گ یماریب نیا وعیسطح ش نیتر نیپائ یشهر دارا 42، را با COVID-19گسترده  وعیشهر دچار ش

متحده  االتی)ااتلی، س)ای)اسپاندی، مادر))فرانسه سی، پار(ایتالی)االنی، می(دائگو)کره جنوب یشهرها شامل اول دسته

مشابه: درجه  ییآب و هوا طیتا مارس شرا هیشهرها از ژانو نیبود. در ا) )ژاپنویوتوک )رانی، قم)ا)نیووهان)چ، کایآمر

 نینقشه مشخص شده وکمربند باالتر یدر رو اهیآنها با نقاط س درجه و رطوبت کم وجود داشته است. 9تا  3حرارت از 

 دهند.  یم لیکرونا را تشک روسیو وعیش زانیم

-COVID روسیو دیاز موارد ابتال به نوع جد یمیاز ن شیبودند که ب دهیرس جهینت نیدر ماه مه به ا ینیچ دانشمندان

 لیم یلید روزنامه: منبعبود. دهیرس گرادیدرجه سانت 1۵تا  ۵هوا به  یرخ داده که دما ییدر مکان ها ((19
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 کند؟ یرا کنترل م یشهر یآب و هوا یزیچه چ

، انتشار یهوا ، مواد سطح شهر یاست. آلودگ یو انسان یعیاز عوامل طب یاریاز تعامل بس یناش یشهر یآب و هوا

 شود. یم یرشهریشهرها و مناطق غ نیب ییباعث اختالفات آب و هوا یعی، همراه با عوامل طبیانسان یگرما

کالن )به عنوان مثال عرض  اسیشود، هم در مق یکنترل م یعیاز عوامل طب یاریشهر خاص توسط بس کی یو هوا آب

 یدیشهر، عوامل جد کی، اجسام آب(. با رشد و توسعه  یبه عنوان مثال توپوگراف( meso  اسی( و هم در مقییایجغراف

شهر  کیکنند.در  یکمک م یشهر زیمتما یو هوا آب یریکنند و به شکل گ یشهر را اصالح م کی یمحل یآب و هوا

شده است که از مواد  دهیپوش رهی، ساختمانها و غابانهایدر مرکز شهر، با خ ژهی، به و نیاز سطح زم یادیز ی، بخشها

 ( ساخته شده است.رهیمختلف ضد نفوذ )بتن، آسفالت و غ

از منطقه  یپارک ها حفظ شود، اما معموالً فقط قسمت کوچک ایممکن است در چمنزارها  نیزم یعیو طب یاصل پوشش

 یاز مواد مختلف سطح یکییدارد که متشکل از موزا دهیچیپ اریبس یتیر اغلب شخصشه سطحکند. یشهر را اشغال م

کاهش افت تابش  نیسطح دارد و بنابرا یکیبه تابش تابش در نزد لیشهرها تما ی، هندسه سه بعدنیاست.عالوه بر ا

در  جیشود و به تدر یم رهیدر طول روز در شهر ذخ یادیز یبدان معناست که انرژ نیشود. ا یمشاهده م یموج طوالن

 یم یرشهریبا مناطق غ سهیشهر در مقا کی رشبانه د یامر باعث کاهش سرعت خنک ساز نی. اابدی یشب تابش م

 .شود

وآلودگی های محیطی در مکان های مختلف تحت  تاثیر هوا ی، آلودگیشهر یآب و هوا لیدر تعد گریعامل مهم د

COVID-19) )زانیم شیدهد و باعث افزا یم شیجذب را افزا تیدهد، قابل یم رییرا تغ یجو شهر بیترک نیاست. ا 

 یم نیبه سطح زم و کاهش الودگی محیط زیست تولید کاز دی اکسید کربن و ترمیم الیه ازون دیجذب تابش خورش

 نیبنابرا شوند. یهوا م ترکم تیو باعث شفاف رندیگ یرا م دیموجود در هوا نور خورش یها ندهی، آالگریشود. به عبارت د

با توجه به آلودگی محیط توسط خود انسان خواهد بودکه تولید گازهای سمی رسد. یم نیکمتر به زم دی، تابش خورش

و تعطیلی کارخانه ها و فعالیت انساها در تولید زباله کمتر و اهمیت دادن به بهداشت فردی و مسائل روابط اجتماعی در 

و آلودگی محیط ادارات و مکان  (COVID-19) سیاسی .. که شیوع  ویروسزمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و 

متشکل از گازها و ذرات جامد ساطع شده  یشهر یهوا یآلودگهای عمومی در شهرها و محیط مختلف می باشد .

ست است. معموالً مرکز شهر نسبت به حومه شهر آلوده تر ا رهیو غ یشیگرما یها ستمیتوسط صنعت ، حمل و نقل ، س

در صورتی الودگی محیط شهری و شیوع دارد. یبستگ دیشد کیتراف یدارا یها ابانیصنعت و خ تیامر به موقع نی، اما ا

باعث تعطیلی  ادارات و کاهش ترافیک شهری است .و خضور انسان در زمینه فضای مجازی ( (COVID-19بیماری 

آموزش زنده نگه داشتن در صورتی پیامد های مثبتی   ودانشگا هها  دارس عالی  باعث کاهش جزیره گرمایی خواهد شد

باعث شد به سمت آموزش مجازی  (COVID-19)مثل شهرهای تهران ، مشهد و تبریز ،اصفهان  در ایام آلودگی هوا 
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در عرصه یادگیری و آموزشی باشد در صورتی که انسان اشرف مخلوقات  کمبودفعالیت انسان باعت امنیت  و سالمتی 

 Bozorg Mehr, Mohammad)ن می شود جهان پسا کرونا بهتر  و جنگ کمتر و امنیت بیشتر  خواهد بود شهروندا

Darvish: 1399) 

سال ،  کیشود. در طول  یمشاهده م کیتراف زانیم نیشتریبا ب یهوا در ساعات یغلظت آلودگ نیشتریطول روز، ب در

از احتراق انواع مختلف  یهوا مضر ناش یاز آلودگ یادیر زدهد که مقدا یها در زمستان رخ م ندهیغلظت آال نیشتریب

احتمال مخلوط شدن  نیکمتر جهیو در نت نیدارتریجو پا وشهر گرم شود  کی یشود ، تا ساختمان ها یسوخت منتشر م

آلودگی در محیط شهری COVID-   19ویروس  در صورتی با ورد موجاست. ندهیشدن غلظت آال قیپاک و رق یبا هوا

 مشخصی را ندارد و نیازمند به بهداشت فردی و فاصله اجتماعی است.ساعت 

دارد.  یآن، به تعداد ساکنان و تمرکز صنعت بستگ ییبه اندازه شهر و ساختار فضا یشهر یانسان بر آب و هوا ریتأث

کمتر  ،یکارخانه صنعت ایکارخانه  چیو بدون ه افتهینسبتاً کم در مناطق سبز گسترش  یکوچک با ساختمان ها یشهرها

 کنند. یهوا را اصالح م وبلند هستند آب  یساختمان ها یکه دارا ییاز شهرها

دارد. به عنوان مثال،  یشهر بستگ کی یعیطب طیدارند ، به شرا یمحل یبر آب و هوا یریچه تاث یعوامل انسان نکهیا

است  یبدان معن نیرا تجربه کند. ا مید مالواقع شده است ممکن است مکرر مه و وزش با قیدره عم کیکه در  یشهر

 است. فیضع یهوا به طور کل تیفیکند و ک یم ریگ نیهوا در سطح زم ندهیکه هرگونه آال

توان آب و  یرا کاهش دهد، م یعیو طب یهر دو عامل انسان یمنف ریکه تأث یبه گونه ا یساختار شهر یزیبرنامه ر با

)به عنوان مثال استخرها  یپارک ها و اجسام آب کیاستراتژ تیموقع قیمثال، از طر . به عنواندیرا بهبود بخش یشهر یهوا

 یشهر طیهوا توسط باد برطرف شود و به مح یکه آلودگ یشهر به طور نییدر پا ییها( و ساخت کارخانه ها اچهیو در

 وارد نشود.

و هم تابش  میهم تابش مستق یعنیدر سطح جهان ) دیتابش خورش زانیابر ، ممکن است م شیهوا و افزا یآلودگ لیبه دل

 درصد کمتر باشد. 20تا  10 نی( بدیخورش

 دهدتغییرات آب و هوایی خشونت را افزایش می

شود. توان گفت که گرم شدن هوا باعث افزایش خشونت و قتل و پرخاشگری میهای گوناگون میاساس پژوهش بر

نا بر برآوردهای موسسه روبرت  .دیده، میزان تولید ماده سروتونین در بدن استشود که یکی از دالیل مهم این پگفته می

 ازای به  به این ترتیب. داننفر در برلین به دلیل افزایش بیش از حد دما جان باخته ۵00حدود  2018کُخ آلمان، در سال 

مرگ این افراد اختالالت قلبی عروقی، علت .اندشده هوا حرارت درجه تغییر قربانی نفر 12 برلین شهروند هزار 100 هر

عالوه بر این، بر اساس پژوهشی در آفریقای جنوبی، . های تنفسی و سکته مغزی اعالم شده استنارسایی کلیه، بیماری
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 1 ،۵ قتل میانگین بیشتر، سانتیگراد درجه هر ازای به  شود، به این معنا کهباالرفتن حرارت هوا باعث تغییر آمار قتل می

. یابددرصد افزایش می 1.7ی در فنالند با هر درجه سانتیگراد اضافی، میزان قتل حت.رودمی باال ددرص

hyGD3https://p.dw.com/p/ 

 یمحل یگردش هوا

 یاجازه م نیدهد. آنها همچن یم رییدر شهرها سرعت و جهت باد غالب را تغ تیمرتفع و پرجمع یساختمانها وجود

شهر بهبود بخشد  کیهوا را در  تیفیها ک ندهیهوا از آال یممکن است با پاکساز باد .یگردش هوا محل یدهند الگوها

 یعیشهر توسط عوامل طب کیهوا در  گردشساختمان ها شود. ادیز یرفتن گرما نیممکن است باعث از ب نیاما همچن

سطح و وجود موانع مختلف )تپه ها ، جنگل ها ،  یشود، به عنوان مثال درجه حرارت هوا، ناهموار یکنترل م یو انسان

 بلند(. یساختمان ها

 نیب یامر منجر به اختالف فشار جو نیشوند. ا یگرم م یرشهریاز مناطق غ عتریسر اریدر طول روز بس یشهر مناطق

 شود. یراف مبر حومه اط شتریدو منطقه، فشار کم بر شهر و فشار ب

 یکمتر اریدر فواصل بس یمحل یبادها نیوزند. ا یشود که به مرکز شهر م یم ییبادها جادیاختالف فشار باعث ا نیا

 دهند. یشود، رخ م یم جادیقاره ها ا یگردش هوا و اختالف فشار هوا بر رو ینسبت به آنچه که در اثر الگوها

 یشود و باال م یبرخوردار م یشهر، از تراکم کمتر یشود. با گرم شدن هوا یم جادیا یشهر میوزش باد در شهر، نس با

 یشود و در حومه شهر فرو م یم نیشود. با خنک شدن، سنگ یو سرد م ابدی یرود ، گسترش م یرود. هرچه باال م

 شود. یشناخته م یشهر میچرخه به عنوان نس نیگردد و ا یرود. سپس به شهر برم

عبور  یبرا ییبلند در هر طرف جاده تونل ها یساختمان ها یدارا یها ابانیدهد. خ یجهت م رییباد به شهر تغ وزش

 یدهند. جاده ها یم رییباد هم جهت و هم سرعت باد را تغ یعمود بر جهت اصل یکند و ساختمان ها یم جادیباد ا

 یها ابانیشود. در خ یرد شهر مآن وا قیباد از طر هکنند ک یعمل م یاصل یبه شهر به عنوان راهروها یمنته یاصل

 ابانیسرعت وزش باد در گوشه و کنار خ کیبار یها ابانیکند. در خ یرا دنبال م ابانیجهت خ ی، باد به سادگضیعر

 یها انیها که جر ابانیاتصال خ یو محل ها نیادیدر م یمحل یو گردبادها ابدی یم شیافزا یقابل توجه زانیها به م

 شوند. یم جادیرسند، ا یهوا به هم م ختلفم

کمتر از حومه  ٪20ساختمانها به عنوان موانعی در مقابل باد عمل می کنند و در مرکز شهر، سرعت متوسط باد حدود 

 متر بر متر( در شهرها بیشتر از حومه اطراف دیده می شود. 3شهر است. وزش باد ضعیف )سرعت باد کمتر از 

ختمان می وزد ، سمت باد در معرض وزش شدید باد قرار می گیرد ، در هنگامی که باد عمود بر یک ردیف از سا

 حالی که طرف کم فشار در سایه ای به اصطالح آیرودینامیکی قرار دارد.

https://p.dw.com/p/3hyGD
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متر در ثانیه با بهبود تهویه و افزایش تبخیر به طور کلی بر کیفیت هوای شهر تأثیر مثبت می  3سرعت باد بیش از 

دها همچنین آالینده های هوا را به مناطق دیگر پراکنده می کنند و باعث افزایش تلفات گرما گذارد. با این حال، این با

 هستند و باعث انتقال به انسانها می شود  19از ساختمان ها در زمستان می شوندبادهها عامل پخش ویروس کرونا 

 شهر کیتراز آب در 

کند  یاز آن به سمت باال حرکت م یشود. بخش یم میهوا تقس انیکند، جر یساختمان بلند برخورد م کیباد به  یوقت  

 یشود. ساختمانها یساختمان م های گوشه در ٪30سرعت باد تا  شیامر باعث افزا نیچرخد. ا یبه دور ساختمان م هیو بق

 یشده توسط ساختمانها دیهوا تول انی. جرنندیب یم بیدر جهت باد آس حاصال نیا جهیتر در همان منطقه اغلب در نت نییپا

 یبارش عیآن وقا یاصل لیاست که دل یرشهریاز مناطق غ شتریب یدر مناطق شهر شتریب یبارندگ زانیبلند ممکن است به م

 یرا کاهش م نینفوذ آب در زم زانیشهر، سطح آسفالت، بتن و سنگ مسلط است و م کیکوتاه اما فشرده است. در 

 دهد.

 متفاوت است. یشده است، اما نسبت آنها به طور قابل توجه لیاز همان عناصر تشک ، تراز آب یمنطقه شهر کیدر 

بزرگتر است  اریبس یکمتر است، رواناب سطح اریو تعرق بس ریاست، تبخ یرشهریاز مناطق غ شتریمعموالً ب یبارندگ

شهر  کی ریتأثداده شده است.  حیتوض ریکمتر است. شده و در متن ز اریآب بس رهیکم است( و ذخ ینیرزمیآب ز ی)دب

کومولوس  یبا مه و فرکانس ابرها یشتریب یاز شهرها روزها یمه نامشخص است. بعض لیبر رطوبت هوا، بارش و تشک

 یادیز ریهوا و وجود مقاد ادیها همه با رطوبت ز دهیپد نیاطراف دارند. ا یرشهریاز مناطق غ شتریب مبوسیو کومولون

 یم شیابر با همرفت افزا لی، تشکنیبر ا عالوه.رندیگ یمورد عالقه قرار م کممترا یهوا به عنوان هسته ها یاز آلودگ

 جادیکم بودن سرعت باد در شهر، مه ا لیدارد و به دل یشتریشدت ب یشهر ییگرما رهیاثر جز لیکه در شهر به دل ابدی

همه  یاست که آب و هوا یمعن نیبه ا یمحل طیو شرا شوند یم افتی ییایمختلف جغراف یشهرها در مکانها شود. یم

هوا، گرما  یها ندهیآال جادیالجثه ممکن است با ا میعظ یها روگاهین ایشهرها متفاوت است. بعالوه ، وجود کارخانه ها 

داده شده  لیآب تحو زانیبگذارد.م ریتأث یشهر یخنک کننده به هوا، بر آب و هوا یبخار آب از برج ها یادیو مقدار ز

باران را در  یعیطب زانیتواند م یشهر م کیدارد، اما وجود  یآن بستگ ییشهر در درجه اول به منطقه آب و هوا کیبه 

 دهد. شیدرصد افزا 30تا  20اطراف  یرشهریبا مناطق غ سهیمقا

از شهرها،  یاریدر تابستان است. در بس زانیم نیاطراف در باالتر یرشهریشهرها و مناطق غ نیبارش ب زانیدر م تفاوت

ابر در  شیاست که به افزا یهمان عوامل جهینت یبارندگ شیاست. افزا دیرعد و برق شد جهیدر تابستان نت ادیز یبارندگ

و تعرق در مناطق  ریدرصد از تبخ 38تواند تا  یم نیو تعرق در شهرها کم است. ا ریتبخکند. یسطح شهر کمک م

 یکم اهانیمناطق سبز نسبتاً کوچک هستند و گ رایاست ، نه تعرق ، ز ریعمدتا تبخ ندیفرآ نیباشد. امجاور  یرشهریغ

، نینفوذ به داخل زم یشتر باران به جایوجود دارد. ب یکم ستادهیآب ا رایکم است ز زین رینفوذ وجود دارند. تبخ یبرا
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اقلیم بر شهرها می توان با الودگی محیطی و ویروس های با توجه به تاثیر  رود. یفاضالب م ستمیها و به س یبه زهکش

جدید در شهرها که موجب چالش های  شهری و سمت مدیریت بحران در زمینه های محتلف از جمله جامعه شناسان، 

برنامه ریزان شهری و ...در زمینه های مختلف شهرها از نظر آب هوا توسط اقلیم شناسان و سالمتی شهروندان توسط  

فیایی پزشکی به سمت شهر پایدار و امنیت شهرها در زمانهای مختلف مدیریت بحرانی را مورد بررسی قرار داده جغرا

که شهرهای موفق هستند در این زمینه نخبگان علمی و پژوهشگران در کنار همدیگر  ارائه راحل مطلوب برای محیط 

 شهری قابل شناسایی  کرد .

ازه نفوذ آب در آنها را نمی دهند. بنابراین رواناب سطحی در شهر تقریباً چهار آسفالت، بتن و سنگ به طور کلی اج

کمتر است. این منجر به احتباس کم می  ٪۵0برابر بیشتر از یک منطقه غیر شهری است و رواناب آب زیرزمینی حدود 

ثیر جزیره گرمای شود.پوشش برفی نوعی احتباس آب موقتی در یک شهر است. با این حال ، در شهر به دلیل تأ

شهری و به دلیل فعالیت های انسانی ، سریعتر از مناطق غیر شهری اطراف ناپدید می شود ، به عنوان مثال از بین بردن 

برف از خیابان ها.عالوه بر این ، آلودگی هوا در برف در یک شهر باعث کثیف شدن برف و کاهش آلبدو آن می شود. 

 بیشتری جذب کند و سریعتر گرم و ذوب شوداین اجازه می دهد تا برف انرژی 

 رطوبت هوا

خنک کننده  یچمنها ، بخار آب از برج ها یاری، آب ابانی)نظافت خ یانسان یتهایو فعال یدنی، منابع آب آشامیبارندگ

انتقال  فاضالب شود. ستمیوارد س ایشده  ریتواند تبخ یآب م نیهستند. ا یشهر طیمنابع آب در مح یها( همگ روگاهین

هایی از خانواده کرونا قابلیت و ماندگاری ویروس کرونای جدید در آب شرب: تحقیقات حاکی از آن است که ویروس

ها مانی این ویروسترین فاکتور بر درجه زندهاند. براساس این تحقیقات مهممانی را در آب شرب داشتهباقی ماندن و زنده

درجه  23های مذکور در دمای معمولی امالح موجود در آب است. ویروس در آب در درجه اول دما و در درجه دوم

روز نیز در آب قابلیت باقی  100گراد حتی تا بیش از درجه سانتی 4روز و همچنین در دمای  12تا  6گراد، از سانتی

ها کمک کند. ن نوع ویروستواند به قابلیت ماندگاری بیشتر ایمانی را دارند. وجود امالح بیشتر در آب میماندن و زنده

های ها تا قبل از ویروس کرونای جدید است. تحقیقات و توصیهقام ارائه شده برای خانواده کروناویروسالبته آمار و ا

زیست آمریکا نشان داده ویروس کرونای جدید در شرایط آزمایشگاهی سازمان بهداشت جهانی و اداره حفاظت محیط

ها در آب باقی بماند. براساس این تحقیقات تواند از روزها تا هفتهپارامترهای کیفی آب میو با توجه به دما و سایر 

های معمول تصفیه آب از جمله گذراندن از فیلتر و همچنین گندزدایی تا حد زیادی در توان نتیجه گرفت که روشمی

ه کلر و استفاده از نور ماورای بنفش موثر وسیلاز بین بردن این ویروس موثر خواهد بود. در این راستا، گندزدایی به

های خانواده کرونا )تا قبل از ویروس کرونای انتقال و ماندگاری ویروس کرونای جدید در فاضالب: ویروس .است

 .مانی را در محیط فاضالب دارندگراد قابلیت باقی ماندن و زندهدرجه سانتی 23جدید( از دو تا سه روز در دمای 
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بر انتقال ویروس کرونای جدید از فاضالب به انسان وجود ندارد. در زمان اپیدمی بیماری سارس در سال شواهدی مبنی

ها و کارگران در تماس با فاضالب منتقل نشد. البته شرایط برای نیز، این بیماری از طریق فاضالب به تکنسین 2003

  .وت باشدتواند تا حدی متفادلیل جدید بودن آن میویروس جدید کرونا به

طول شب ، مرکز  در شود. یکند کنترل م یرا کنترل م ادیعمدتا توسط سرعت باد با سرعت کم باد که رطوبت ز رطوبت

شهرها با ساختمان  حومهکنند. یم فیهوا را ضع انیساختمان ها جر رایشهر معموالً از حومه شهر مرطوب تر است ز

بیشترین آلودگی در  19در صورتی وجود ویروس کووید هوا بهتر و خشک تر هستند. هیتر، تهو نییپراکنده و پا یها

 مراکز شهرها ومکانهای پر رفت آمد و درعین رطوبت زیاد باعث ماندگاری این ویروس در محیط است .

 یاریز بسا دیرخ دهد که به موجب آن تابش خورش ییتواند در دره ها یم دیمعروف به به دام انداختن خورش یا دهیپد

 تابش از ٪60، حدود یطور کل بهکند. یجذب فراهم م یبرا یشتریشود و فرصت ب یاز سطوح داخل دره منعکس م

شود.  یم رهیها ذخ ابانیو خ وارهادی در ٪30شود و  یمحسوس در هوا آزاد م گرمای عنوان به موج طول تمام خالص

کنند و معموالً  ینم رهیذخ یعیآب را مانند سطح طب یسطوح مصنوع رایشود ز یآب استفاده م ریتبخ برای ٪10فقط 

مختلف متفاوت است و به عنوان  یشهرها یدرصدها برا نیاشهر وجود دارد. کیدر  زسب یاز فضا یفقط مقدار کم

 زانیبه همان م یانسان یچرخه ساالنه ، شدت انتشار گرما کی یطدارد. یبستگ یاریآب زانیپارک و م نیزم زانیمثال به م

 یانرژ یلیو سوختن فس یخانگ شیسرد در زمستان ، گرما یکند. در آب و هوا یم رییتغ یشهر ییگرما رهیشدت جز

 یگرید یمطبوع بار حرارت هیگرم ، تهو یکه در آب و هوا یکند ، در حال یدر هوا منتشر م دینسبت به خورش یشتریب

به  یسطوح مصنوع رایکم است ز ریها مقدار آب از دست رفته در اثر تبخشهر درکند. یگرم موجود اضافه م یرا به هوا

و  زدیر یم یفاضالب شهر ستمیکنند، هنگام باران، آب به سرعت به س یجذب آب نم یعیهمان اندازه که سطوح طب

آب استفاده  ریتبخ یاز حد برا شیب یااست که گرم یبدان معن نیشوند. ا یساختمان ها و جاده ها به سرعت خشک م

در  یاهیپوشش گ یادیز ریشود. وجود مقاد یاست( بلکه باعث گرم شدن هوا م دهیخواب یکم نیزم رایشود )ز ینم

با توجه  وجود گرما در محیط های شهری در زمینه شیوع ویروس کند یم یاثر خنث نیبا ا یاز شهرها تا حد یاریبس

ختلف  فقط تاثیر در بهداشت فردی وزدن ماسک و استفاده از در جهان  دارای ویژگی اقلیم های م19جدید کووید 

مجازی مجاری برای زندگی روزمه از نظر آموزشی ،اقتصادی ، اجتماعی در کل زندگی بشتر به سمت مجازی و دنیایی 

زی مجازی در زمینه های مختلف قرار داد است ،پس هر چقدر شهرها از نظر امکانات و زیرساخت نیازمند به برنامه ری

 در زمینه های  شبکه مجازی باعث کاهش آلودگی هاا در شهرها  خواهد شد.
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 گاز کربن در جهان دیتول توجه قابل کاهش

 ( نمودار وضعیت کرونا4شکل )

ها و کارخانه عیاز صنا یاریبس یلیکرونا موجب تعط وعیمرتبط با ش یجهان یهاتیکه محدود یطیشرا در ۵شکل شماره  

 توانندیاست که تک تک افراد م یریتاث انگریمساله ب نیا گاز کربن است. دیتول یدرصد 17کاهش  انگریشده، آمارها ب

 .داشته باشد ییآب و هوا راتییدر تغ

 

 

 هوا یو بدون آلودگ یآسمان ابر19( میدان آزادی شهر تهران در زمان شیوع کووید ۵شکل )
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 در کشورهای مختلف : ( مقایسه  رد پای کربن6شکل)
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از دانشمندان،  یکه به زعم تعداد قابل توجه ییمختلف؛ انتشار گازها یکربن کشورها یردپا مقایسه  6با توجه به شکل 

 است... میاقل رییو تغ یجهان شیعوامل گرما نیاز مهمتر

 رانیبه کرونا در ا انیآمار مبتال نیخر( آ7شکل )

 27/6/1399 شنبه

 یالر دکتردر شبانه روز گذشته  ییکرونا ماریب 176در کشور ، جان باختن  19 دیمبتال به کوو ماریب 281۵ ییشناسا

قم، اصفهان،  الن،یتهران، مازندران، گ یاطالعات کرونا در کشور، استانها نآخری اساس بروزارت بهداشت: یسخنگو

قرمز قرار  تیدر وضع نیان و قزوزنج زد،یسمنان،  ،یکرمان، خراسان شمال ،یشرق جانیآذربا ،یخراسان رضو

و  هیلویبوشهر، کرمانشاه، کهگ ل،یالبرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردب ،یغرب جانیآذربا یاستانها نهمچنیدارند.

با  هشدار قرار دارند. تیگلستان و خوزستان در وضع ،یاریچهارمحال و بخت الم،یا ،یمرکز ،یخراسان جنوب راحمد،یبو

توجه به شرایط هشدار دهند اقلیم مختلف و شرایط گسترش در مناطق کوهستانی ، دشتی ، بیابان ، در مانطق سرد سیر 

و گرم سیر این بیماری هنوز در وضعیت قرمز می باشد تنها رعایت بهداشت فردی و فاصله گرفتن در فضاهای اجتماعی   

 خانوده می باشد. و استفاده درست از و هر خانه یک پایگاه سالمت

 نتیجه گیری :

 یادهیپد م،یدر اقل رییو تغ یو عوامل معموالً دگرگون یشهر یزیشهروندان در برنامه ر یبر سالمت ،میانسان و اقل راتیتاث

با  سهیدر مقا وسته؛یبه وقوع پ راًیکه اخ یمیاقل راتییاما تغ دهدیچند هزار ساله رخ م یزمان اسیاست .که در مق یعیطب

خود در  یدر طول دو دهه گذشته به اوج گرما نیبوده است و زم دتریشد اریبس شیسال پ ونیلیدو م یمیاقل راتییتغ

 ،یقحط ،یگخانه، آواره طیمح یرانیچون وهم یگوناگون لیبه دال توانندیم آمدهایپ نیاست. ا دهیرس ریدو هزار سال اخ
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 یخطرناک؛ بر رو یعروق یو قلب یتنفس ،یعفون ریو غ یعفون یهایماریب وعیش ن؛یچنفقر و هم ،یکاریب ه،یسوءتغذ

 یرو به فزون نیزم شیکه هر روز بحران گرما یطیشرا نیداشته باشند. در چن یمخرب راتیها تأثروان انسان یسالمت

با توجه  انسانها تیخواهد دادو فعال یترشیمخاطرات را گسترش ب نیدامنه ا ت،یجمع یشیروند افزا د؛یاست بدون ترد

 طیمختلف  در شرا یها نهیدر زم یمجاز یفضا نهیمختلف در زم یگسترش فضاها موجب  COVID-19 طیبه شرا

 یپژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ا نیباشد. ا یم  یو انسان یعیطب یبحران ها ریبلکه سا یماریب نینه تنها ا یبحران

از  یاریاست. بس یالدیم 1900تر از سال گرم گرادیدرجه سانت 6.0 نیاستفاده شده است .. در حال حاضر زم یو اسناد

مقابله با  یاز آنان معتقد اند که تنها چند دهه برا یاند و برخهشدار داده نیروزافزون زم شیدانشمندان نسبت به گرما

 کی شیحتا افزا رایبود، ز اهدنخو ریپذامکان نیمدت نجات کره زم نیمشکل فرصت هست و پس از گذشت ا نیا

موجودات زنده آن  یگزنده طیو شرا نیزم یدر آب و هوا یاقابل مالحظه راتییسبب تغ نیکره زم یدما یادرجه

امواج گرما  د،یشد یهابارش ،یسالچون خشکهم یحد ییآب و هوا یدادهایمعموالً با رو یمیاقل راتییخواهد شد. تغ

 ،یاو چه منطقه یجهان اسیچه در مق ن،یزم یمیاقل طیشرا ،یشناخت میته اقلمطالعات گذش قو سرما همراه هستند. بر طب

ها و باعث بروز تنش یناگهان یمیاقل راتییو نوسان بوده است و وقوع مکرّر تغ رییدر حال تغ وستهیگوناگون پ لیبه دال

سال  ۵000دما از حدود  یکه روند کل یودشده است. با وج یجوامع انسان یگزنده وهیو ش عتیبر طب یدیشد یفشارها

 یهاتیفعال لیاست اما به دل کردهیم لیم شیسرما یبه سو ،یدیخورش یدادهاکاهش برون لیتا کنون؛ احتماالً به دل شیپ

 شیدر حال افزا یاندهیبه طور فزا نیزم یدما ر،یسال اخ 200حدود  یط تیجمع شیافزا یو روند تصاعد دیشد یانسان

 یهاخیذوب شدن  ها،انوسیشدن آب اق یدیبه صورت باالآمدن و اس عتیبر طب میاقل رییتغ نیا راتیتأث. تبوده اس

مانند امواج گرما و سرما،  یحدّ ییآب و هوا یدادهایبزرگ( و بروز رو یمی)رخداد اقل نویالن یدادهایرو شیافزا ،یقطب

 شودیظاهر م یجنگل یهایسوزگرد و غبار و آتش یهاطوفان ها،یسالخشک آسا،لیس یهابارش د،یشد یهاطوفان

شدت  زانیبه همان م یانسان یچرخه ساالنه ، شدت انتشار گرما کی یط گرددیها مگونه اتیکه باعث اختالل در ح

 یشتریب یانرژ یلیو سوختن فس یخانگ شیسرد در زمستان ، گرما یکند. در آب و هوا یم رییتغ یشهر ییگرما رهیجز

را به  یگرید یمطبوع بار حرارت هیگرم ، تهو یکه در آب و هوا یکند ، در حال یدر هوا منتشر م دینسبت به خورش

به همان  یسطوح مصنوع رایکم است ز ریکند.در شهرها مقدار آب از دست رفته در اثر تبخ یگرم موجود اضافه م یهوا

و  زدیر یم یفاضالب شهر ستمیکنند ، هنگام باران ، آب به سرعت به س یجذب آب نم یعیاندازه که سطوح طب

آب استفاده  ریتبخ یاز حد برا شیب یاست که گرما یمعن نبدا نیشوند. ا یساختمان ها و جاده ها به سرعت خشک م

در  یاهیپوشش گ یادیز ریشود. وجود مقاد یاست( بلکه باعث گرم شدن هوا م دهیخواب یکم نیزم رایشود )ز ینم

 روسیو وعیش نهیدر زم یشهر یها طیکندبا توجه  وجود گرما در مح یم یاثر خنث نیبا ا یاز شهرها تا حد یاریبس

وزدن ماسک و استفاده از  یدر بهداشت فرد ریمختلف  فقط تاث یها میاقل یژگیو یدر جهان  دارا19 دیکوو دیجد

 ییایو دن یبشتر به سمت مجاز یدر کل زندگ ی، اجتماعیاقتصاد ،یروزمه از نظر آموزش یزندگ یبرا فضای مجازی 

 نهیدر زم یزیبه برنامه ر ازمندینشهر وندان  رساختیامکانات و ز رمختلف قرار داد است، از نظ یها نهیدر زم یمجاز
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انتشار  زانیبهداشت م جهانی سازمان مقامات گفتهبه در شهرها  خواهد شد. اه یباعث کاهش آلودگ یشبکه مجاز  یها

سربسته  یهاطیدارند در مح لیآنکه افراد تما لیدما ندارد، اما با سرد شدن هوا به دل راتییبا تغ یکرونا ارتباط روسیو

و تا به امروز  شودیآب منتقل نم قیکرونا از طر دهدیمطالعات نشان م .شودیم شتریب روسیبمانند سرعت انتشار و

به کرونا  ستیبا شنا کردن در استخر ممکن ن نیمشاهده نشده است، بنابرا یدنیمدر آب آشا 19 دیکوو یماریعامل ب

 تواندیباشد م کرونامبتال به  یو اگر فرد دیشو کینزد گرانی. اما با ورود به استخر شلوغ، ممکن است به ددیمبتال شو

شرایط بیشتر شده است هرچند در نتیجه مصرف ماسک و وسایل بهداشتی الکل و ضد عفونی  در این کند ماریشما را ب

می توان با استفاده از ماسک می توان تا حدودی از گسترش شیوع بیماری جلوگیری کرداما باعث تعطیل شدن شغل و 

بیکاری در شهرها شده است وجودشرایط اقلیم و برنامه ریزی در تمام شهرهای جهان شده است که نیازمند  زیر ساخت 

متی شهروندان و تغیرات اقلیم و پایداری و هشدارجدی سازمان جهانی برای حفظ هوشمند و بهداشت شهری و سال

محیط زیست و بهبود زندگی انسان از طریق  فضای مجازی و دور کاری در زمینه های مختلف شهری و روستایی شده 

 است .
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