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چکیــده | کانســپت شــهرگرایی ،در حــوزه علــوم پزشــکی و رابطــة متقابــل بیــن ایــن دو حــوزة بــه ظاهــر متفاوت
بــه بیــش از هفــت دهــه گذشــته برمیگــردد .دلیــل ایــن کنــکاش و مطالعــة ارتبــاط شــاخصههای زندگی شــهری
بــا ســامت جســم و روان شــهروندان ،بــه یافتههــای علمــی و دادههــای آمــاری بهدس ـتآمده از پژوهشهــای
میانرشــتهای همچــون «اکولــوژی ســامت» برمیگــردد کــه نشــان از معنیداربــودن دســتهای از اختــاالت
حــوزه ســامت ،همچــون اســترس ،اختــاالت روانــی و بیماریهــای خودایمنــی در بیــن ســاکنین شــهرهای
صنعتــی در مقایســه بــا نواحــی حومــه و حاشــیه شــهرها دارد .در آغــاز قرن بیســتم بــا ورود واژه «زندگی شــهری»
یــا شهرنشــینی بــه دایرهالمعــارف انســان ،شهرنشــینی و آثــار بالقــوۀ آن بر ابعــاد مختلف زندگی انســان از ســامت
عمومــی گرفتــه تــا اختــاالت روانــی پررنگتــر شــده اســت .ایــن بحــث در فضــای آکادمیــک مطــرح بــوده کــه
بــا شــروع انقــاب صنعتــی ،ایــن دو واژۀ «ســامت عمومــی» و «زندگــی شــهری» کــه هــر دو از دســتاوردهای
ایــن جنبــش هســتند ،علیرغــم داشــتن زادگاه مشــترک ،بــه مــرور و در آغــاز قــرن بیســتم راه مجــزای خــود
را طــی کــرده و نوعــی واگرایــی در برنامهریزیهــای کالن ایــن دو حــوزه بــه وجــود آمــده اســت؛ بــه طــوری
کــه برنامهریــزان شــهری بــدون توجــه بــه ابعــاد پیچیــده جســم و روان انســان بــه ســاخت و ســاز مشــغول
بودنــد و پزشــکان بــه جســتجوی دلیــل بیماریهــا بــدون درنظرگرفتــن عامــل چندبعــدی محیــط کــه المانهــای
متعــددی در آن لحــاظ شــده اســت .بنابرایــن اتحــاد مجــدد ایــن دو حــوزه مطالعاتــی ،یــک پارادایــم جدیــد اســت
کــه ورود بــه آن نیــاز بــه بازتعریــف دو حــوزه «برنامهریــزی شــهری» و «ســامت عمومــی» توســط متخصصیــن
حوزههــای میانرشــتهای متعــددی از جملــه «اکولــوژی ســامت» و «منظــر ســامت» دارد.
ســوال پژوهشــی جســتار حاضــر ایــن اســت کــه چــه نــوع رابط ـهای بیــن ســامت انســان و مشــخصاً سیســتم
ایمنــی بــدن بــه عنــوان یــک ســد دفاعــی در برابــر عوامــل آسیبرســان از یــک طــرف و محیــط زیســت وی-
مشــخصاً در ایــن پژوهــش« ،کالبــد شــهری» کــه کاربــری بــه نــام انســان در آن زیســت میکنــد از ســوی دیگــر،
وجــود دارد؟ و درصــورت آســیب جــدی واردشــده و معنـیدار بــه لحــاظ علمــی بــه کالبــد و روان انســان در گــذار
از ایــن زندگــی صنعتــی و ماشــینی صــرف بــه زندگــی پســاصنعتی ،چــه مالحظاتــی را برنامهریــزان شــهری الزم
اســت در ســازههای شــهری آتــی لحــاظ کننــد تــا آســیبهای وارده بــر جســم و روان انســان کمتــر و در مــواردی
بــه نقطــه صفــر نزدیــک شــود؟

واژگان کلیدی | اکسپوزوم ،نیچ انسان ،اپیژنتیک ،سیستم ایمنی بدن ،منظر شهری سالمت.

مقدمــه | بــا ظهــور پدیــدهای بــه نــام انقــاب صنعتــی ،مؤلفههــای
زندگــی فــردی و اجتماعــی بشــر دســتخوش دگرگونیهــای اساســی
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شــد ،بــه طوریکــه مواجهــة وی بــا عوامــل محیطــی ،از المانهــای
طبیعــی بــه ســمت عوامــل مصنــوع تغییــر شــکل داد .بــا گــذار از
حیــات طبیعــی بــه ســمت زندگــی ماشــینی ،تجربیــات حســی وی
از مواجهــه بــا عوامــل طبیعــی همچــون «آب» و «گیــاه» کــه عــادت
بــه دیــدار روزمــره آنهــا در زیس ـتبوم غیــر صنعتــی خــود داشــت،

رابطۀ متقابل سیستم ایمنی انسان و شاخصهای منظر شهری | پگاه عادلوند
بــه المانهــای حاضــر در ســازههای شــهری و عناصــر ســازندۀ آنهــا
همچــون فلــز و شیشــه تغییــر یافــت .جــدا از تغییــر تجربــه بصــری
انســان مــدرن بــه عنــوان کاربــر زندگــی صنعتــی ،تجربــه بویایــی و
چشــایی وی نیــز بــه دلیــل استشــمام مــواد شــیمیایی حاصــل از
فعالیــت کارخانجــات صنعتــی ،تغییر ســبک زندگــی و انتخــاب رژیم
غذایــی -مملــو از غذاهــای بــا ارزشگــذاری پاییــن از لحاظ ســامت-
بــه واســطۀ تعجیــل تحمیلــی وارده از ســوی زندگــی ماشــینی نیــز
دســتخوش تغییــر شــد .بــه طــور مشــابه ،تجربــه شــنیداری وی نیــز
از دریافــت صداهایــی همچــون جریــان آب و صــدای پرنــدگان ،بــه
صداهــای آزاردهنــدهای هــم چــون بــوق ماشــینها و کارخانجــات
صنعتــی مبــدل شــد .ایــن تغییــر تجربــۀ حســی ،بــا اشــغال کلیــه
حــواس پنجگانــه انســان ،مجموعــاً در علــوم محیطــی بــه عنــوان
عوامــل زیسـتمحیطی آسیبرســان و مطالعــه آثــار آنهــا بر ســامت
انســان ،تحــت عنــوان «اکولــوژی ســامت» شــناخته میشــود که در
علــم «منظــر شــهری» بــه عنــوان المانهــای شــهری نامطلــوب یــا
منظــر غیرســالم مطــرح بــوده و در توســعه پایــدار تالش بــرای حذف
ایــن عوامــل و حرکــت بــه ســمت ابقــای «منظــر ســامت» صــورت
میگیــرد .تأثیــر ایــن عوامــل محیطــی در علــوم میانرشــتهای
زیست-پزشــکی بــه عنــوان عوامــل اپیژنتیــک -1یا مجموعــه عوامل
محیطــی کــه منجــر بــه تغییــر بیــان الگــوی بیــان ِژن میشــوند-
مطرح هســتند.
براســاس پژوهشهــای متعــدد انجامشــده در حــوزه ســامت،
آمــار بیماریهــای خودایمنــی و التهابــی در شــهرهای صنعتــی و
کالنشــهرها نســبت بــه نواحی حومــه بــا اکوسیســتمهای طبیعیتر،
بــه وضــوح باالتــر اســت (;Cooper; Amorim; Figueiredo
.)Esquivel; Tupiza; Erazo; Oviedo; Vaca, & Barreto, 2015
از آنجــا کــه مطالعــات دهههــای گذشــته در حــوزه برنامهریــزی
شــهری عمومــاً بــدون لحاظکــردن فاکتــور انســانی و الویتهــای
ســامت بــوده اســت و از ســوی دیگــر صرفـاً مطالعــه بیماریهــا در
حــوزه ســامت ،مشــخصاً در ایــن مطالعــه ،در خصــوص بیمارهــای
مزمنــی همچــون بیمارهــای خودایمنــی ،بــدون در نظــر گرفتــن
عامــل محیــط -به عنوان یــک کل متشــکل از اجــزای متعدد-صورت
میگرفتــه ،متخصصیــن حوزههایــی همچــون سیاســتگذاریها و
برنامهریزیهــای کالن شــهری و نیــز حــوزۀ ســامت عمومــی را بــه
طــور هشــداردهندهای متوجــه آســیبهای ناشــی از زندگــی شــهری
و تأثیــر ســوء آن بــر ســامت جســم و روان انســان کــرده اســت.
توجــه فزاینــده بــه ایــن حــوزه در فضاهــای پژوهشــی ،متخصصیــن
حوزههــای میانرشــتهای همچــون «منظــر ســامت» را بــه
بازآفرینــی و طراحیهــای شــهری و تعبیــه فضاهــای ســالم بــرای
انســان شهرنشــین بــا لحاظکــردن مالحظــات حــوزه «اکولــوژی
ســامت» فراخوانــده اســت.
بــا توجــه بــه خــأ پژوهشهــای میانرشــتهای در حــوزه ســامت
محیــط زیســت در برنامهریزیهــای کالنشــهرهای کشــور ،هــدف

اصلــی ایــن جســتار برشــماری المانهــای تأثیرگــذار منظــر شــهری
بــر ســامت فیزیــک و روان انســان -بــه طــور خــاص سیســتم ایمنی
بــدن -و پیشــنهاد بــرای لحاظکــردن آنهــا در الویتهــای برنامهریزان
شــهری بــه واســطه تأثیرگــذاری آنهــا بــر ســامت شــهروندان اســت.
از ایــن رو فراخوانــی تجمیــع متخصصیــن حوزههــای بهداشــت و
درمــان بــا برنامهریــزان منظرشــهری در ترســیم چشــماندازهای
«کالنشــهرها» نکتــه بســیار حائــز اهمیتــی اســت کــه در مطالعــات
پژوهشــی اخیــر در سراســر دنیــا بــه چشــم میخــورد .آمــار معنیدار
آســیبپذیری شــهروندان شــهرهای صنعتــی متأثــر از مؤلفههــای
آسیبرســان محیــط شــهری و شــیوع باالتــر بیماریهــای ناشــی از
زندگــی صنعتــی در ایــن مکانهــا ،در مقایســه بــا نواحــی طبیعیتــر
( )Ibidیکپارچگــی و تلفیــق سیاســتگذاریهای حــوزه ســامت
بــا برنامهریــزی شــهری را میطلبــد .بــرای مطالعــه چگونگــی
تأثیــر ایــن عوامــل الزم اســت پــس از بازتعریــف واژههــای کلیــدی،
شــاخصههای مهــم ایــن دو مبحــث یعنــی «منظر شــهری ســامت»
و «سیســتم ایمنــی بــدن انســان» را مــورد خطاب قــرار دهیــم .روش
مطالعــه بــر مبنــای مقایســه محیــط ســلول بــا محیــط بــدن انســان
بــا تعمیــم جــز بــه کل صــورت گرفتــه اســت .محیــط فراگیرنــده
بــدن انســان فضــای تعریفشــدهای اســت محــاط در محیــط زیســت
بزرگتــری از فضاهــای همجــوار کــه بینهایــت نبــوده بلکــه بــا تغییــر
کالبــد انســان در زمــان و مــکان ،شــعاع حســی آن تغییــر میکنــد.

تعریــف محیــط و نقــش پیشبرنــدۀ آن در ایجــاد
صفــات اکتســابی

نظریهپــردازی درخصــوص اثــر محیــط بــر موجــودات زنــده ،در
تاریخچــه زیستشناســی بــه گذشــتهای بالــغ بــر دو قــرن پیــش
بــر میگــردد .مباحثــات نظــری و عملــی بســیاری در بــاب اثــر
محیــط بــر تغییــر صفــات موجــودات زنــده از قرنهــا پیــش در
2
حــوزه زیستشناســی مطــرح شــده اســت .ژان باپتیســت المــارک
( 1744-1829م 50 ).ســال قبــل از نظریهپــردازی دارویــن معتقــد
بــود کــه محیــط در تغییــر صفــات اکتســابی موجــودات زنــده
نقــش حیاتــی داردو صفــات اکتســابی بــه ارث میرســند .البتــه
بــه ارثرســیدن صفــات اکتســابی بــه ترتیبــی کــه المــارک معتقــد
بــود بعدهــا مــورد تردیــد قــرار گرفــت ( .)Burkhardt, 2019نیــم
قــرن پــس از المــارک ،چارلــز رابــرت دارویــن ( 1809-1882م).
طبیعـیدان و نویســنده انگلیســی ،در نظریــه انتخــاب طبیعــی خود،
کــه بعدهــا بــه نظریــه «مــدرن تکامــل» تغییر یافــت ،نقــش محیط
بــه عنــوان یــک عامــل پیشبرنــده در تکامــل موجــودات را بــه
اثبــات رســاند ( .)Desmond, 2019پرداختــن بــه جزئیــات بیشــتر
در خصــوص نظریهپــردازی در بــاب اثــر محیــط در حوصلــه ایــن
جســتار نمیگنجــد ،ولیکــن همیــن دســتاورد نویــن از علــم نویــن
اپــی ژنتیــک بــس کــه محیــط قــادر بــه تغییــر الگوهــای بیــان ژنها
و در نتیجــه بــروز صفــات اکتســابی متنــوع در جانــداران و باالخــص
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جســتار
انســان اســت.

بــا توجــه بــه اینکــه در ورود بــه مبحــث ،دو پدیــده
«برنامهریــزی شــهری» و «ســامت عمومــی» را بــا
اســتناد بــه یافتههــای پژوهشــی مرتبــط ،از دســتاوردهای
انقــاب صنعتــی برشــمردیم ،دور از بحــث نیســت کــه به یــک مثال
کلیــدی در خصــوص نقــش محیــط در انتخــاب طبیعــی موجــودات
و تغییــر جمعیــت آنهــا اشــاره شــود کــه در متــون زیستشناســی
کهــن از آن بــه عنــوان یــک مثــال کالســیک بــرای نشــان دادن
اثــر انتخــاب طبیعــی و نیــروی پیشبرنــدة آن در تغییــر جمعیــت
جانــداران یــاد میشــود .در آســتانه انقــاب صنعتــی کــه در
نیمههــای قــرن هجدهــم آغــاز و تــا اواســط قــرن نوزدهــم ادامــه
داشــت ،بــه دلیــل حضــور کارخانجــات صنعتــی در انگلســتان ،تنــه
درختــان کــه زیسـتگاه گونـهای از بیــد یــا شـبپره 3بــود از ســفید
بــه تیــره تغییــر رنــگ داد .ایــن تغییــر رنـ ِ
ـگ درختــان باعث شــد که
جمعیــت بیدهــای ســفید -کــه قبــل از انقــاب صنعتــی از جمعیــت
بیدهــای تیــره بیشــتر بــود -کاهــش یافتــه و بیدهــای ســیاهرنگ
بــه دلیــل همرنگبــودن بــا تنــه درختــان ســیاه -در اثــر دود
کارخانجــات صنعتــی -اســتتار شــده ،از شــکار شــکارچیان درامــان
مانــده و جمعیــت آنهــا افزایــش یابــد (،)Cook & Saccheri, 2013
(تصویــر.)1

بــا علــم بــه ایــن پیشفــرض کــه محیــط بــر الگوهــای بیــان ژن و در
نتیجــه بیــان صفــات اکتســابی تأثیــر مســتقیم دارد ،محیــط انســان
را بــه عنــوان یــک نیــچ 4اثرگــذار در تغییــر صفــات اکتســابی وی
و الگوهــای رفتــاری ،چــه در بعــد فیزیکــی و چــه در بعــد روانــی
مفــروض مــی دانیــم و فرضیــه مطــرح شــده را بــه بوتــه آزمایــش
میگذاریــم.

نیــچ انســان :در زیستشناســی ،هــر ذره کــه دارای حیــات
اســت در محیــط خــاص خــود زیســت میکنــد :اندامکهــا در
ســلول ،ســلولها در بافــت ،بافتهــا در اندامهــا و مجموعــه
اندامهــا در محیــط داخلــی بــدن و باالخــره بــدن انســان بــه
عنــوان یــک کل در محیطــی بــه نــام محیــط زیســت .ایــن
موضــوع کامــ ً
ا پذیرفتــه اســت کــه کوچکتریــن تغییــر در
شــرایط فیزیکــی محیطــی کــه ذره در آن زیســت میکنــد اعــم
از فشــار ،دمــا ،رطوبــت و اســیدیته میتوانــد رفتــار طبیعــی ذره
را تحــت تأثیــر قراردهــد .لــذا پذیرفتنــی اســت کــه هرگونــه
تغییــر ناخواســته در محیــط زیســت انســان بــه عنــوان یــک کل،
رفتارهــای طبیعــی و عملکــرد صحیــح فیزیولوژیــک وی را تحــت
تأثیــر قــرار دهــد؛ بــه خصــوص کــه ایــن تغییــرات نامطلــوب
در مدتزمــان طوالنــی ،فیزیــک و روان انســان را تحــت تأثیــر
قــرار دهــد .لــذا اضافهشــدن عامــل زمــان در درازمــدت آثــار

تصویر  : 1ســمت چپ ،اســتتار بید ســفید بر روی تنۀ ســفید درختان ،قبل از انقالب صنعتی که منجر به افزایش جمعیت آنها در مقایســه با بیدهای سیاه
شــد .ســمت راست ،اســتتار بید ســیاه بر روی تنۀ درختانی که بعد از انقالب صنعتی به دلیل فعالیت کارخانجات تیره شــدهاند موجب افزایش جمعیت بید
سیاه در نتیجه شــکار بیشتر بیدهای سفید است .مأخذ.Arizona,blc, 2016 :
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محیــط زیســت انســان ،بــه مثابــه یــک کل و
متشــکل از المانهــای تأثیرگــذار

ســو محیــط زیســت ناســالم را بــر ســامت شــهروندان دوچنــدان
میکنــد .ایــن نیــچ براســاس فرضیــه ،مــکان نامنتظمــی اســت
بــا شــعاع مشــخص بــرای هــر دریافــت حســی ،بهطــوری کــه
تجربیــات شــهروند محــاط در آن ،از زمــان تــا مــکان نیــز در
همیــن نیــچ رخ میدهــد و نیــچ انســان در آرمانشــهر بــه شــکل
لوتــوس تبدیــل میشــود کــه همــه دریافتهــای حســی انســان
و تعامــات اجتماعــی بــه عنــوان بعــد ششــم ،در آن بــه حــد و
انــدازه بــوده و در شــعاع مناســب خــود قــرار دارد (تصویــر .)2
نقطــه مقابــل ،فضاهــای شــهری هســتند کــه یــک یــا چندیــن
المــان تأثیرگــذار آن بــر ســامت جســم و روان شــهروندان ،از
حالــت اســتاندارد خــارج شــده ،لــذا شــکل فرضی نیــچ اســتاندارد
و ســامت در ایــن مکانهــا بــه فضاهــای بیشــکل یــا آمــورف
تبدیــل شــده اســت؛ تصویــر  3ســفر درونشــهری یــک روز یــک
شــهروند فرضــی را از نقطــه مبــدأ ،ورود بــه محــل کار و بازگشــت
مجــدد بــه نقطــه مبــدأ را نشــان میدهــد.

محیــط تأثیرگــذار بــر کالبــد انســان ،محیطــی اســت بــا ابعــادی بــه
وســعت حــواس  5گانــه انســان ،محــدوده نامنتظمــی به قطر آســتانه
شــنوایی وی (حضــور تمــام صداهــای قابــل شــنیدن ،در محــدوده
آســتانه شــنوایی انســان) ،بــه وســعت میــدان دیــدش -تمــام آنچــه
در اطــراف وی قابــل رویــت اســت ،تــا جایــی کــه چشــم انســان کار
میکنــد -تــا انــدازهای کــه حــس المســهاش المانهــای محیــط
مثــل گرمــا ،ســرما ،بــاد ،آب ،رطوبــت ،فشــار و اســیدیته را لمــس
میکنــد و در آن امــکان دسترســی بــه مــواد غذایــی خــاص ،تجربــه
چشــایی وی را رقــم میزنــد .بــه ایــن تجربــه حســی ،المانهــای
دیگــری همچــون مواجهــه بــا افــراد حاضــر در آن محیــط را تحــت
عنــوان «تعامــل اجتماعــی »6نیــز بایــد اضافــه کــرد.

تصویر  :2یک نیچ سالم و اســتاندارد انسان (لوتوس نیچ یا نیچ نیلوفری) .شکل
فرضی (تئوریک) نیچ ســالم و استاندارد انسان (نیچ نیلوفری یا لوتوس نیچ) که
در آن المانهای حســی (دیداری ،شنیداری ،بویایی ،المسه و چشایی به ترتیب
از  )A5-A1در ســطح استاندارد و ســالم قرار داشته و به انسان محاط در فضای
شهری مخابره میشود .یک بعد ششم که در اینجا تحت عنوان ارتباط اجتماعی
( )A6معرفی شــده اســت نیز وجود دارد که این بعد نیز در ســطح استاندارد و
ســالم قرار دارد .تمامی این المانهای تاثیرگذار ،شــش گلبرگ یک لوتوس یا
نیلوفر آبی را تشــکیل میدهند .از آنجا که در ترسیم یک کالنشهر برخوردار از
منظر ســامت زیرساختهای ســبز -آبی نقش مهمی دارند و در تصاویر فرضی
ترسیمشــده از یوتوپیا یا آرمانشــهر دو رنگ آبی و ســبز قالب هستند ،این دو
رنگ برای نمایش شهری که تمام المانهای آن منطبق با استاندارهای سالمتی
اســت ،در نظر گرفته شده اســت .به طور کامال اتفاقی در تصویر انتخاب شده از
یک یوتوپیا ،نیلوفرهای آبی ســطح رودخانهای که از شهرآرمانی میگذشتند را
پوشانده بود .مراجعه به تصویر  .4مأخذ :نگارنده .این فرضیه و تصویر برخاسته از
آن برای اولینبار در این فضای آکادمیک مطرح و توسط نرمافزار  wordترسیم
شده است.

تصویــر  :3نمایش یک مثال فرضی از یک ســفر درونشــهری در خصوص
شــهروندی اســت که از نقطه  Aمحل ســکونت خود به محل کار خود ،مث ً
ال
یــک کارخانه صنعتی در نقظه  Cعزیمت کرده و بــرای عبور از آن از نقطه
 Bکه یک فضای عمومی درونشــهری اســت عبور میکند .در مقایسه با نیچ
اســتاندارد (نیچ نیلوفری یا لوتوس نیچ) مشاهده میشود که تمام یا تعدادی
از المانهای حســی مخابره شــده به انســان به عنوان یک کاربر شهری در
ســطح استاندارد قرار نداشته و نیچ از حالت شــش برگ منتظم خارج شده
اســت .مجموعه و برایند عوامل حســی از نیچهای محاطکننده کاربر شهری
تجربه یک روز فرد را از فضای شهری تشکیل داده و بر وضعیت سالمت وی
تاثیر میگذارد .به طور مثال محل ســکونت وی ممکن است در مجاورت یک
فرودگاه یا یک اتوبان پرتردد بوده و فرد باآلودگی صوتی در زمان اســتراحت
خود مواجه باشــد و یا محل کار فرد ممکن اســت در یک کارخانه پر ســر
و صدا و با تولیدات صنعتی که استنشــاق آن برای فرد ناســالم باشــد ،قرار
داشــته باشد .لذا شعاع حسی نیچ مربوطه از حالت استاندارد خارج میشود.
مأخذ( :شــکل یک ایده فرضی اســت که بر اســاس ذهن مؤلف در نرمافزار
 wordترسیم شده است).

مجموعــه عوامــل تأثیرگــذار بــر ســامت انســان یــا
اکســپوزوم 5بــا رعایــت «عنصــر زمــان»
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بــه مجموعــه عوامــل تأثیرگــذار بــر فــرد -از تجربــه حســی گرفتــه
تــا دریافــت مــکان (مشــتمل بــر ابعــاد ،انــدازه ،شــکل و رنــگ قابــل
تغییــر) و مواجــه بــا افــراد مختلــف« -اکســپوزوم» میگوییــم کــه در
اکولــوژی ســامت از آن نامبــرده میشــود .بــه عبارتــی مجموعـهای
اســت از عوامــل تأثیــر گــذار بــر فیزیــک و روان انســان از ســوی
محیــط دربرگیرنــدهاش کــه تجربــه یــک روز وی را رقــم مــی
زنــد کــه بــه آن در ایــن جســتار «تجربــه روز اول فــرد از محیــط»
میگوییــم و بــا  E1نمایــش مــی دهیــم .تأثیــر محیــط در ایجــاد
یــک تجربــه حســی بــرای هــر روز یــک فــرد -در ایــن جــا یــک
شــهروند -مجموعــه تجربیــات آن روز ،بــه اضافــه تجربیــات روزهــای
گذشــته وی تــا زمانــی اســت کــه فــرد آن تجریــه را بــه یاد مـیآورد،
بنابرایــن اگــر مجموعــه عوامــل تأثیرگذار بــر یک فــرد ،در اولیــن روز
مواجــه فــرد ( )T1بــا محیــط را  E1بنامیــم ،مجموعــه دریافتهــای
وی در روز دوم یــا  E2برابــر اســت بــا مجموعــه دریافتهــای وی در
روز دوم  +مجموعــه تجربیــات روز اول (( E2=E (T1 + (T2-1بــه
همیــن ترتیــب در روز ســوم مجموعــه دریافتهایــش برابــر اســت بــا
(( E3=E (T1 + (T2-1)+(T3-2و تجربــه روز  Nام فــرد از مواجهــه با
محیــط ،کــه عــدد آن بــرای هــر انســانی بــا توجــه ســن وی متفــاوت
اســت و همــه مــا بجــز نــوزادی کــه در لحظــه امــروز متولــد شــده
اســت در روز  Nام بــه ســر مــی بریــم عبــارت اســت از:
ِ
تعریف
((EN=E(T1+(T2-1)+(T3-2)+…+(TN-(n-1کــه برحســب
عنــوان شــده ،معــادل اســت بــا تجربــه حاصــل از اکســپوزومهای
دریافتشــده از ســوی محیــط در زمــان امــروز و تجربیــات روزهــای
گذشــته وی تــا دورتریــن زمانــی کــه آن را بــه یــاد میآوریــم .قابلیت
بــه یــادآوری تجربیــات گذشــته فرد ،خــود متأثــر از عوامــل متعددی
همچــون ســن ،جنســیت و ژنتیــک اســت کــه بــرای پیچیده نشــدن
مبحــث ،بــه آن مجموعــه حافظــه کوتاهمــدت و بلندمــدت فــرد
میگوییــم .بدیهــی اســت در افــرادی کــه دچــار بیمارهــای زوال عقل
بــه طــور مثــل آلزایمــر شــدهاند ،دریافــت آنهــا از محیــط متفــاوت و
 TNدر آنهــا صفــر یــا بــه صفــر نزدیــک شــده اســت و بــر طبــق این
فرضیــه سیســتم ایمنــی ضعیفتــری از فــرد مشــابه ســالم دارنــد.
تأثیــر افزایشــی عناصــر آسیبرســان بــر ســامت انســان شــهر زی
و نقــش تصاعــدی زمــان نیــاز بــه مطالعــات جامــع و بررس ـیهای
بیشتر دارد.

ضرورت منظر شهری سالمت

یــک نیــاز رو بــه رشــد در سرتاســر دنیــا در طراحــی محیــط زیســت
ســالم بــرای شــهروندان شــهرهای صنعتــی در حــال وقــوع اســت
کــه عمدتــاً ناشــی از نگرانیهــای حاصــل از زندگــی صنعتــی و
دســتاوردهای مخــرب آن بــر کالبــد و روان شــهروندان در مقایســه بــا
نواحــی طبیعیتــر دارد .جالــب توجــه اینکــه برخــی از مولکولهــای
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عالــم حیــات بــه طــور مثــال مولکــول کالژن کــه از عناصــر ســازنده
بافــت همبنــد محســوب میشــود عــاوه بــر ویژگیهــای شــناخته
شــده همچــون دمــا ،رطوبــت ،فشــار و اســیدیته نســبت بــه تغییــر
جهــت نیــز حســاس بــوده و درصورتیکــه جهــت الیــاف آن نســبت
بــه حالــت نرمــال تغییــر کنــد عملکــرد خــود را از دســت میدهــد.
بــه مولکولهایــی کــه دارای ایــن ویژگــی هســتند دراصطــاح
فیزیــک «آنیزوتــروپ» میگوینــد .در محیــط فیزیکــی عناصــری
همچــون شیشــه و فلــز نســبت بــه تغییــر جهــت حســاس نبــوده
و اصطالح ـاً ایزوتــروپ بــوده و در تمامــی جهــات عملکــرد خــود را
حفــظ میکننــد در حالیکــه چــوب و کامپوزیتهــا آنیزوتــروپ
بــوده و بــا تغییــر جهــت عملکــرد طبیعــی خــود را از دســت
میدهنــد .طــرح ایــن ویژگــی مــواد صرفـاً جهــت بیــان پیچیدگــی
رفتــار عناصــر حاکــم بــر محیــط و تأثیرگذاری آن بر ســامت جســم
و روان شــهروندان اســت.
در ادامــه بحــث بــا تعریفــی از سیســتم ایمنــی بــدن و برشــماری هر
یــک از ویژگیهــای منظــر ســامت ،تأثیــر آن را بــر ایــن سیســتم
بررســی میکنیــم:
سیســتم ایمنــی بــدن انســان و عملکــرد آن :از ویژگیهــای
سیســتم ایمنــی بــدن تشــخیص ســلولهای خــودی از غیــر
خــودی در مواجــه بــا عوامــل آسیبرســان بیرونــی بــرای مقابلــه
بــا آنهاســت .بــا قبــول ایــن یافتــه کــه تغییــرات سیســتم ایمنــی
بــدن استوکاســتیک یــا ناشــی از تأثیــر مجموعــه عوامــل تصادفــی
نبــوده بلکــه حاصــل تأثیرگــذاری عوامــل درونــی (ژنتیکــی) و بیرونی
اســت ( ،)Pollard; Hultman & Kono, 2010بــه تأثیــر عوامــل
یــا المانهــای محیطــی بــر سیســتم ایمنــی بــدن میپردازیــم.
براســاس شــواهد علمــی ،تأثیرگــذاری عوامــل بیرونــی (اپــی ژنتیک)
در شــکلدهی سیســتم ایمنــی بــدن حتــی بــه مراتــب مهمتــر از
عوامــل ژنتیکــی اســت (;Anaya; Ramirez-Santana; Alzate
.)Molano-Gonzalez & Rojas-Villarraga, 2016
رابطــۀ بیــن سیســتم ایمنــی و اپیژنتیــک :مطالعــات
نشــان داده اســت کــه بیمــاری خودایمنــی کــه سیســتم ایمنــی
بــدن را نشــانه میگیــرد ،عــاوه بــر فاکتورهــای داخلــی و
الگوهــای ژنتیکــی بــه شــدت تحــت نفــوذ فاکتورهــای محیطــی
و بیرونــی اســت ( .)Pollard et al., 2010ایــن بحــث مطــرح اســت
کــه تأثیــر فاکتورهــای محیطــی در شــکلدهی سیســتم ایمنــی بــه
مراتــب بیشــتر از فاکتورهــای ژنتیکــی اســت و بــه طــور معنـیداری
وابســته بــه مجموعــه عوامــل تأثیرگذاری اســت کــه در ایــن پژوهش
از آن بــه نــام «اکســپوزوم» یــاد شــد و کلیــه فاکتورهــای درونــی
و بیرونــی تأثیرگــذار بــر ســامت انســان را دربرمیگیــرد .تأثیــر
فاکتورهــای محیطــی و مطالعــه اثرگــذاری آنهــا بــر ســامت انســان
و دســتگاه ایمنــی در بیمــاری اتوایمیــون در حــوزه دانشــی بــه نــام
«اکولــوژی خودایمنــی» اســت کــه پاسـخهای سیســتم ایمنــی را بــه
عناصــر محیطــی مــورد بررســی قــرار میدهــد .عوامــل اپیژنتیــک،

رابطۀ متقابل سیستم ایمنی انسان و شاخصهای منظر شهری | پگاه عادلوند
در درون ســلول تحــت تأثیــر عوامــل درونــی و بیرونــی متعــددی از
جملــه هورمونهــا ،تغییــرات متابولیســم ناشــی از رژیم غذایــی ،دارو،
دود ،اســترس و ریتمهــای شــبانهروزی بــدن بــوده کــه میتوانــد
«مجموعــه الگوهــای بیــان ژن افــراد» یــا «اپیژنــوم» را تحــت
تأثیــر قــرار دهــد ( .)Anaya et al., 2016جســیولیونیس بحــت
میکنــد کــه ســبک زندگــی افــراد ،اپیژنــوم را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد و تغییــرات اپیژنتیــک یکــی از مشــخصههای بــارز پیــری
و بیماریهایــی همچــون ســرطان اســت .تنظیمکنندههــای پاســخ
سیســتم ایمنــی بــدن ،بــا تغییــرات اپیژنیتیــک ســلول تغییــر کرده
و بــه آن پاســخ میدهنــد کــه ایــن تغییــرات نقــش حیاتــی در تمایــز
و عملکــرد ســلولهای ایمنــی بــدن دارنــد (.)Jasiulionis, 2018

ویژگیهای منظر شهری سالمت

منظــور از منظــر ســامت ،محیــطِ زیســت شــهری اســت کــه تمامی
المانهــای تأثیرگــذار بــر کالبــد انســان از شــرایط فیزیکــی گرفتــه
تــا تعامــات اجتماعــی در ســطح اســتاندارد و پذیرفتــه شــده باشــد.
محیــط زیســت ســامت در منتهاالیــه دســتاوردهای خــود بــه
«یوتوپیــا» یــا آرمــان شــهر نزدیــک میشــود .برخــی از ویژگیهــای
منظــر ســامت و تأثیــر آن بــر سیســتم ایمنــی بــدن بــه عنــوان یک
ســامانه حفاظتــی در برابــر عوامــل آسیبرســان عبــارت اســت از:

-1حضــور زیرســاختهای ســبز -آبــی :لحاظکــردن
عناصــر آب و گیــاه یــا فضــای ســبز

نتایــج یــک مطالعــه مــوردی در ســال میــادی اخیــر -2019 -در
کشــور چیــن کــه رابطــه بیــن ویژگیهــای فضاهــای ســبز در احیای
ســامت جســم و روان کاربــران پــارک را مــورد بررســی قــرار داده
اســت ،نشــان داد کــه از بیــن افــراد بــا ســطح اســترس بــاال ،کاربــران
پــارک ،محیطهــای چندالی ـهای ســبز و آرام در مجــاورت آب را بــه
المانهــای فرهنگــی و اجتماعــی پارکهــا ترجیــح میدهنــد (;Gao
 .)Song; Zhu & Qiu, 2019در مطالعــه مشــابه دیگــری بــر روی
افــراد مســن در هفــت کالنشــهر کــره جنوبــی در ســال میــادی
جــاری نشــان داده شــد کــه فضاهــای ســبز بــه طــور معنـیداری
میتوانــد اســترسهای فیزیکــی و روانــی را در افــراد مبتــا بــه
افســردگی و اختــاالت ســامت روان بهبــود بخشــند (Lee & Lee,
 ،)2019احیاگــری و طبیعیبــودن دو ویژگــی مرتبــط بــا ســامت
روان و اثرگــذاری مثبــت -فــارغ از ویژگیهــای پیچیدهتــر دیگــ ِر
فضاهــای ســبز ،از جملــه انــدازه ،پیوســتگی و تراکــم فضاهای ســبز-
شــناخته شــدند (;Tsai; McHale; Jennings; Marquet; Hipp
 .)Leung; Floyd, 2018حضــور دو عنصــر آب و گیــاه بــه عنــوان دو
المــان تأثیرگــذار در ســامت فیزیکــی و روانــی افــراد شــناخته شــده
اســت ،عناصــری کــه تــا پیــش از ظهــور معمــاری مــدرن و زندگــی
صنعتــی ،در فضاهــای شــهری ایــران بــه وفــور بــه چشــم میخــورد

(منصــوری و محســنی مقــدم .)1396 ،لحاظکــردن ایــن عناصــر در
اکوسیســتم شــهری جایــگاه ویــژهای دارد و بالطبــع بــرای حرکــت
بــه ســوی توســعه پایــدار درنظرگرفتــن تمامــی المانهــای منظــر
ســامت در حــوزه طراحــی فضاهــای شــهری اهمیــت بســیاری دارد.
فضاهــای ســبز حتــی در انــدازه و ابعــاد کوچــک ،منافــع بســیاری
بــرای ســامت شــهروندان از جملــه امکان فعالیــت فیزیکــی ،افزایش
ارتباطــات اجتماعــی و بهبــود ســامت روان را در پــی دارد .پریتــی
جــول و همکارانــش در ســال  2017بــا ارائــه فرضیــه ذهــن ســبز بــه
چگونگــی ارتبــاط دوطرفــه بیــن «مغز-بــدن -رفتــار» بــا محیطهای
اجتماعــی و طبیعــی و نیــز نقــش ایــن ارتبــاط در کســب عــادات
رفتــاری ســالم شــهروندان پرداختنــد .براســاس ایــن فرضیــه ،محیط
زیســت ،از یــک ســو «بــدن ،مغــز و ذهــن» را شــکل داده و در مقابل،
ذهــن ،رفتارهــای بــدن را تغییــر میدهــد کــه بــه نوبــه خــود باعــث
شــکلدهی محیــط میشــود .ایــن تئــوری ،راهکارهایــی را بــرای
بهبــود وضعیــت ســامت افــراد از طریــق ســاخت ســازههای ســبزتر
ارائــه میدهــد .محیــط میتوانــد بــر عملکــرد بخشهــای مغــز و
تغییــر رفتارهــای اجتماعــی انســان تأثیــر مســتقیم داشــته باشــد
(.)Pretty; Rogerson & Barton Jo

 -2عــدم حضــور شــرایط نامســاعد محیطــی کــه
منجــر بــه تغییــر اســیدیته آب ،خــاک و هــوا – تحــت
عنــوان عناصــر اصلــی محیــط -مــی شــوند

محیــط پیرامــون انســان ،تحــت تأثیر شــرایط دمایی ،فشــار اتمســفر
و میــزان اســیدیته قــرار دارد ،بــه طوریکــه ،تغییــر هــر یــک از ایــن
المانهــا میتوانــد ســطح ســامت محیــط را کاهــش داده و اثــر
ســو بــر شــهروندان ســاکن در آن داشــته باشــد .بــا شــروع زندگــی
صنعتــی از  200ســال گذشــته تاکنــون «بــار اســیدی خالــص بــدن»
بــه تدریــج تغییــر کــرده و بــه ســمت حالــت اســیدی بیشــتر پیــش
رفتــه اســت .میــزان  pHآب اقیانوسهــا نیــز از  8/2بــه  8/1کاهــش
و اســیدیته آن افزایــش یافتــه اســت .تغییــر اســیدیته آبهای ســطح
زمیــن ،بــه همــراه تغییــر اســیدیته خــاک کــه در اثــر ورود مــواد
صنعتــی و پســاب هــای صنعتــی اســت ،اثــر نامطلوبــی بــر ســطح
ســامت انســان داشــته اســت .در  pHهــای اســیدی ،میزان کلســیم
و منیزیــم خــاک و نیــز نســبت پتاســیم خــاک در مقایســه با ســدیم
کاهــش مییابــد .ایــن نســبت کــه تأثیــر بــه ســزایی بــر بــار اســیدی
بــدن دارد در قبــل از زندگــی صنعتــی نســبت  10بــه یــک داشــته
اســت ،در حــال حاضــر بــه نســبت  1بــه  3کاهــش یافتــه اســت .این
تغییــر بــار اســیدی اصطالحـاً «شــیمی خــون» را در درازمــدت تغییر
داده و بــر عملکــرد اســتخوانها و عضــات اثــر ســو گذاشــته اســت.
اهمیــت ســامت آب و خــاک محیطهــای شــهری کــه تغییــرات
عناصــر موجــود در آنهــا میتوانــد اثــر مســتقیم بــر ســامت انســان
داشــته باشــد ،نقــش برنامهریــزان شــهری و اکولوژیســتها را در
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جســتار
ســامت جامعــه برخــوردار اســت (.)Audrey &Batista-Ferrer, 2015

-4برخــورداری از تنــوع زیســتی و ارتبــاط متقابــل آن
بــا میکروبیوتــای 7بــدن انســان

تصویر  : 4در یکی از تصاویر ترسیم شده توسط یک هنرمند نقاش از یوتوپیا
یا آرمانشهر برای شهر سیدنی زیرســاختهای سبز-آبی کام ً
ال مشهود بوده

و گلهای نیلوفر بر ســطح آب مشهود است .مأخذ.Jennifert, 2019 :

طراحــی فضاهــای ســالم و ممانعــت از ورود عناصــر ناســالم بــه
آب ،خــاک و هــوای در برگیرنــده شــهروندان را پررنــگ میســازد
(.)Lardner, 2001

 -3اجازه فعالیتهای فیزیکی در سطح استاندارد

امــکان فعالیــت فیزیکــی کــه یک منظــر شــهری ســامت در اختیار
ســاکنین خــود قــرار میدهــد یــک فاکتــور حیاتــی در تأمیــن
ســامت شــهروندان محســوب میشــود ،حتــی در اختصاص ســرمایه
بــرای توســعه فضاهــای ســبز بایــد دیــد کــه آیــا منافــع الزم بــرای
ســامت شــهروندان چــه بــه لحــاظ فیزیکــی و چــه بــه لحــاظ روانی
بــرای تمامــی ســطوح جامعــه بــه خصــوص کــودکان کــه آزادی
اختیــار کمتــری در انتخــاب محیــط خــود دارنــد ،در آن لحــاظ شــده
اســت یــا خیــر (.)Quinton, 1988
در مطالعـهای کــه در ســال  2010توســط ج .رومئــو و و همکارانــش
تحــت عنــوان «فعالیــت فیزیکــی ،سیســتم ایمنــی و عفونــت» انجام
شــده بــود ،مشــخص شــد کــه فعالیتهــای ســنگین بدنــی باعــث
ســرکوب سیســتم ایمنــی بــدن شــده ،درحالیکــه فعالیتهــای
فیزیکــی مالیــم موجــب بهبــود عملکــرد سیســتم ایمنــی از طریــق
تکثیــر و تمایــز ســلولهای ایمنــی میشــود .تعییــن رابطــه بیــن
ســطوح مختلــف فعالیــت فیزیکــی و عملکــرد سیســتم ایمنــی ابــزار
بالقــوهای بــرای حفــظ ســامت عمــوم مــردم بــه خصــوص افــراد
مســن عــاوه بــر ورزشــکاران ،خواهــد بــود .اینکــه چــه میــزان
فعالیــت فیزیکــی میتوانــد بــر عملکــرد سیســتم ایمنــی تأثیــر
مثبــت داشــته باشــد نیــاز بــه بررس ـیهای بیشــتر در آینــده دارد
(.)Romeo; Wärnberg; Pozo & Marcos, 2010
ل ـذا طراحــی مکانهــای عمومــی در ســطح شــهر کــه بتوانــد امــکان
انجــام فعالیتهــای فیزیکــی مناســب بـرای شــهروندان -بــه خصــوص
کــودکان و افـراد مســن را مهیا کند ،از اهمیت بســیاری در ارتقای ســطح
28
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از دیگــر ویژگیهــای کلیــدی تأثیرگــذار منظــر شــهری بــر ســامت
انســان ،برخــورداری از «تنــوع گونــهای محیــط زیســت» اســت.
شــیوع بیماریهــای آلرژیــک و بیماریهــای التهابــی مزمــن در
جمعیتهــای شهرنشــین بــه طــور معنـیدار باالتــر از جمعیتهــای
مشــابه غیرشهرنشــین گــزارش شــده اســت .براســاس «فرضیــه تنوع
زیســتی» ،کاهــش تمــاس افــراد بامؤلفههــای محیطهــای طبیعــی،
موجــب کاهــش جمعیــت میکروبــی بــدن انســان و بــه تبــع آن
کاهــش تحملپذیــری سیســتم ایمنــی و اختــال در عملکــرد آن و
شــیوع بیماریهــای خــود ایمــن میشــود .کاهــش تنــوع زیســتی
محیطهــای شــهری مشــخصاً بــر جمعیــت میکروبــی پوســت کــه
بــه صــورت مســالمتآمیز در بــدن انســان زیســت میکننــد یــا
اصطالحــاً «میکروبیوتــا» نــام دارد ،رابطــه متقابــل معنــیداری بــا
ســامت سیســتم ایمنــی بــدن انســان نشــان داده اســت .تغییــر
کاربــری زمیــن و حضــور گیاهــان گلــدار ،اثــر مســتقیم و متقابلــی بر
بــروز بیماریهــای آســم و آلــرژی و فاکتورهــای التهابــی نشــان داده
اســت .تنــوع زیســتی در محیطهــای شــهری باعــث بهبــود عملکــرد
دســتگاه ایمنــی و کاهــش بیماریهــای مزمنــی مثــل آســم و
آلــرژی میشــود (;Hanski; von Hertzen; Fyhrquist; Koskinen
;Torppa; Laatikainen; Karisola; Auvinen; Paulin; Mäkelä
.)Vartiainen; Kosunen; Alenius & Haahtela, 2012

بحث و نتیجهگیری

علیرغــم پیشــینة تاریخــی طــرح مالحظــات حــوزه ســامت
در برنامهریــزی شــهری بــا عقبــهای طوالنــی تــر از  70ســال (از
جملــه Morensal, 1948:و  )Saint Plancat, 1965و اهــداف
مشــترک ایــن دو حــوزه ،فاصلهگرفتــن برنامهریزیهــای کالن دو
حــوزة «ســامت عمومــی» و «منظــر شــهری» ،علیرغــم خاســتگاه
مشــترک از ابتــدای انقــاب صنعتــی تاکنــون و طــی دو مســیر واگرا،
مشــکالتی را بــرای ســامت شــهروندان بــه همــراه داشــته اســت ،بــه
طوریکــه نیــاز بــه مطالعــات میانرشــتهای از تلفیــق حوزههــای
شــهری و ســامت در کالنشــهرهای صنعتــی بــرای رفــع مشــکالت
کنونــی آنهــا بــه خصــوص در حــوزه ســامت عمومــی بــه شــدت
احســاس میشــود (از جملــه.)Northridge & Freeman, 2011 :
بــه کــرات در آثــار منتشرشــده علمــی ،نقــش فاکتــور مهــم دیگــری
بــه غیــر از فاکتورهــای مرســوم ژنتیــک و ریســک فاکتورهــای
شــناخته شــده مرســوم ،بــا نــام «فاکتورهــای محیطــی» مطــرح
اســت کــه خــود مجموعــهای از فاکتورهــای پیچیــده محیطــی
دیگــری اســت اعــم از :شــکل ،رنــگ و ابعــاد فضــا ،حضور عنصــر آب،
گیــاه و انــدازه و پیوســتگی ایــن فضاهــای ســبز -آبــی ،میــزان آزادی

رابطۀ متقابل سیستم ایمنی انسان و شاخصهای منظر شهری | پگاه عادلوند
تحــرک فضاهــای شــهری بــرای انســان -بــه عنــوان کاربر شــهری -و
تنــوع زیسـتمحیطی مکانهــای شــهری کــه بــه تعــدادی از آنهــا و
نقــش برجســته ایــن المانهــای محیطــی در ســامت جســم و روان،
بــه خصــوص دســتگاه حفاظتــی بــدن انســان بــا نــام سیســتم ایمنی
پرداختــه شــد.
از آنجــا کــه انســان الجــرم دیگــر در جنگلهــا ،بیابانهــا و مناظــر
طبیعــی زیســت نمیکنــد ،بلکــه بــه نــاگاه از فضاهــای مصنــوع
دســت بشــر -بعضـاً حاصــل عملکــرد افــراد غیرمتخصــص و بیاطالع
از حــوزه منظــر شــهری ســامت -ســربرآورده ،دور از ذهــن نیســت
کــه بــا بیماریهــای متعــدد و متأثــر از ایــن طراحیهــای غیراصولــی
همچــون چاقــی مفــرط ،آســم و آلــرژی و بیماریهــای روحــی و
روانــی و اختــاالت سیســتم ایمنــی و فیزیولوژیــک مواجــه باشــیم.

بــا مــروری بــر مقــاالت حــوزه ایمنــی پزشــکی کشــور ،بــه طــور قابل
توجهــی تمرکــز حوزههــای مطالعاتــی بــر مطالعــات جزگرا و بررســی
اثــرات صــرف یــک عامــل بــر سیســتم ایمنــی بــدن مشــهود اســت.
علیرغــم وفــور قابــل مالحظــه ایــن پارادایــم جدیــد و رابطــه متقابل
ســامت انســان بــا المانهــای منظــر شــهری و توجه جامعــه جهانی
بــه بــروز بیماریهــای ناشــی از زندگــی شــهری در بانکهــای
اطالعاتــی و پژوهشــی دنیــا ،باالخــص در کشــورهای آســیایی چیــن
و کــره -کــه بــه دو مــورد از مطالعــات اخیــر آنهــا درخصــوص رابطــه
فضاهــای شــهری بــا ســامت شــهروندان پرداخته شــد -جــای خالی
آن در فضاهــای آکادمیــک کشــور بــا توجــه بــه تعــدد شــهرهای
صنعتــی و تولــد زیسـتگاههای ســاخت بشــر از جملــه شــهرکهای
صنعتــی نوظهــور بــه شــدت احســاس میشــود .کمبــود فضاهــای
طبیعــی و احیاگــر در فضاهــای نامبــرده و بــروز بیماریهــای التهابــی
مزمــن بــا فراوانــی باالتــر در شــهرهای صنعتــی ،چالــش فزاینــدهای
را بــرای فراخوانــی متخصصیــن میانرشــتهای همچــون «حــوزه
منظــر ســامت» و «اکولــوژی ســامت» -کــه بــه بررســی عوامــل
آسیبرســان محیــط بــر سیســتم ایمنــی بــدن بحــث میکنــد -بــه
پیشکشــیده اســت .در مطالعــات و پژوهشهــای امــروز دنیــا ،بــه
خصــوص بــه ارتبــاط فضاهــای ســبز و پارکهــای شــهری با ســامت

شــهروندان بــه صــورت علمــی و بــا لحــاظ محاســبات آمــاری دقیــق
بســیار پرداختــه شــده و ضعــف بــه کارگیــری یــک حــوزه مطالعاتــی
صِ ــرف بــرای تصمیمگیــری در خصــوص ســامت شــهروندان در
جامعــه جهانــی بــه صــورت پررنــگ و معن ـیداری احســاس شــده
اســت.

اذعــان بــه ضــرورت تجمیــع رشــتههای حــوزه ســامت عمومــی و
برنامهریــزان شــهری ( )Corburn, 2004نشســتهای مشــترک
متخصصیــن حــوزه بهداشــت و درمــان بــا صاحبنظــران حــوزه
محیــط زیســت ،حضــور برنامهریــزان شــهری و متخصصیــن حــوزه
اکولــوژی ســامت بــرای لحاظکــردن تمامــی المانهــای تأثیرگــذار
بــر ســامت جســم و روان انســان شهرنشــین را میطلبــد .ایــن مهم،
بیشــک وظیفــه سیاســتگذاران و برنامهریــزان شــهری اســت
کــه محیــط ســالمتری را بــرای شــهروندان خــود طراحــی کننــد.
مطالعــه بیشــتر در ایــن حــوزه و بررســی مداخلهگرهــای عناصــر
شــهری در ســامت افــراد ،نیــاز بــه مطالعــات آمــاری دقیقتــر
تحــت عنــوان مطالعــات جامــع 8و فراخوانــی متخصصیــن حوزههــای
متعــددی همچــون پزشــکی اجتماعــی ،اکولوژیس ـتهای شــهری و
برنامهریــزان منظــر شــهری دارد.

در پاســخ بــه ســوال مطــرح شــده بایــد گفت نقــش عناصــر محیطی
بــه عنــوان مهمتریــن عامــل در رونــد تکویــن رفتارهــای اجتماعــی
و توانایــی مقابلــه بشــر بــا عوامــل بیمــاریزا شــناخته شــده و یکــی
از مباحــث چالــش برانگیــز در تحقیقــات حــوزه علــوم اجتماعــی و
زیست-پزشــکی حــال حاضــر اســت .تعــدد عوامــل زیس ـتمحیطی
متعــدد ،پیچیدگــی تأثیرگــذاریِ اثــر تجمیعشــده آنهــا بــر ســامت
جســم و روان انســان را نشــان داده و نیــاز بــه تشــریک مســاعی
حوزههــای مطالعاتــی میانرشــتهای را صرحتــاً اعــام مــیدارد.
در آخــر پیشــنهاد میشــود بــرای مطالعــه بیماریهــا و آســیبهای
حــوزه ســامت ،در مطالعــات آتــی ،فاکتــور دیگــری را کــه خــود
مجموعـهای از فاکتورهــای تأثیرگــذار محیطــی اســت ،نیــز بــا عنوان
«وضعیــت نیــچ بدن انســان» کــه محیــط دربرگیرنــدۀ جســم و روان
کاربــر شــهری اســت ،درنظــر گرفتــه شــود.
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قدردانی و سپاس
 ســردبیر محتــرم مجلــه وزیــن «منظــر» بــه خاطــر اجــازه،بدیــن وســیله مراتــب قدردانــی و ســپاس فــراوان خــود را از جنــاب آقــای دکتــر ســید امیــر منصــوری
.پزشــکی را بــه مباحــث حــوزۀ منظــر شــهری اعــام کــرده و ســعۀصدر و بلندنظــری ایشــان را ارج مینهــم- بــا درونمایــه زیست،طــرح مبحثــی متفــاوت

پینوشت

 و ژنتیــک مشــتق شــده اســت کــه «اپــی» در التیــن بــه معنــای «فــرا» یــا «باالتــر» از چیــزی اســت و اپــی ژنتیــک علمــی اســتepi  اپــی ژنتیــک از دو کلمــه.1
 بــه عبارتــی بحــث میکنــد کــه چگونــه المانهــای.کــه بــه بررســی تغییــر الگــوی بیــان ژن در اثــر عوامــل محیطــی فراتــر از تغییــر توالــی ژنهــا میپــردازد
 بررســی ایــن رابطــۀ متقابــل بیــن ژنهــا و محیــط.متفــاوت محیطــی منجــر بــه بــروز حــاالت متفــاوت بیــان ژنــی یــا الگوهــای رفتــاری متفــاوت در افــراد میشــوند
 بــه طــوری کــه نشــان میدهــد همــکاری متقابــل ژنهــا و عوامــل محیطــی در شــکلگیری،در مباحــث علــوم اجتماعــی و زیســت پزشــکی اهمیــت بســیاری دارد
 بیــن محیــط و، بــه عبارتــی اپــی ژنتیــک مثــل یــک رابــط. رشــد شــخصیتی و توانایــی مقابلــه بــا عوامــل بیمــاریزا نقــش حیاتــی دارد،رفتارهــای اجتماعــی افــراد

.)Jasiulionis, 2018(  تاثیــرات محیــط را دریافــت کــرده و الگوهــای بیــان ژن را تغییــر میدهــد،ژن عمــل میکنــد
 طبیعیدان و زیستشناس معروف فرانسوی:Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de Lamarck .2

 بیستون بتوالریا: Biston betularia .3
ً
 اســت کــه اصطالحـا و بــرای- بــه نــام اکســپوزوم- مملــو از المانهــای تأثیرگــذار متعــددی، ایــن محیــط خــاص کــه دربرگیرنــدۀ کالبــد انســان شــهری اســت.4
.اولیــن بــار در ایــن پژوهــش «نیــچ انســان» نامگــذاری شــده اســت
 مجموعه عوامل محیطی تاثیر گذار بر بدن انسان.5
Social connection .6

 مجموعۀ باکتریهای مفید همزیست با بدن انسان.7
Cohort Study.8

فهرستمنابع
• Anaya, J.M., Ramirez-Santana, C., Alzate M.A., Molano-Gonzalez ,N. &
Rojas-Villarraga, A. (2016).The Autoimmune Ecology, Front Immunol,
(7), 139.
• Arizona, blc .(2016). Darwin, Wallace and Blyth. Retrieved July 26, 2019.
from http://www.blc.arizona.edu/courses/schaffer/182hEssays.html.
• Audrey, S. & Batista-Ferrer, H. (2015). Healthy urban environments for
children and young people: A systematic review of intervention studies.

Health Place, (36), 97–117.
• Burkhardt, R.W. (2019). Jean-Baptiste Lamarc. Britannica. Retrieved
July 7, 2019, from https://www.britannica.com/biography/Jean-BaptisteLamarck.
• Cook, L.M. & Saccheri, I.J. (2013).The peppered moth and industrial
melanism: evolution of a natural selection case study. Heredity (Edinb),
110 (3), 207-212.
• Cooper, P. J., Amorim, L. D., Figueiredo, C. A., Esquivel, R., Tupiza, F.,
Erazo, S., Oviedo, Y., Vaca, M., Chico, M. E. & Barreto, M. L. (2015). Effects of environment on human cytokine responses during childhood in
the tropics: role of urban versus rural residence. World Allergy Organiza-

tion Journal, 8 (1), 22.

 تأثیــر دوران تحــول.)1396( . مریــم، ســید امیــر و محســنی مقــدم،• منصــوری
.16-23 ،)41( 9 ، مجلــه منظــر،در منظــر طبیعــی شــهر تهــران
• Desmond, A.J. (2019). Charles Robert Darwin, Britannica. Retrieved July
28, 2019, from https://www.britannica.com/biography/Charles-Darwin.
• Gao, T., Song, R., Zhu, L. & Qiu, L. (2019).What Characteristics of Urban Green Spaces and Recreational Activities Do Self-Reported Stressed
Individuals Like? A Case Study of Baoji, China. Int J Environ Res Public

Health, 16 (8), 1348.
• Hanski, I., von Hertzen, L., Fyhrquist, N., Koskinen, K., Torppa, K., Laatikainen, T., Karisola, P., Auvinen, P., Paulin, L., Mäkelä , M.J., Vartiainen,
E., Kosunen, T.U., Alenius, H. & Haahtela ,T. (2012). Environmental biodiversity, human microbiota, and allergy are interrelated. Proc Natl Acad Sci

USA, 109 (21), 8334-9.
• Jasiulionis, M.G. (2018). Abnormal Epigenetic Regulation of Immune
System during Aging. Front Immunol, (9), 197.
• Jenniferat, S. (n.d). Utopian-city-sydney-scape-3. Retrieved July 25,
2019, from https://bluethumb.com.au/sarahjenniferart/Artwork/utopian-city-sydney-scape-3.

1398  پاییز48 شماره

30

رابطۀ متقابل سیستم ایمنی انسان و شاخصهای منظر شهری | پگاه عادلوند
• Lardner, A. (2001).The effects of extracellular PH on immune function.

• Pretty, J.; Rogerson M. and Barton Jo. (2017). Green Mind Theory: How

Journal of Leukocyte Biology, 69 (4), 522-30.

Brain-Body-Behaviour Links into Natural and Social Environments for

• Lee, H.J. & Lee, D.K. (2019). Do Sociodemographic Factors and Urban

Healthy Habits. Int J Environ Res Public Health. 14(7).

Green Space Affect Mental Health Outcomes Among the Urban Elderly

• Quinton, D. (1988). Urbanism and child mental health. J Child Psychol

Population? Int J Environ Res Public Health, 16 (5), 789.

Psychiatry, 29 (1), 11-20.

• Morensal, L. (1948). Health and Urbanism. J Med Lyon. 29 (690): 677-82

• Romeo, J., Wärnberg, J., Pozo, T. & Marcos, A. (2010). Physical activity,

[Article in French].

immunity and infection. Proc Nutr Soc. 69 (3), 390-9.

• Northridge, M.E. & Freeman, L. (2011). Urban Planning and Health Eq-

• Saint Plancat, C. (1965). Medicine and urbanism. Concours Med, 87 (38),

uity. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Med-

5291-5 [Article in French].

icine, 88 (3).

• Tsai, W.L., McHale, M.R., Jennings, V., Marquet, O., Hipp, J.A., Leung

• Pollard, K.M., Hultman, P. & Kono, D.H. (2010) Toxicology of autoim-

,Y.F. & Floyd, M.F. (2018). Relationships between Characteristics of Urban

mune diseases. Chem Res Toxicol, 23 (3), 455-66.

Green Land Cover and Mental Health in U.S. Metropolitan Areas. Int J En-

viron Res Public Health, 15 (2), 340.

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to Manzar
journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of the Creative
Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

نحوه ارجاع به این مقاله

.31-22 ،)48( 11 ، مجلۀ منظر. رابطۀ متقابل سیستم ایمنی انسان و شاخصهای منظر شهری.)1398( . پگاه،عادلوند
DOI: 10.22034/manzar.2019.91493
URL: http://www.manzar-sj.com/article_91493.html

31

48  شماره1398 پاییز

