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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 برمی گــردد. دلیــل ایــن کنــکاش و مطالعــة ارتبــاط شــاخصه های زندگی شــهری 
ــای  ــاری به دســت آمده از پژوهش ه ــای آم ــای علمــی و داده ه ــه یافته ه ــا ســامت جســم و روان شــهروندان، ب ب
ــاالت  ــته ای از اخت ــودن دس ــان از معنی دارب ــه نش ــردد ک ــامت« برمی گ ــوژی س ــون »اکول ــته ای هم چ میان رش
ــن ســاکنین شــهرهای  ــی در بی ــای خودایمن ــی و بیماری ه ــاالت روان حــوزه ســامت، هم چــون اســترس، اخت
صنعتــی در مقایســه بــا نواحــی حومــه و حاشــیه شــهرها دارد. در آغــاز قرن بیســتم بــا ورود واژه »زندگی شــهری« 
یــا شهرنشــینی بــه دایره المعــارف انســان، شهرنشــینی و آثــار بالقــوة آن بر ابعــاد مختلف زندگی انســان از ســامت 
عمومــی گرفتــه تــا اختــاالت روانــی پررنگ تــر شــده اســت. ایــن بحــث در فضــای آکادمیــک مطــرح بــوده کــه 
بــا شــروع انقــاب صنعتــی، ایــن دو واژة »ســامت عمومــی« و »زندگــی شــهری« کــه هــر دو از دســتاوردهای 
ایــن جنبــش هســتند، علی رغــم داشــتن زادگاه مشــترک، بــه مــرور و در آغــاز قــرن بیســتم راه مجــزای خــود 
ــه طــوری  ــده اســت؛ ب ــه وجــود آم ــن دو حــوزه ب ــای کان ای ــی در برنامه ریزی ه ــی واگرای ــرده و نوع را طــی ک
ــه ســاخت و ســاز مشــغول  ــده جســم و روان انســان ب ــاد پیچی ــه ابع ــدون توجــه ب ــزان شــهری ب ــه برنامه ری ک
بودنــد و پزشــکان بــه جســتجوی دلیــل بیماری هــا بــدون درنظرگرفتــن عامــل چندبعــدی محیــط کــه المان هــای 
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 »برنامه ریــزی شــهری« و »ســامت عمومــی« توســط متخصصیــن 

حوزه هــای میان رشــته ای متعــددی از جملــه »اکولــوژی ســامت« و »منظــر ســامت« دارد.
ســوال پژوهشــی جســتار حاضــر ایــن اســت کــه چــه نــوع رابطــه ای بیــن ســامت انســان و مشــخصاً سیســتم 
ایمنــی بــدن بــه عنــوان یــک ســد دفاعــی در برابــر عوامــل آسیب رســان از یــک طــرف و محیــط زیســت وی- 
مشــخصاً در ایــن پژوهــش، »کالبــد شــهری« کــه کاربــری بــه نــام انســان در آن زیســت می کنــد از ســوی دیگــر، 
وجــود دارد؟ و درصــورت آســیب جــدی واردشــده و معنــی دار بــه لحــاظ علمــی بــه کالبــد و روان انســان در گــذار 
از ایــن زندگــی صنعتــی و ماشــینی صــرف بــه زندگــی پســاصنعتی، چــه ماحظاتــی را برنامه ریــزان شــهری الزم 
اســت در ســازه های شــهری آتــی لحــاظ کننــد تــا آســیب های وارده بــر جســم و روان انســان کمتــر و در مــواردی 

بــه نقطــه صفــر نزدیــک شــود؟ 

رابطــۀ متقابــل سیســتم ایمنــی انســان و شــاخص های 
ــهری منظر ش
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بــه المان هــای حاضــر در ســازه های شــهری و عناصــر ســازندة آنهــا 
همچــون فلــز و شیشــه تغییــر یافــت. جــدا از تغییــر تجربــه بصــری 
انســان مــدرن بــه عنــوان کاربــر زندگــی صنعتــی، تجربــه بویایــی و 
ــواد شــیمیایی حاصــل از  ــه دلیــل استشــمام م ــز ب چشــایی وی نی
فعالیــت کارخانجــات صنعتــی، تغییر ســبک زندگــی و انتخــاب رژیم 
غذایــی- مملــو از غذاهــای بــا ارزش گــذاری پاییــن از لحاظ ســامت- 
بــه واســطة تعجیــل تحمیلــی وارده از ســوی زندگــی ماشــینی نیــز 
دســتخوش تغییــر شــد. بــه طــور مشــابه، تجربــه شــنیداری وی نیــز 
از دریافــت صداهایــی هم چــون جریــان آب و صــدای پرنــدگان، بــه 
ــوق ماشــین ها و کارخانجــات  ــده ای هــم چــون ب ــای آزاردهن صداه
صنعتــی مبــدل شــد. ایــن تغییــر تجربــة حســی، بــا اشــغال کلیــه 
ــوان  ــه عن ــوم محیطــی ب ــاً در عل ــه انســان، مجموع حــواس پنج گان
عوامــل زیســت محیطی آسیب رســان و مطالعــه آثــار آنهــا بر ســامت 
انســان،  تحــت عنــوان »اکولــوژی ســامت« شــناخته می شــود که در 
علــم »منظــر شــهری« بــه عنــوان المان هــای شــهری نامطلــوب یــا 
منظــر غیرســالم مطــرح بــوده و در توســعه پایــدار تاش بــرای حذف 
ایــن عوامــل و حرکــت بــه ســمت ابقــای »منظــر ســامت« صــورت 
ــته ای  ــوم میان رش ــی در عل ــل محیط ــن عوام ــر ای ــرد. تأثی می گی
زیست-پزشــکی بــه عنــوان عوامــل اپی ژنتیــک1- یا مجموعــه عوامل 
محیطــی کــه منجــر بــه تغییــر بیــان الگــوی بیــان ِژن می شــوند- 

ــتند. مطرح هس
براســاس پژوهش هــای متعــدد انجام شــده در حــوزه ســامت، 
ــی و  ــهرهای صنعت ــی در ش ــی و التهاب ــای خودایمن ــار بیماری ه آم
کان شــهرها نســبت بــه نواحی حومــه بــا اکوسیســتم های طبیعی تر، 
 Cooper;  Amorim;  Figueiredo;( بــه وضــوح باالتــر اســت
 .)Esquivel; Tupiza; Erazo; Oviedo; Vaca,  &  Barreto, 2015
ــزی  ــوزه برنامه ری ــته در ح ــای گذش ــات دهه ه ــه مطالع ــا ک از آنج
ــای  ــانی و الویت ه ــور انس ــردن فاکت ــدون لحاظک ــاً ب ــهری عموم ش
ســامت بــوده اســت و از ســوی دیگــر صرفــاً مطالعــه بیماری هــا در 
حــوزه ســامت، مشــخصاً در ایــن مطالعــه، در خصــوص بیمارهــای 
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــی، ب ــای خودایمن ــون بیماره ــی هم چ مزمن
عامــل محیــط- به عنوان یــک کل متشــکل از اجــزای متعدد-صورت 
ــت گذاری ها و  ــون سیاس ــی هم چ ــن حوزه های ــه، متخصصی می گرفت
برنامه ریزی هــای کان شــهری و نیــز حــوزة ســامت عمومــی را بــه 
طــور هشــداردهنده ای متوجــه آســیب های ناشــی از زندگــی شــهری 
ــت.  ــرده اس ــان ک ــم و روان انس ــامت جس ــر س ــوء آن ب ــر س و تأثی
توجــه فزاینــده بــه ایــن حــوزه در فضاهــای پژوهشــی، متخصصیــن 
بــه  را  میان رشــته ای هم چــون »منظــر ســامت«  حوزه هــای 
ــرای  ــالم ب ــای س ــه فضاه ــای شــهری و تعبی ــی و طراحی ه بازآفرین
ــوژی  ــوزه »اکول ــات ح ــردن ماحظ ــا لحاظ ک ــین ب ــان شهرنش انس

ــده اســت. ســامت« فراخوان
ــه خــأ پژوهش هــای میان رشــته ای در حــوزه ســامت  ــا توجــه ب ب
محیــط زیســت در برنامه ریزی هــای کان شــهرهای کشــور، هــدف 

اصلــی ایــن جســتار برشــماری المان هــای تأثیرگــذار منظــر شــهری 
بــر ســامت فیزیــک و روان انســان- بــه طــور خــاص سیســتم ایمنی 
بــدن- و پیشــنهاد بــرای لحاظکــردن آنهــا در الویت هــای برنامه ریزان 
شــهری بــه واســطه تأثیرگــذاری آنهــا بــر ســامت شــهروندان اســت. 
ــت و  ــای بهداش ــن حوزه ه ــع متخصصی ــی تجمی ــن رو فراخوان از ای
ــم اندازهای  ــیم چش ــهری در ترس ــزان منظرش ــا برنامه ری ــان ب درم
»کان شــهرها« نکتــه بســیار حائــز اهمیتــی اســت کــه در مطالعــات 
پژوهشــی اخیــر در سراســر دنیــا بــه چشــم می خــورد. آمــار معنی دار 
ــای  ــر از مؤلفه ه ــی متأث ــهروندان شــهرهای صنعت آســیب پذیری ش
آسیب رســان محیــط شــهری و شــیوع باالتــر بیماری هــای ناشــی از 
زندگــی صنعتــی در ایــن مکان هــا، در مقایســه بــا نواحــی طبیعی تــر 
ــامت  ــوزه س ــت گذاری های ح ــق سیاس ــی و تلفی )Ibid( یکپارچگ
بــا برنامه ریــزی شــهری را می طلبــد. بــرای مطالعــه چگونگــی 
تأثیــر ایــن عوامــل الزم اســت پــس از بازتعریــف واژه هــای کلیــدی، 
شــاخصه های 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 
ــده  ــه کل صــورت گرفتــه اســت. محیــط فراگیرن ــا تعمیــم جــز ب ب
بــدن انســان فضــای تعریف شــده ای اســت محــاط در محیــط زیســت 
بزرگتــری از فضاهــای همجــوار کــه بی نهایــت نبــوده بلکــه بــا تغییــر 
کالبــد انســان در زمــان و مــکان، شــعاع حســی آن تغییــر می کنــد.

ــدۀ آن در ایجــاد  تعریــف محیــط و نقــش پیش برن
صفــات اکتســابی

ــده، در  ــودات زن ــر موج ــط ب ــر محی ــوص اث ــردازی درخص نظریه پ
ــش  ــرن پی ــر دو ق ــغ ب ــه گذشــته ای بال تاریخچــه زیست شناســی ب
ــر  ــاب اث ــیاری در ب ــی بس ــری و عمل ــات نظ ــردد. مباحث ــر می گ ب
ــش در  ــا پی ــده از قرن ه ــودات زن ــات موج ــر صف ــر تغیی ــط ب محی
حــوزه زیست شناســی مطــرح شــده اســت. ژان باپتیســت المــارک2 
)1829-1744 م.( 50 ســال قبــل از نظریه پــردازی دارویــن معتقــد 
ــده  ــودات زن ــابی موج ــات اکتس ــر صف ــط در تغیی ــه محی ــود ک ب
ــه  ــند. البت ــه ارث می رس ــابی ب ــات اکتس ــی داردو صف ــش حیات نق
بــه ارث رســیدن صفــات اکتســابی بــه ترتیبــی کــه المــارک معتقــد 
ــم  ــت )Burkhardt, 2019(. نی ــرار گرف ــد ق ــورد تردی ــا م ــود بعده ب
ــن )1882-1809 م.(  ــرت داروی ــز راب ــارک، چارل ــس از الم ــرن پ ق
طبیعــی دان و نویســنده انگلیســی، در نظریــه انتخــاب طبیعــی خود، 
کــه بعدهــا بــه نظریــه »مــدرن تکامــل« تغییر یافــت، نقــش محیط 
ــه  ــودات را ب ــل موج ــده در تکام ــل پیش برن ــک عام ــوان ی ــه عن ب
اثبــات رســاند )Desmond, 2019(. پرداختــن بــه جزئیــات بیشــتر 
ــن  ــه ای ــط در حوصل ــر محی ــاب اث ــردازی در ب ــوص نظریه پ در خص
جســتار نمی گنجــد، ولیکــن همیــن دســتاورد نویــن از علــم نویــن 
اپــی ژنتیــک بــس کــه محیــط قــادر بــه تغییــر الگوهــای بیــان ژن ها 
و در نتیجــه بــروز صفــات اکتســابی متنــوع در جانــداران و باالخــص 
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انســان اســت.
پدیــده  دو  مبحــث،  بــه  ورود  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
بــا  را  عمومــی«  »ســامت  و  شــهری«  »برنامه ریــزی 
دســتاوردهای از  مرتبــط،  پژوهشــی  یافته هــای  بــه   اســتناد 

 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 زیست شناســی 
ــان دادن  ــرای نش ــیک ب ــال کاس ــک مث ــوان ی ــه عن ــن از آن ب که
ــدة آن در تغییــر جمعیــت  ــر انتخــاب طبیعــی و نیــروی پیش برن اث
جانــداران یــاد می شــود. در آســتانه انقــاب صنعتــی کــه در 
ــه  ــرن نوزدهــم ادام ــا اواســط ق ــاز و ت ــرن هجدهــم آغ ــای ق نیمه ه
داشــت، بــه دلیــل حضــور کارخانجــات صنعتــی در انگلســتان، تنــه 
درختــان کــه زیســت گاه گونــه ای از بیــد یــا شــب پره3 بــود از ســفید 
بــه تیــره تغییــر رنــگ داد. ایــن تغییــر رنــِگ درختــان باعث شــد که 
جمعیــت بیدهــای ســفید- کــه قبــل از انقــاب صنعتــی از جمعیــت 
ــه و بیدهــای ســیاه رنگ  ــود- کاهــش یافت ــره بیشــتر ب بیدهــای تی
بــه دلیــل هم رنگ بــودن بــا تنــه درختــان ســیاه- در اثــر دود 
کارخانجــات صنعتــی- اســتتار شــده، از شــکار شــکارچیان درامــان 
 ،)Cook & Saccheri, 2013( مانــده و جمعیــت آنهــا افزایــش یابــد

ــر1(. )تصوی

بــا علــم بــه ایــن پیش فــرض کــه محیــط بــر الگوهــای بیــان ژن و در 
نتیجــه بیــان صفــات اکتســابی تأثیــر مســتقیم دارد، محیــط انســان 
ــات اکتســابی وی  ــر صف ــذار در تغیی ــچ4 اثرگ ــک نی ــوان ی ــه عن را ب
ــی  ــد روان ــه در بع ــی و چ ــد فیزیک ــه در بع ــاری، چ ــای رفت و الگوه
ــه آزمایــش  ــه بوت مفــروض مــی دانیــم و فرضیــه مطــرح شــده را ب

می گذاریــم.
ــات  ــه دارای حی ــر ذره ک ــی، ه ــان: در زیست شناس ــچ انس نی
ــا در  ــد: اندامک ه ــت می کن ــود زیس ــاص خ ــط خ ــت در محی اس
ســلول، ســلول ها در بافــت، بافت هــا در اندام هــا و مجموعــه 
ــه  ــان ب ــدن انس ــره ب ــدن و باالخ ــی ب ــط داخل ــا در محی اندام ه
ــن  ــت. ای ــط زیس ــام محی ــه ن ــی ب ــک کل در محیط ــوان ی عن
موضــوع کامــًا پذیرفتــه اســت کــه کوچکتریــن تغییــر در 
شــرایط فیزیکــی محیطــی کــه ذره در آن زیســت می کنــد اعــم 
از فشــار، دمــا، رطوبــت و اســیدیته می توانــد رفتــار طبیعــی ذره 
ــه  ــه هرگون ــت ک ــی اس ــذا پذیرفتن ــد. ل ــر قرارده ــت تأثی را تح
تغییــر ناخواســته در محیــط زیســت انســان بــه عنــوان یــک کل، 
رفتارهــای طبیعــی و عملکــرد صحیــح فیزیولوژیــک وی را تحــت 
ــوب  ــرات نامطل ــن تغیی ــه ای ــوص ک ــه خص ــد؛ ب ــرار ده ــر ق تأثی
ــر  ــت تأثی ــان را تح ــک و روان انس ــی، فیزی ــان طوالن در مدت زم
ــار  ــدت آث ــان در درازم ــل زم ــدن عام ــذا اضافه ش ــد. ل ــرار ده ق

جســتار

تصویر 1 :  ســمت چپ، اســتتار بید ســفید بر روی تنة ســفید درختان، قبل از انقاب صنعتی که منجر به افزایش جمعیت آنها در مقایســه با بیدهای سیاه 
شــد. ســمت راست، اســتتار بید ســیاه بر روی تنة درختانی که بعد از انقاب صنعتی به دلیل فعالیت کارخانجات تیره شــده اند موجب افزایش جمعیت بید 

.Arizona,blc, 2016 :سیاه در نتیجه شــکار بیشتر بیدهای سفید است. مأخذ
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ســو محیــط زیســت ناســالم را بــر ســامت شــهروندان دوچنــدان 
ــی اســت  ــکان نامنتظم ــه، م ــچ براســاس فرضی ــن نی ــد. ای می کن
ــه  ــوری ک ــی، به ط ــت حس ــر دریاف ــرای ه ــخص ب ــعاع مش ــا ش ب
ــز در  ــکان نی ــا م ــان ت ــاط در آن، از زم ــهروند مح ــات ش تجربی
همیــن نیــچ رخ می دهــد و نیــچ انســان در آرمان شــهر بــه شــکل 
ــل می شــود کــه همــه دریافت هــای حســی انســان  ــوس تبدی لوت
ــه حــد و  ــد ششــم،  در آن ب ــوان بع ــه عن ــی ب ــات اجتماع و تعام
ــر 2(.  ــرار دارد )تصوی ــود ق ــب خ ــعاع مناس ــوده و در ش ــدازه ب ان
ــن  ــا چندی ــل،  فضاهــای شــهری هســتند کــه یــک ی نقطــه مقاب
ــهروندان، از  ــم و روان ش ــامت جس ــر س ــذار آن ب ــان تأثیرگ الم
حالــت اســتاندارد خــارج شــده، لــذا شــکل فرضی نیــچ اســتاندارد 
ــورف  ــا آم ــای بی شــکل ی ــه فضاه ــا ب ــن مکان ه و ســامت در ای
تبدیــل شــده اســت؛ تصویــر 3 ســفر درون شــهری یــک روز یــک 
شــهروند فرضــی را از نقطــه مبــدأ، ورود بــه محــل کار و بازگشــت 

ــد. ــان می ده ــدأ را نش ــه مب ــه نقط ــدد ب مج

ــک کل و  ــه ی ــه مثاب ــان، ب ــت انس ــط زیس محی
متشــکل از المان هــای تأثیرگــذار 

ــر ســامت انســان یــا  مجموعــه عوامــل تأثیرگــذار ب
ــان« ــر زم ــت »عنص ــا رعای ــپوزوم5 ب اکس

 محیــط تأثیرگــذار بــر کالبــد انســان، محیطــی اســت بــا ابعــادی بــه 
وســعت حــواس 5 گانــه انســان، محــدوده نامنتظمــی به قطر آســتانه 
ــل شــنیدن، در محــدوده  شــنوایی وی )حضــور تمــام صداهــای قاب
آســتانه شــنوایی انســان(، بــه وســعت میــدان دیــدش- تمــام آنچــه 
در اطــراف وی قابــل رویــت اســت، تــا جایــی کــه چشــم انســان کار 
ــط  ــای محی ــه اش المان ه ــس المس ــه ح ــدازه ای ک ــا ان ــد- ت می کن
ــت، فشــار و اســیدیته را لمــس  ــاد، آب، رطوب مثــل گرمــا، ســرما، ب
می کنــد و در آن امــکان دسترســی بــه مــواد غذایــی خــاص، تجربــه 
ــای  ــه حســی، المان ه ــن تجرب ــه ای ــد. ب ــم می زن چشــایی وی را رق
دیگــری هم چــون مواجهــه بــا افــراد حاضــر در آن محیــط را تحــت 

عنــوان »تعامــل اجتماعــی6« نیــز بایــد اضافــه کــرد.

تصویر 2: یک 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 المان های حســی )دیداری، شنیداری، بویایی، المسه و چشایی به ترتیب 
از A5-A1( در ســطح استاندارد و ســالم قرار داشته و به انسان محاط در فضای 
شهری مخابره می شود. یک بعد ششم که در اینجا تحت عنوان ارتباط اجتماعی 
)A6( معرفی شــده اســت نیز وجود دارد که این بعد نیز در ســطح استاندارد و 
ســالم قرار دارد. تمامی این المان های تاثیرگذار، شــش گلبرگ یک لوتوس یا 
نیلوفر آبی را تشــکیل می دهند. از آنجا که در ترسیم یک کان شهر برخوردار از 
منظر ســامت زیرساخت های ســبز- آبی نقش مهمی دارند و در تصاویر فرضی 
ترسیم شــده از یوتوپیا یا آرمان شــهر دو رنگ آبی و ســبز قالب هستند، این دو 
رنگ برای نمایش شهری که تمام المان های آن منطبق با استاندارهای سامتی 
اســت، در نظر گرفته شده اســت. به طور کاما اتفاقی در تصویر انتخاب شده از 
یک یوتوپیا، نیلوفرهای آبی ســطح رودخانه ای که از شهرآرمانی می گذشتند را 
پوشانده بود. مراجعه به تصویر 4. مأخذ: نگارنده. این فرضیه و تصویر برخاسته از 
آن برای اولین بار در این فضای آکادمیک مطرح و توسط نرم افزار word ترسیم 

شده است.

تصویــر 3: نمایش یک مثال فرضی از یک ســفر درون شــهری در خصوص 
شــهروندی اســت که از نقطه A محل ســکونت خود به محل کار خود، مثًا 
یــک کارخانه صنعتی در نقظه C عزیمت کرده و بــرای عبور از آن از نقطه 
B که یک فضای عمومی درون شــهری اســت عبور می کند. در مقایسه با نیچ 
اســتاندارد )نیچ نیلوفری یا لوتوس نیچ( مشاهده می شود که تمام یا تعدادی 
از المان های 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 نیچ های محاطکننده کاربر شهری 
تجربه یک روز فرد را از فضای شهری تشکیل داده و بر وضعیت سامت وی 
تاثیر می گذارد. 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 می شود.

مأخذ: )شــکل یک ایده فرضی اســت که بر اســاس ذهن مؤلف در نرم افزار 
word ترسیم شده است(.
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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« می گوییــم کــه در 
اکولــوژی ســامت از آن نامبــرده می شــود. بــه عبارتــی مجموعــه ای 
ــوی  ــان از س ــک و روان انس ــر فیزی ــذار ب ــر گ ــل تأثی ــت از عوام اس
محیــط دربرگیرنــده اش کــه تجربــه یــک روز وی را رقــم مــی 
ــه روز اول فــرد از محیــط«  ــه آن در ایــن جســتار »تجرب زنــد کــه ب
ــاد  ــط در ایج ــر محی ــم. تأثی ــی دهی ــش م ــا E1 نمای ــم و ب می گویی
ــک  ــن جــا ی ــرد- در ای ــک ف ــر روز ی ــرای ه ــه حســی ب ــک تجرب ی
شــهروند- مجموعــه تجربیــات آن روز، بــه اضافــه تجربیــات روزهــای 
گذشــته وی تــا زمانــی اســت کــه فــرد آن تجریــه را بــه یاد مــی آورد، 
بنابرایــن اگــر مجموعــه عوامــل تأثیرگذار بــر یک فــرد، در اولیــن روز 
مواجــه فــرد )T1( بــا محیــط را E1 بنامیــم، مجموعــه دریافت هــای 
ــا مجموعــه دریافت هــای وی در  وی در روز دوم یــا E2 برابــر اســت ب
روز دوم + مجموعــه تجربیــات روز اول ))E2=E )T1 + )T2-1 بــه 
همیــن ترتیــب در روز ســوم مجموعــه دریافت هایــش برابــر اســت بــا

))E3=E )T1 + )T2-1(+)T3-2 و تجربــه روز N ام 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 N ام بــه ســر مــی بریــم عبــارت اســت از:
))EN=E)T1+)T2-1(+)T3-2(+…+)TN-)n-1کــه برحســب تعریِف 
ــه حاصــل از اکســپوزوم های  ــا تجرب ــادل اســت ب ــوان شــده، مع عن
دریافت شــده از ســوی محیــط در زمــان امــروز و تجربیــات روزهــای 
گذشــته وی تــا دورتریــن زمانــی کــه آن را بــه یــاد می آوریــم. قابلیت 
بــه یــادآوری تجربیــات گذشــته فرد، خــود متأثــر از عوامــل متعددی 
همچــون ســن، جنســیت و ژنتیــک اســت کــه بــرای پیچیده نشــدن 
ــرد  ــدت ف ــدت و بلندم ــه کوتاه م ــه حافظ ــه آن مجموع ــث، ب مبح
می گوییــم. بدیهــی اســت در افــرادی کــه دچــار بیمارهــای زوال عقل 
بــه طــور مثــل آلزایمــر شــده اند، دریافــت آنهــا از محیــط متفــاوت و 
TN در آنهــا صفــر یــا بــه صفــر نزدیــک شــده اســت و بــر طبــق این 
ــد.  فرضیــه سیســتم ایمنــی ضعیف تــری از فــرد مشــابه ســالم دارن
تأثیــر افزایشــی عناصــر آسیب رســان بــر ســامت انســان شــهر زی 
ــه مطالعــات جامــع و بررســی های  ــاز ب و نقــش تصاعــدی زمــان نی

دارد. بیشتر 

ضرورت منظر شهری سامت
یــک نیــاز رو بــه رشــد در سرتاســر دنیــا در طراحــی محیــط زیســت 
ــوع اســت  ــی در حــال وق ــرای شــهروندان شــهرهای صنعت ســالم ب
ــی و  ــی صنعت ــل از زندگ ــای حاص ــی از نگرانی ه ــاً ناش ــه عمدت ک
دســتاوردهای مخــرب آن بــر کالبــد و روان شــهروندان در مقایســه بــا 
نواحــی طبیعی تــر دارد. جالــب توجــه اینکــه برخــی از مولکول هــای 

عالــم حیــات بــه طــور مثــال مولکــول کاژن کــه از عناصــر ســازنده 
بافــت همبنــد محســوب می شــود عــاوه بــر ویژگی هــای شــناخته 
شــده همچــون دمــا، رطوبــت، فشــار و اســیدیته نســبت بــه تغییــر 
جهــت نیــز حســاس بــوده و درصورتی کــه جهــت الیــاف آن نســبت 
بــه حالــت نرمــال تغییــر کنــد عملکــرد خــود را از دســت می دهــد. 
ــاح  ــتند دراصط ــی هس ــن ویژگ ــه دارای ای ــی ک ــه مولکول های ب
ــری  ــی عناص ــط فیزیک ــد. در محی ــروپ« می گوین ــک »آنیزوت فیزی
ــه تغییــر جهــت حســاس نبــوده  همچــون شیشــه و فلــز نســبت ب
ــوده و در تمامــی جهــات عملکــرد خــود را  و اصطاحــاً ایزوتــروپ ب
ــروپ  ــا آنیزوت ــوب و کامپوزیت ه ــه چ ــد در حالی ک ــظ می کنن حف
بــوده و بــا تغییــر جهــت عملکــرد طبیعــی خــود را از دســت 
می دهنــد. طــرح ایــن ویژگــی مــواد صرفــاً 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 ویژگی هــای منظــر ســامت، تأثیــر آن را بــر ایــن سیســتم 

ــم: بررســی می کنی
سیســتم ایمنــی بــدن انســان و عملکــرد آن: از ویژگی هــای 
سیســتم ایمنــی بــدن تشــخیص ســلول های خــودی از غیــر 
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــان بیرون ــل آسیب رس ــا عوام ــه ب ــودی در مواج خ
ــا قبــول ایــن یافتــه کــه تغییــرات سیســتم ایمنــی  ــا آنهاســت. ب ب
بــدن استوکاســتیک یــا ناشــی از تأثیــر مجموعــه عوامــل تصادفــی 
نبــوده بلکــه حاصــل تأثیرگــذاری عوامــل درونــی )ژنتیکــی( و بیرونی 
اســت )Pollard; Hultman & Kono, 2010(، بــه تأثیــر عوامــل 
ــم.  ــدن می پردازی ــی ب ــتم ایمن ــر سیس ــی ب ــای محیط ــا المان ه ی
براســاس شــواهد علمــی، تأثیرگــذاری عوامــل بیرونــی )اپــی ژنتیک( 
ــه مراتــب مهمتــر از  ــدن حتــی ب در شــکل دهی سیســتم ایمنــی ب
 Anaya; Ramirez-Santana; Alzate;(  عوامــل ژنتیکــی اســت

.)Molano-Gonzalez & Rojas-Villarraga, 2016
ــات  ــک: مطالع ــی و اپی ژنتی ــتم ایمن ــن سیس ــۀ بی رابط
نشــان داده اســت کــه بیمــاری خودایمنــی کــه سیســتم ایمنــی 
بــدن را نشــانه می گیــرد، عــاوه بــر فاکتورهــای داخلــی و 
ــه شــدت تحــت نفــوذ فاکتورهــای محیطــی  الگوهــای ژنتیکــی ب
و بیرونــی اســت )Pollard et al., 2010(. ایــن بحــث مطــرح اســت 
کــه تأثیــر فاکتورهــای محیطــی در شــکل دهی سیســتم ایمنــی بــه 
مراتــب بیشــتر از فاکتورهــای ژنتیکــی اســت و بــه طــور معنــی داری 
وابســته بــه مجموعــه عوامــل تأثیرگذاری اســت کــه در ایــن پژوهش 
ــی  ــای درون ــه فاکتوره ــاد شــد و کلی ــام »اکســپوزوم« ی ــه ن از آن ب
ــر  ــرد. تأثی ــان را دربرمی گی ــامت انس ــر س ــذار ب ــی تأثیرگ و بیرون
فاکتورهــای محیطــی و مطالعــه اثرگــذاری آنهــا بــر ســامت انســان 
و دســتگاه ایمنــی در بیمــاری اتوایمیــون در حــوزه دانشــی بــه نــام 
»اکولــوژی خودایمنــی« اســت کــه پاســخ های سیســتم ایمنــی را بــه 
عناصــر محیطــی مــورد بررســی قــرار می دهــد. عوامــل اپی ژنتیــک، 

جســتار
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در درون ســلول تحــت تأثیــر عوامــل درونــی و بیرونــی متعــددی از 
جملــه هورمون هــا، تغییــرات متابولیســم ناشــی از رژیم غذایــی، دارو، 
ــد  ــه می توان ــوده ک ــدن ب ــبانه روزی ب ــای ش ــترس و ریتم ه دود، اس
ــت  ــوم« را تح ــا »اپی ژن ــراد« ی ــان ژن اف ــای بی ــه الگوه »مجموع
تأثیــر قــرار دهــد )Anaya et al., 2016(. جســیولیونیس بحــت 
ــرار  ــوم را تحــت تأثیــر ق ــراد، اپی ژن می کنــد کــه ســبک زندگــی اف
می دهــد و تغییــرات اپی ژنتیــک یکــی از مشــخصه های بــارز پیــری 
ــی همچــون ســرطان اســت. تنظیم کننده هــای پاســخ  و بیماری های
سیســتم ایمنــی بــدن، بــا تغییــرات اپی ژنیتیــک ســلول تغییــر کرده 
و بــه آن پاســخ می دهنــد کــه ایــن تغییــرات نقــش حیاتــی در تمایــز 

.)Jasiulionis, 2018( ــد ــدن دارن ــی ب ــلول های ایمن ــرد س و عملک

ویژگی های منظر شهری سامت 
منظــور از منظــر ســامت،  محیــِط زیســت شــهری اســت کــه تمامی 
المان هــای تأثیرگــذار بــر کالبــد انســان از شــرایط فیزیکــی گرفتــه 
تــا تعامــات اجتماعــی در ســطح اســتاندارد و پذیرفتــه شــده باشــد. 
ــه  ــود ب ــتاوردهای خ ــه دس ــامت در منتها الی ــت س ــط زیس محی
»یوتوپیــا« یــا آرمــان شــهر نزدیــک می شــود. برخــی از ویژگی هــای 
منظــر ســامت و تأثیــر آن بــر سیســتم ایمنــی بــدن بــه عنــوان یک 

ــر عوامــل آسیب رســان عبــارت اســت از: ســامانه حفاظتــی در براب

ــردن  ــی: لحاظک ــبز- آب ــاخت های س ــور زیرس 1-حض
عناصــر آب و گیــاه یــا فضــای ســبز

ــج یــک مطالعــه مــوردی در ســال میــادی اخیــر- 2019- در  نتای
کشــور چیــن کــه رابطــه بیــن ویژگی هــای فضاهــای ســبز در احیای 
ــرار داده  ــورد بررســی ق ــارک را م ــران پ ســامت جســم و روان کارب
اســت، نشــان داد کــه از بیــن افــراد بــا ســطح اســترس بــاال، کاربــران 
پــارک، محیط هــای چندالیــه ای ســبز و آرام در مجــاورت آب را بــه 
 Gao;( المان هــای فرهنگــی و اجتماعــی پارک هــا ترجیــح می دهنــد
ــر روی  ــری ب ــابه دیگ ــه مش Song; Zhu & Qiu, 2019(. در مطالع
افــراد مســن در هفــت کان شــهر کــره جنوبــی در ســال میــادی 
جــاری نشــان داده شــد کــه فضاهــای ســبز بــه طــور معنــی داری 
ــه  ــا ب ــراد مبت ــی را در اف ــی و روان ــترس های فیزیک ــد اس می توان
 Lee & Lee,( افســردگی و اختــاالت ســامت روان بهبــود بخشــند
ــا ســامت  ــط ب ــی مرتب ــودن دو ویژگ ــری و طبیعی ب 2019(، احیاگ
ــِر  ــر دیگ ــای پیچیده ت ــارغ از ویژگی ه ــت- ف ــذاری مثب روان و اثرگ
فضاهــای ســبز، از جملــه انــدازه، پیوســتگی و تراکــم فضاهای ســبز- 
 Tsai; McHale; Jennings; Marquet; Hipp;( شــدند  شــناخته 
Leung; Floyd, 2018(. حضــور 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 می خــورد 

)منصــوری و محســنی مقــدم، 1396(. لحاظ کــردن ایــن عناصــر در 
ــرای حرکــت  اکوسیســتم شــهری جایــگاه ویــژه ای دارد و بالطبــع ب
ــدار درنظرگرفتــن تمامــی المان هــای منظــر  ــه ســوی توســعه پای ب
ســامت در حــوزه طراحــی فضاهــای شــهری اهمیــت بســیاری دارد. 
ــع بســیاری  ــدازه و ابعــاد کوچــک، مناف فضاهــای ســبز حتــی در ان
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 2017 بــا ارائــه فرضیــه ذهــن ســبز بــه 
چگونگــی ارتبــاط دوطرفــه بیــن »مغز-بــدن- رفتــار« بــا محیط های 
ــادات  ــاط در کســب ع ــن ارتب ــز نقــش ای اجتماعــی و طبیعــی و نی
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 می دهــد کــه بــه نوبــه خــود باعــث 
ــرای  ــی را ب ــوری، راهکارهای ــن تئ ــود. ای ــط می ش ــکل دهی محی ش
بهبــود وضعیــت ســامت افــراد از طریــق ســاخت ســازه های ســبزتر 
ــز و  ــای مغ ــرد بخش ه ــر عملک ــد ب ــط می توان ــد. محی ــه می ده ارائ
تغییــر رفتارهــای اجتماعــی انســان تأثیــر مســتقیم داشــته باشــد 

.)Pretty; Rogerson & Barton Jo(

ــه  ــی ک ــاعد محیط ــرایط نامس ــور ش ــدم حض 2- ع
منجــر بــه تغییــر اســیدیته آب، خــاک و هــوا – تحــت 

ــی محیــط- مــی شــوند ــوان عناصــر اصل عن
محیــط پیرامــون انســان، تحــت تأثیر شــرایط دمایی، فشــار اتمســفر 
و میــزان اســیدیته قــرار دارد، بــه طوری کــه، تغییــر هــر یــک از ایــن 
ــر  ــش داده و اث ــط را کاه ــامت محی ــطح س ــد س ــا می توان المان ه
ســو بــر شــهروندان ســاکن در آن داشــته باشــد. بــا شــروع زندگــی 
صنعتــی از 200 ســال گذشــته تاکنــون »بــار اســیدی خالــص بــدن« 
بــه تدریــج تغییــر کــرده و بــه ســمت حالــت اســیدی بیشــتر پیــش 
رفتــه اســت. میــزان pH آب اقیانوس هــا نیــز از 8/2 بــه 8/1 کاهــش 
و اســیدیته آن افزایــش یافتــه اســت. تغییــر اســیدیته آب های ســطح 
ــواد  ــر ورود م ــه در اث ــر اســیدیته خــاک ک ــه همــراه تغیی ــن، ب زمی
صنعتــی و پســاب هــای صنعتــی اســت، اثــر نامطلوبــی بــر ســطح 
ســامت انســان داشــته اســت. در pH هــای اســیدی، میزان کلســیم 
و منیزیــم خــاک و نیــز نســبت پتاســیم خــاک در مقایســه با ســدیم 
کاهــش می یابــد. ایــن نســبت کــه تأثیــر بــه ســزایی بــر بــار اســیدی 
بــدن دارد در قبــل از زندگــی صنعتــی نســبت 10 بــه یــک داشــته 
اســت، در حــال حاضــر بــه نســبت 1 بــه 3 کاهــش یافتــه اســت. این 
تغییــر بــار اســیدی اصطاحــاً »شــیمی خــون« را در درازمــدت تغییر 
داده و بــر عملکــرد اســتخوان ها و عضــات اثــر ســو گذاشــته اســت. 
ــرات  ــه تغیی ــهری ک ــای ش ــاک محیط ه ــامت آب و خ ــت س اهمی
عناصــر موجــود در آنهــا می توانــد اثــر مســتقیم بــر ســامت انســان 
ــت ها را در  ــهری و اکولوژیس ــزان ش ــش برنامه ری ــد، نق ــته باش داش
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ــه  ــالم ب ــر ناس ــت از ورود عناص ــالم و ممانع ــای س ــی فضاه طراح
ــازد  ــگ می س ــهروندان را پررن ــده ش ــوای در برگیرن ــاک و ه آب، خ

.)Lardner, 2001(

3- اجازه فعالیت های فیزیکی در سطح استاندارد 
 امــکان فعالیــت فیزیکــی کــه یک منظــر شــهری ســامت در اختیار 
ــن  ــی در تأمی ــور حیات ــک فاکت ــد ی ــرار می ده ــود ق ــاکنین خ س
ســامت شــهروندان محســوب می شــود، 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 
ــه آزادی  ــودکان ک ــوص ک ــه خص ــه ب ــطوح جامع ــی س ــرای تمام ب
اختیــار کمتــری در انتخــاب محیــط خــود دارنــد، در آن لحــاظ شــده 

.)Quinton, 1988( ــا خیــر اســت ی
در مطالعــه ای کــه در ســال 2010 توســط ج. رومئــو و و همکارانــش 
تحــت عنــوان »فعالیــت فیزیکــی، سیســتم ایمنــی و عفونــت« انجام 
شــده بــود، مشــخص شــد کــه فعالیت هــای ســنگین بدنــی باعــث 
ــای  ــه فعالیت ه ــده، درحالی ک ــدن ش ــی ب ــتم ایمن ــرکوب سیس س
فیزیکــی مایــم موجــب بهبــود عملکــرد سیســتم ایمنــی از طریــق 
ــن  ــن رابطــه بی ــی می شــود. تعیی ــز ســلول های ایمن ــر و تمای تکثی
ســطوح مختلــف فعالیــت فیزیکــی و عملکــرد سیســتم ایمنــی ابــزار 
ــراد  ــه خصــوص اف ــردم ب ــرای حفــظ ســامت عمــوم م ــوه ای ب بالق
ــزان  ــه می ــه چ ــود. اینک ــد ب ــکاران، خواه ــر ورزش ــاوه ب ــن ع مس
ــر  ــی تأثی ــتم ایمن ــرد سیس ــر عملک ــد ب ــی می توان ــت فیزیک فعالی
ــده دارد  ــه بررســی های بیشــتر در آین ــاز ب ــت داشــته باشــد نی مثب

.)Romeo; Wärnberg; Pozo & Marcos, 2010(
ــد امــکان  ــذا طراحــی مکان هــای عمومــی در ســطح شــهر کــه بتوان ل
انجــام فعالیت هــای فیزیکــی مناســب بــرای شــهروندان- بــه خصــوص 
کــودکان و افــراد مســن را مهیا کند، از اهمیت بســیاری در ارتقای ســطح 

.)Audrey &Batista-Ferrer, 2015( ســامت جامعــه برخــوردار اســت

4-برخــورداری از تنــوع زیســتی و ارتبــاط متقابــل آن 
بــا میکروبیوتــای7 بــدن انســان

از دیگــر ویژگی هــای کلیــدی تأثیرگــذار منظــر شــهری بــر ســامت 
ــت.  ــت« اس ــط زیس ــه ای محی ــوع گون ــورداری از »تن ــان، برخ انس
ــن در  ــی مزم ــای التهاب ــک و بیماری ه ــای آلرژی ــیوع بیماری ه ش
جمعیت هــای شهرنشــین بــه طــور معنــی دار باالتــر از جمعیت هــای 
مشــابه غیرشهرنشــین گــزارش شــده اســت. براســاس »فرضیــه تنوع 
زیســتی«، کاهــش تمــاس افــراد بامؤلفه هــای محیط هــای طبیعــی، 
ــع آن  ــه تب ــان و ب ــدن انس ــی ب ــت میکروب ــش جمعی ــب کاه موج
کاهــش تحمل پذیــری سیســتم ایمنــی و اختــال در عملکــرد آن و 
شــیوع بیماری هــای خــود ایمــن می شــود. کاهــش تنــوع زیســتی 
محیط هــای شــهری مشــخصاً بــر جمعیــت میکروبــی پوســت کــه 
ــا  ــد ی ــت می کنن ــان زیس ــدن انس ــالمت آمیز در ب ــورت مس ــه ص ب
ــا  ــی داری ب ــل معن ــام دارد، رابطــه متقاب ــا« ن ــاً »میکروبیوت اصطاح
ــر  ــت. تغیی ــان داده اس ــان نش ــدن انس ــی ب ــتم ایمن ــامت سیس س
کاربــری زمیــن و حضــور گیاهــان گلــدار، اثــر مســتقیم و متقابلــی بر 
بــروز بیماری هــای آســم و آلــرژی و فاکتورهــای التهابــی نشــان داده 
اســت. تنــوع زیســتی در محیط هــای شــهری باعــث بهبــود عملکــرد 
ــم و  ــل آس ــی مث ــای مزمن ــش بیماری ه ــی و کاه ــتگاه ایمن دس
 Hanski; von Hertzen; Fyhrquist; Koskinen;( ــرژی می شــود آل
 Torppa;  Laatikainen; Karisola; Auvinen; Paulin; Mäkelä;

.)Vartiainen; Kosunen; Alenius & Haahtela, 2012

بحث و نتیجه گیری
علی رغــم پیشــینة تاریخــی طــرح ماحظــات حــوزه ســامت 
ــال )از  ــر از 70 س ــی ت ــه ای طوالن ــا عقب ــهری ب ــزی ش در برنامه ری
اهــداف  و   )Saint Plancat, 1965 و    Morensal, 1948:جملــه
ــای کان دو  ــن برنامه ریزی ه ــوزه،  فاصله گرفت ــن دو ح ــترک ای مش
حــوزة »ســامت عمومــی« و »منظــر شــهری«، علی رغــم خاســتگاه 
مشــترک از ابتــدای انقــاب صنعتــی تاکنــون و طــی دو مســیر واگرا، 
مشــکاتی را بــرای ســامت شــهروندان بــه همــراه داشــته اســت، بــه 
ــای  ــق حوزه ه ــته ای از تلفی ــات میان رش ــه مطالع ــاز ب ــه نی طوری ک
شــهری و ســامت در کان شــهرهای صنعتــی بــرای رفــع مشــکات 
ــه شــدت  ــه خصــوص در حــوزه ســامت عمومــی ب ــی آنهــا ب کنون
.)Northridge & Freeman, 2011 :ــه ــود )از جمل ــاس می ش احس

بــه کــرات در آثــار منتشرشــده علمــی،  نقــش فاکتــور مهــم دیگــری 
ــای  ــک فاکتوره ــک و ریس ــوم ژنتی ــای مرس ــر از فاکتوره ــه غی ب
ــرح  ــی« مط ــای محیط ــام »فاکتوره ــا ن ــوم،  ب ــده مرس ــناخته ش ش
ــی  ــده محیط ــای پیچی ــه ای از فاکتوره ــود مجموع ــه خ ــت ک اس
دیگــری اســت اعــم از: شــکل، رنــگ و ابعــاد فضــا، حضور عنصــر آب، 
گیــاه و انــدازه و پیوســتگی ایــن فضاهــای ســبز- آبــی، میــزان آزادی 

تصویر 4 : در یکی از تصاویر ترسیم شده توسط یک هنرمند نقاش از یوتوپیا 
یا آرمان شهر برای شهر سیدنی زیرســاخت های سبز-آبی کامًا مشهود بوده 

.Jennifert, 2019 :و گل های نیلوفر بر ســطح آب مشهود است. مأخذ
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تحــرک فضاهــای شــهری بــرای انســان- بــه عنــوان کاربر شــهری- و 
تنــوع زیســت محیطی مکان هــای شــهری کــه بــه تعــدادی از آنهــا و 
نقــش برجســته ایــن المان هــای 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 جنگل هــا، بیابان هــا و مناظــر 
ــوع  ــای مصن ــاگاه از فضاه ــه ن ــه ب ــد، بلک ــت نمی کن ــی زیس طبیع
دســت بشــر- بعضــاً حاصــل عملکــرد افــراد غیرمتخصــص و بی اطاع 
از حــوزه منظــر شــهری ســامت- ســربرآورده،  دور از ذهــن نیســت 
کــه بــا بیماری هــای متعــدد و متأثــر از ایــن طراحی هــای غیراصولــی 
ــی و  ــای روح ــرژی و بیماری ه ــم و آل ــرط، آس ــی مف ــون چاق همچ
روانــی و اختــاالت سیســتم ایمنــی و فیزیولوژیــک مواجــه باشــیم.

بــا مــروری بــر مقــاالت حــوزه ایمنــی پزشــکی کشــور، بــه طــور قابل 
توجهــی تمرکــز حوزه هــای مطالعاتــی بــر مطالعــات جزگرا و بررســی 
اثــرات صــرف یــک عامــل بــر سیســتم ایمنــی بــدن مشــهود اســت. 
علی رغــم وفــور قابــل ماحظــه ایــن پارادایــم جدیــد و رابطــه متقابل 
ســامت انســان بــا المان هــای منظــر شــهری و توجه جامعــه جهانی 
بــه بــروز بیماری هــای ناشــی از زندگــی شــهری در بانک هــای 
اطاعاتــی 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 
ــهرهای  ــدد ش ــه تع ــه ب ــا توج ــک کشــور ب ــای آکادمی آن در فضاه
صنعتــی و تولــد زیســت گاه های ســاخت بشــر از جملــه شــهرک های 
ــه شــدت احســاس می شــود. کمبــود فضاهــای  صنعتــی نوظهــور ب
طبیعــی و احیاگــر در فضاهــای نامبــرده و بــروز بیماری هــای التهابــی 
مزمــن بــا فراوانــی باالتــر در شــهرهای صنعتــی، چالــش فزاینــده ای 
ــوزه  ــون »ح ــته ای هم چ ــن میان رش ــی متخصصی ــرای فراخوان را ب
ــه بررســی عوامــل  ــوژی ســامت« -کــه ب منظــر ســامت« و »اکول
آسیب رســان محیــط بــر سیســتم ایمنــی بــدن بحــث می کنــد- بــه 
ــه  ــا، ب ــروز دنی ــای ام ــات و پژوهش ه پیش کشــیده اســت. در مطالع
خصــوص بــه ارتبــاط فضاهــای ســبز و پارک هــای شــهری با ســامت 

شــهروندان بــه صــورت علمــی و بــا لحــاظ محاســبات آمــاری دقیــق 
بســیار پرداختــه شــده و ضعــف بــه کارگیــری یــک حــوزه مطالعاتــی 
ــهروندان در  ــامت ش ــوص س ــری در خص ــرای تصمیم گی ــرف ب ِص
ــه صــورت پررنــگ و معنــی داری احســاس شــده  ــی ب جامعــه جهان

اســت.
اذعــان بــه ضــرورت تجمیــع رشــته های حــوزه ســامت عمومــی و 
برنامه ریــزان شــهری )Corburn, 2004( نشســت های مشــترک 
ــوزه  ــران ح ــا صاحب نظ ــان ب ــت و درم ــوزه بهداش ــن ح متخصصی
محیــط زیســت، حضــور برنامه ریــزان شــهری و متخصصیــن حــوزه 
اکولــوژی ســامت بــرای لحاظ کــردن تمامــی المان هــای تأثیرگــذار 
بــر ســامت جســم و روان انســان شهرنشــین را می طلبــد. ایــن مهم، 
بی شــک وظیفــه سیاســت گذاران و برنامه ریــزان شــهری اســت 
ــد.  ــرای شــهروندان خــود طراحــی کنن ــط ســالم تری را ب ــه محی ک
ــر  ــای عناص ــی مداخله گره ــوزه و بررس ــن ح ــتر در ای ــه بیش مطالع
ــر  ــاری دقیق ت ــات آم ــه مطالع ــاز ب ــراد، نی ــامت اف ــهری در س ش
تحــت عنــوان مطالعــات جامــع8 و فراخوانــی متخصصیــن حوزه هــای 
متعــددی همچــون پزشــکی اجتماعــی، اکولوژیســت های شــهری و 

ــهری دارد. ــر ش ــزان منظ برنامه ری
در پاســخ بــه ســوال مطــرح شــده بایــد گفت نقــش عناصــر محیطی 
بــه عنــوان مهم تریــن عامــل در رونــد تکویــن رفتارهــای اجتماعــی 
و توانایــی مقابلــه بشــر بــا عوامــل بیمــاری زا شــناخته شــده و یکــی 
از مباحــث چالــش برانگیــز در تحقیقــات حــوزه علــوم اجتماعــی و 
زیست-پزشــکی حــال حاضــر اســت. تعــدد عوامــل زیســت محیطی 
متعــدد،  پیچیدگــی تأثیرگــذارِی اثــر تجمیع شــده آنهــا بــر ســامت 
ــاعی  ــریک مس ــه تش ــاز ب ــان داده و نی ــان را نش ــم و روان انس جس

ــی دارد. ــام م ــاً اع ــته ای را صرحت ــی میان رش ــای مطالعات حوزه ه
در آخــر پیشــنهاد می شــود بــرای مطالعــه بیماری هــا و آســیب های 
ــود  ــه خ ــری را ک ــور دیگ ــی، فاکت ــات آت ــوزه ســامت،  در مطالع ح
مجموعــه ای از فاکتورهــای تأثیرگــذار محیطــی اســت،  نیــز بــا عنوان 
»وضعیــت نیــچ بدن انســان« کــه محیــط دربرگیرنــدة جســم و روان 

کاربــر شــهری اســت، درنظــر گرفتــه شــود.
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جســتارجســتار

قدردانی و سپاس

بدیــن وســیله مراتــب قدردانــی و ســپاس فــراوان خــود را از جنــاب آقــای دکتــر ســید امیــر منصــوری، ســردبیر محتــرم مجلــه وزیــن »منظــر« بــه خاطــر اجــازه 
طــرح مبحثــی متفــاوت، بــا درون مایــه زیست-پزشــکی را بــه مباحــث حــوزة منظــر شــهری اعــام کــرده و ســعة صدر و بلندنظــری ایشــان را ارج می نهــم.

پی نوشت 
1. اپــی ژنتیــک از دو کلمــه epi و ژنتیــک مشــتق شــده اســت کــه »اپــی« در التیــن بــه معنــای »فــرا« یــا »باالتــر« از چیــزی اســت و اپــی ژنتیــک علمــی اســت 
ــه المان هــای  ــه عبارتــی بحــث می کنــد کــه چگون ــه بررســی تغییــر الگــوی بیــان ژن در اثــر عوامــل محیطــی فراتــر از تغییــر توالــی ژن هــا می پــردازد. ب کــه ب
متفــاوت محیطــی منجــر بــه بــروز حــاالت متفــاوت بیــان ژنــی یــا الگوهــای رفتــاری متفــاوت در افــراد می شــوند. بررســی ایــن رابطــة متقابــل بیــن ژن هــا و محیــط 
در مباحــث علــوم اجتماعــی و زیســت پزشــکی اهمیــت بســیاری دارد، بــه طــوری کــه نشــان می دهــد همــکاری متقابــل ژن هــا و عوامــل محیطــی در شــکل گیری 
رفتارهــای اجتماعــی افــراد، رشــد شــخصیتی و توانایــی مقابلــه بــا عوامــل بیمــاری زا نقــش حیاتــی دارد. بــه عبارتــی اپــی ژنتیــک مثــل یــک رابــط، بیــن محیــط و 

.)Jasiulionis, 2018( ژن عمــل می کنــد، تاثیــرات محیــط را دریافــت کــرده و الگوهــای بیــان ژن را تغییــر می دهــد

Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de Lamarck  .2: طبیعی دان و زیست شناس معروف فرانسوی
Biston betularia .3 : بیستون بتوالریا

4. ایــن محیــط خــاص کــه دربرگیرنــدة کالبــد انســان شــهری اســت، مملــو از المان هــای تأثیرگــذار متعــددی- بــه نــام اکســپوزوم- اســت کــه اصطاحــاً و بــرای 
اولیــن بــار در ایــن پژوهــش »نیــچ انســان« نامگــذاری شــده اســت.

5. مجموعه عوامل محیطی تاثیر گذار بر بدن انسان
Social connection .6

7. مجموعة باکتری های مفید هم زیست با بدن انسان
  Cohort Study.8
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