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مقاله پژوهشي

تحلیل اثرات مخاطرات محیطي بیولوژیکال بر فضاهای شهری با تأکید بر
پاندمي کرونا (مطالعه موردی :شهر تبریز)

1

حمیده غالمي؛ دانشجوی دکتری ،گروه جغرافيا و برنامهريزی شهری ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز ،ايران
علي پناهي؛ استاديار ،گروه جغرافيا و برنامهريزی شهری ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز ،ايران
حسن احمدزاده؛ استاديار ،گروه جغرافيا و برنامهريزی شهری ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز ،ايران

چکیده
طي دورههای تاريخي مخاطرات بيولوژيکال و بيماریهای همهگير متعددی همچون ماالريا ،آنفوالنزا و غيره در عرصهی جهاني موجبات
آسيبهای جبرانناپذيری در سکونتگاههای انساني گرديدهاند .در اين بين ،يکي از مخاطرات بيولوژيکالي که از سال  2019در تمامي نقاط
جهان گسترش يافته است ،ويروس کرونا (کوويد )19-ميباشد .با توجه به اثرات منفي اين بيماری (سالمتي افراد ،اجتماعي و اقتصادی) در
مناطق مختلف و شرايط زيست شهرها ،هدف از تحقيق حاضر بررسي اثرات اين مخاطره در فضاهای شهری تبريز و ارائهی راهکارهايي
برای بهبود وضعيت و مواجهه با ساير بيماریهای همهگير ميباشد .بنابراين ،تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهيت تحليلي-
اکتشافي ميباشد که بهمنظور تحليل دادهها از مدل کيفي تحليل عاملي کيو  Qاستفاده شده است .جامعهی آماری تحقيق نيز شامل مديران و
کارشناسان شهری و نخبگان دانشگاهي است که حجم نمونه با استفاده از روش دلفي  15نفر تعيين شده است .بر مبنای مدل تحليل عاملي
کيو و واريانس استخراجشده ميتوان عنوان کرد که سه عامل يا اثر اقتصادی ،زيستمحيطي و اجتماعي-فردی در راستای اثرات ويروس
کرونا در شهر تبريز بيان گرديدهاند که در مجموع  76/822درصد از واريانس کل را تبيين ميکنند .همچنين مهمترين اثرات ناشي از شيوع
ويروس کرونا مربوط به مؤلفه های اقتصادی همچون تضعيف ساختار اقتصادی شهر ،از بين رفتن امنيت شغلي ،پايين آمدن ميزان درآمد و
پسانداز و افزايش بيکاری و تعديل نيرو در برخي بخشهای اقتصادی ميباشد .پس از اثرات اقتصادی نيز به ترتيب اثرات زيستمحيطي و
اجتماعي-فردی بيشترين آسيبهای واردشده به شهر تبريز ناشي از شيوع ويروس کرونا را به خود اختصاص دادهاند.
کلمات کليدی :مخاطرت محيطي ،مخاطرات بيولوژيکال ،پاندمي کرونا ،شهر تبريز.
تاريخ ارسال1400/6/10 :
تاريخ بازنگری1400/7/12 :
تاريخ پذيرش1400/7/14 :

* علي پناهي؛ استاديار ،گروه جغرافيا و برنامهريزی شهری ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تبريز ،ايرانpanahin@yahoo.com ،
 .1مقالهی حاضر برگرفته از رسالهی دکتری تحت عنوان تحليل فضايي تابآوری سکونتگاههای شهری در برابر مخاطرات محيطي با تأکيد بر رويکرد آيندهپژوهي و
سناريونگاری (مطالعه موردی :شهر تبريز) با همکاری نويسندگان ميباشد.
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بیان مسئله:
مخاطرات محيطي ،پيشامدهای ناگهاني يا تدريجي با خاستگاه طبيعي يا انساني بهشمار ميروند که طي دورههای تاريخي جزء
الينفك سکونتگاههای انساني محسوب گرديده و سالمت و امنيتِ گسترهی زيست و اسکان بشر را با خطر مواجه ساختهاند
) .(Spaans and Waterhout, 2017:111; Zhang et al, 2019:216تغييرات آبوهوايي ،شيوع بيماری ،فجايع زيستمحيطي،
باليای طبيعي و غيره ازجمله تهديدها و مخاطرات مستمری محسوب ميشوند که بهطور فزايندهای مشکالت عديدهای در شهرها
و مناطق شهری در حوزههای مختلف سکونتي ،اجتماعي ،اقتصادی ،زيستمحيطي ،روانشناختي و غيره ايجاد ميکنند
) .(O’Brien et al, 2004; United Nations, 2015:3; World Bank, 2019:1چنانکه ،در طول سالها و دهههای گذشته
بحرانها و مخاطراتي همچون زلزله ،سيل و از سال  2019بحران پاندمي کرونا ،در عرصهی جهاني مشکالت عديدهای بهوجود
آوردهاند .اولين بار در تاريخ بشريت نيست که شيوع و همه گيری يك نوع بيماری بر شهرها تأثير ميگذارد (Matthew and

) ،McDonald, 2006:110اما ادبيات مربوط به شهرها و همهگيری قبل از ظهور پاندمي کوويد 19-محدود بوده است .تحقيقات
شهری پيشين همهگيریهای قبلي را در مواردی مانند تمرکز و نابرابری و آسيبپذيری گروههای فقير و حاشيهنشين مورد مطالعه
قرار دادهاند ) .(Wade, 2020:701درحاليکه بررسي و تأثيرات همه گيری در ابعاد مختلف بهداشتي ،سالمتي ،اقتصادی ،زيست
محيطي و اجتماعي ضروری ميباشد و بررسي اثرات ويروس کوويد 19-بايستي در اين ابعاد صورت پذيرد .در اين راستا ،با توجه
به اهميت بررسي اثرات بحران همهگيری ويروس کرونا ،هدف از تحقيق حاضر تحليل و اکتشاف اثرات پاندمي کرونا (ويروس
کوويد )19-بر ساختار فضايي کالنشهر تبريز و شهروندان در ابعاد مختلف ميباشد .بر مبنای گزارشات سازمان بهداشت جهاني

1

کوويد 19-يك بيماری همهگير جديد ميباشد که از ووهان در استان هوبي 2چين گسترش يافته است ).(Zhu et al, 2020:2
اولين مورد مبتال به اين بيماری در دسامبر  2019شناسايي شده و در  11مارس  ،2020سازمان بهداشت جهاني کوويد 19-را
بهطور رسمي بيماری همهگير تعريف کرد ) .(World Health Organization, 2020a:1تا  12ژوئن  ،2020مجموعاً 7410510
نفر مبتال به اين ويروس و  418294مرگ ناشي از آن در  215کشور دنيا گزارش شده است (World Health Organization,

) .2020b:1گسترش پاندمي کرونا (ويروس کوويد ) 19-عالوه بر آسيب رساندن بر سالمتي افراد ،مناطق مختلف جهان بهويژه
شهرها را در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعي ،روانشناختي و  ...با مشکالت عديدهای روبهرو ساخته است (Fong et al,

) ،2020:977که شهر تبريز نيز از اين قاعده مستثناء نميباشد .تمرکز بيشازحد جمعيت ،اين شهر را در معرض تهديدات و
آسيبهای فراواني قرار داده که مي تواند در مواقع بحراني (همانند شرايط کنوني و گسترش ويروس کرونا) ،زندگي شهروندان
را با مشکالت جدی مواجه کند .عدم کفايت ساختار مديريتي و نظام اقتصادی و شرايط قرنطينهای در ابعاد مختلف بهويژه
اقتصادی مشکالت عديدهای را در فضای شهری بهوجود آورده است که ميتوان به از بين رفتن شغلهای بسياری از افراد
کمدرآمد و افزايش بيکاری ،افزايش نابرابریهای اجتماعي ،افزايش مشکالت زيستمحيطي و پيكهای چندگانهی گسترش
ويروس ناشي از ضعف نظام تصميم گيری ،اجرا و نظارت اشاره کرد .بنابراين ،بررسي اثرات مختلف پاندمي کرونا بر اين شهر و
اتخاذ تدابير مناسب در راستای کاهش اثرات اين ويروس و شيوع ساير بيماریهای همهگير ضرورتي اجتنابناپذير ميباشد.
مباني نظری و پیشینه تحقیق:
گسترش سريع بيماریهای مرگباری چون کوويد ، 19-سارس ،ابوال و مانند اينها تقريباً در تمامي کشورهای دنيا برخاسته از يکي
از تحوالت بزرگ دهههای اخير يعني «جهاني شدن »3است.
1. WHO
)2. Wuhan in Hubei Province
3. Globalization
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گسترش شبکههای حملونقل بهويژ در عرصهی صنعت هوانوردی ،مهاجرتهای گسترده و يکپارچه شدن حوزههای توليد،
توزيع و مصرف در سراسر جهان سبب شده تا بهدنبال جابهجاييهای گستردهی جمعيتي ،بيماریهای مسری بيولوژيکي با سرعت
خيرهکننده و متفاوت از گذشته ،مرزهای نهچندان محسوس کشورها را پشت سر گذاشته ،به دورترين نقاط کرهی زمين
دستدرازی کنند (ايماني جاجرمي .)88:1399 ،در اين بين ،بيماری کوويد 19-يا ويروس کرونا ;(Co:Corona; VI:virus

) D:Disease; 19:yearبرای اولين بار در سال  2019در ووهان چين استان هوبي به دليل تشديد سندرم حادی تنفسي شناسايي
گرديد ) (Zhue et al, 2020:2و گسترش آن در سراسر جهان در مدتي کمتر از دو ماه ،همهی کشورها را نگران کرده و موجب
خسارات بيشمار جاني و مالي شده است.
از نظر تاريخي ،بيماریهای همهگير بيشترين اثرات منفي خود را در بين اقليتها و افراد با موقعيت اجتماعي-اقتصادی پايين
داشتهاند ) .(Duggal, 2020:19بهعنوان مثال ،دادههای اخير کوويد 19-از شهر نيويورک حاکي از آن است که ميزان مرگومير
مردم سياهپوست و التينتبار دو برابر سفيدها ميباشد ) .(Wade, 2020:704همچنين شرايط ناشي از قرار گرفتن در معرض
خطرات ،مشکالت اقتصادی و دسترسي محدود به خدمات اساسي نيز از عوامل گسترش همهگيری ميباشد (Kihato and

) .Landau, 2020:1چنانکه دسترسي محدود اقليتها و اقشار فقير جامعه به مراقبتهای پزشکي در طول همهگيریها ،گسترش
شيوع آن را سرعت ميبخشد ) .(Biswas, 2020:13از طرفي واسداني و پراساد ،)2020( 1معتقدند ترکيبي از عوامل مختلف
مانند ت راکم جمعيتي باال ،دسترسي نامناسب به خدمات اساسي و ناپايداری درآمدها اقداماتي همچون فاصلهگذاری اجتماعي و
اقدامات قرنطينهای را در شيوع کوويد 19-سخت کرده است .اين موضوع در بسياری از شهرهای آسيا ،آفريقا و آمريکای
جنوبي مشاهده شده است؛ مثالً در هند که دارای تراکم جمعيتي باال بهويژه در مناطق زاغهنشين ميباشد .اين موارد همراه با ساير
نابرابریهای موجود ،فاصلهگذاری اجتماعي را دشوار ميکند و در نتيجه اثر "اقامت در خانه" را بهعنوان سياستي در راستای
مهار شيوع ويروس تضعيف مينمايد ) .(Mishra et al, 2020:2همچنين شرايط شيوع ويروس در محلههای فقيرنشين و
سکونتگاههای غيررسمي با توجه به عدم دسترسي به مراقبتهای پزشکي (بهعنوان مثال بيمارستان) و خدمات اساسي مانند آب
تميز برای شستن دست و رعايت بهداشت زياد ميباشد ) .(de Oliveira and de Aguiar Arantes, 2020:2بر اين اساس ،اين
نگراني وجود دارد که نابرابریهای موجود نه تنها مناطق فقيرنشين ،بلکه ساير نقاط شهرها را در برابر شيوع ويروس با مشکالت
عديدهای روبهرو سازد .بنابراين ،سياستهايي همچون فاصله گذاری اجتماعي و درخانه ماندن بايستي همسو با سازوکارهای
حمايت اقتصادی باشد ) .(Finn and Kobayashi, 2020:218درحاليکه تجربهی تاريخي نشان ميدهد در همهگيریهای قبلي
مانند همهگيری آنفوالنزای  1918نيز کاهش نابرابریها و رفع نيازهای اقليت ها در آينده مدنظر بوده ولي اقدامات مؤثری در اين
زمينه انجام نگرفته و در عصر شيوع کرونا نيز شاهد شيوع گسترش در بين اقليتها و اقشار کمدرآمد ميباشيم (Jon,

) .2020:331از طرفي در عصر کرونا شاهد انواع آسيبها در ابعاد مختلف عالوه بر سالمتي افراد بودهايم .بهعنوان مثال،
همهگيری باعث ايجاد تنشهای اجتماعي بين گروههای مهاجر و جوامع ميزبان در چين و هنگ کنگ گرديده است (Castillo

) .and Amoah, 2020:562تعطيلي طوالنيمدت اقتصادی به دليل همهگيری کوويد 19-تأثيرات منفي بسياری بر اقتصاد شهری
داشته است .از آن جمله مي توان به تأثير قابل توجه شيوع بيماری بر درآمدهای مالياتي شهر ،درآمد شهروندان ،گردشگری ،از
بين رفتن شغل اقشار کمدرآمد و زنجيرهی تأمين غذای شهری اشاره کرد ) .(Mendes, 2020:319بهعنوان مثال تخمين زده
ميشود که همهگيری باعث سقوط  40تا  60درصدی در تعداد گردشگری شهر لويو 2اکراين شده است.
همچنين پيشبيني کردهاند که تلفات مالي ناشي از اين همهگيری حدود  80تا  135ميليون يورو خواهد بود (Rutynskyi and
)..Kushniruk, 2020:195
1. Wasdani & Prasad
2. Lviv
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بنابراين با توجه به اثرات منفي شيوع کوويد 19-در ابعاد مختلف سالمتي ،اجتماعي ،اقتصادی و  ،...نياز به يك استراتژی
مديريتي يکپارچه در حکمروايي شهرها با ديدگاه آيندهنگر ،برنامهريزی قبل از وقوع بحران ،سرمايهگذاری کافي در سيستمهای
مراقبتهای اوليهی بهداشتي ،هشدار اوليه و هماهنگي فعاليتهای بخشهای مختلف و تمامي ذينفعان برای پاسخ بهموقع و
مؤثرتر در همهگيریها و شيوع بيماری در شهرها ) (Shammi et al, 2020:2و همچنين سيستمي هوشمند با توانايي تشخيص
سريع افراد آلوده از طريق افزايش آزمايش و بهبود نظارت احساس ميگردد ).(Earl and Vietnam, 2020:11
با وجود اينکه شيوع ويروس کرونا از دسامبر سال  2019شروع شده است ،تاکنون مطالعات متعددی در اين زمينه نگارش شده
است .با توجه به مطالعات پيشين ميتوان گفت که نوآوری تحقيق حاضر تبيين اثرات اين ويروس در ابعاد مختلف و بهصورت
جامع و با روش کيفي ميباشد .در جدول شماره  1به مهمترين مطالعات مرتبط با پاندمي کرونا اشاره ميگردد.
جدول ( :)1پيشينهی مطالعاتي
پژوهشگر

عنوان

حيدری ()1399

تبيين ضرورت مديريت دانش
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شريفي و خاوريان
گرمسير)2020( 2
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()2021

پيامدهای اجتماعي شيوع
ويروس کرونا در جامعهی
ايران
تبيين عوامل مؤثر بر
تابآوری اجتماعي در برابر
مخاطرات بيولوژيکال با تأکيد
بر کوويد 19-در شهر زنجان

کوويد  19و آسيبپذيری
شهری در هند
بررسي پاندمي کرونا و
تأثيرات آن بر شهرها و
درسهای اصلي برای
برنامهريزی ،طراحي و
مديريت شهری
اعتماد عمومي و موفقيت
سياستهای مقابله با بحران
کرونا
محيطهای شهری و کوويد-
 ،19سه ايالت شرقي آمريکا
(نيويورک ،نيوجرسي و
کنتيکت)5

نتايج
مطالعات داخلي
اين مطالعه بيان ميکند که شيوع و همهگيری جهاني ويروس جديد کرونا (کوويد )19-بهعنوان يك بيماری
پاندميك ،يکي از بحرانيترين شرايط را پيش روی نظام ارائهی خدمات سالمت قرار داده است .دشواری
مديريت اين بحران بهويژه با شرايط خاص کشور ايران و ناشناخته بودن بيماری و نبود تجارب کافي ،عرصه را
برای خالقيت و نوآوری های مختلف فراهم نموده است .اين تجارب ارزشمند در صورت مديريت و تبديل
شدن به دانش صريح ،ذخيرهی ارزشمندی در اختيار نظام ارائهی خدمات سالمت کشور و جهان قرار خواهد
داد و غفلت از اين مهم ،به اتالف اين سرمايهی عظيم منجر خواهد شد.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که اين بحران بر حوزههايي چون خانواده و آموزش ،روابط کار و برخي
گروههای اجتماعي مانند زنان ،کودکان ،صاحبان مشاغل خرد و مهاجران ،بيشترين پيامدها را داشته است.
نتايج پژوهش حاکي از آن است که مهمترين عوامل تأثيرگذار بر تابآوری اجتماعي در برابر کوويد 19-در
شهر زنجان به ترتيب عبارتند از :مهارت شهروندی ،نگرش ،آگاهي و سالمت و سرمايهی اجتماعي و عدالت.
همچنين ارتباط ساختاری معناداری بين اين عوامل وجود دارد که تحقق تابآوری اجتماعي در شهر زنجان را
تبيين ميکنند.
مطالعات خارجي
اين پژوهش بيان ميکند که همهگيری جهاني يکي از شخصيتهای اصلي شهرها ميباشد و برنامههای جهاني
سازمان ملل متحد گواه بر اين امر بوده است .سازمان ملل متحد شاخصهايي را برای ارزيابي آسيبپذيری
شهرها در برابر کوويد  19ارائه داده است که دانش مبتني بر شواهد از طريق نقشهبرداری و تحليل ميباشد .در
اين تحقيق اين تکنيك در مقياس خرد در شهرهای هند مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج پژوهش نشان ميدهد که از نظر تمرکز موضوعي ،تحقيقات اوليه در مورد تأثيرات کوويد  19بر روی
شهرها عمدتاً چهار موضوع اصلي را دربر ميگيرد )1( ،کيفيت محيطزيست )2( ،تأثيرات اقتصادی-اجتماعي،
( )3مديريت و حاکميت )4( ،حملونقل و طراحي شهری.
اعتماد عمومي باال در جامعه ،احتمال موفقيت سياستهايي چون فاصلهگذاری اجتماعي را بيشتر خواهد کرد.
در اين راستا ،ميتوان گفت که تحقق فاصلهگذاری اجتماعي در کشورهايي با اعتماد عمومي باال ميباشد و در
اين زمين سرمايهی اجتماعي نقش مهمي ايفا ميکند
بر مبنای نتايج پژوهش مشخص شده است که ساکنان شهرها در برابر اين بيماری نسبت به ساکنان روستاها
آسيب پذيرترند .همچنين در بين متغيرهای جمعيتي در سطح منطقه ،درصد ساکنين سياهپوست و اسپانيايي
قویترين ارتباط مثبت را با نتايج کوويد 19-نشان دادند .خانوارهای پرجمعيت ،افراد فاقد بيمه و کمدرآمدها
نيز آسيبپذی بيشتری را بهدنبال شيوع اين بيماری متحمل شدهاند.
1. Mishra
2. Sharifi & Khavarian-Garmsir
3. Wu
4. Lee
5. Connecticut
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با توجه به موارد ارائهشده در مباني نظری و همچنين اهداف تحقيق ،مي توان مدل مفهومي تحقيق را با توجه به عوامل تأثيرگذار
بر شيوع همهگيری و اثرات ناشي از آن در ساختار شهرها به شرح شکل شماره  1ترسيم نمود.

شکل ( :)1مدل مفهومي تحقيق

روششناسي تحقیق:
با توجه به اينکه تحقيق حاضر بهدنبال توسعهی دانش کاربردی در راستای شناسايي اثرات بيماریهای همهگير (ويروس کرونا)
در فضاهای شهری تبريز ميباشد ،لذا ت حقيق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهيت تحليلي-اکتشافي ميباشد .در اين
تحقيق بهمنظور تحليل دادهها از مدل کيفي تحليل عاملي کيو  Qاستفاده شده است .جامعهی آماری تحقيق شامل مديران و
کارشناسان شهری و نخبگان دانشگاهي است که حجم نمونه با استفاده از روش دلفي  15نفر تعيين شده است .الزم به ذکر است
که قلمرو اين پژوهش در ابعاد زماني و مکاني به زمستان  1399و بهار  1400در شهر تبريز مربوط ميباشد.
همچنين عملياتي نمودن روش دلفي در تحقيق حاضر بدين شرح بوده است :با توجه به اينکه هدف از تحقيق حاضر شناسايي
اثرات بيماریهای همه گير (ويروس کرونا) در فضاهای شهری تبريز است ،بنابراين دو دور نمونهی آماری مورد مصاحبه و
پرسشگری قرار گرفتهاند .همچنين دسترسي به اين نمونهی آماری از طريق روش گلولهبرفي (انتخاب تعداد معدود نمونهی
آماری « 4نفر» و معرفي سايرين از طريق افراد اوليه و ثانويه) بوده است .در راستای تدوين پرسشنامهها نيز ابتدا سؤاالت بهصورت
باز مطرح شدهاند و پس از رسيدن به نظر مشترک و شناسايي اثرات کوويد 19-بر فضاهای شهری تبريز ،پرسشنامههای بسته
تنظيم گرديده است.
معرفي قلمرو مورد مطالعه:
در راستای قلمرو پژوهش ميتوان گفت ،تبريز مرکز استان آذربايجان شرقي يکي از شهرهای بزرگ ايران است .اين شهر
بزرگترين شهر منطقه ی شمال غرب کشور بوده و قطب اداری ،ارتباطي ،بازرگاني ،سياسي ،صنعتي ،فرهنگي و نظامي اين منطقه
شناخته ميشود .اين شهر در  41درجه و  25دقيقهی طول شرقي و  38درجه و  2دقيقهی عرض شمالي از نصفالنهار مبدأ واقع
شده است و ارتفاع متوسط آن از سطح آبهای آزاد حدود  1340متر است .همچنين اين شهر  5ششمين شهر پرجمعيت ايران
پس از شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان ،کرج و شيراز محسوب ميشود .بررسي رشد فيزيکي و جمعيتي تبريز نشان ميدهد که
در فاصله زماني 60ساله ( ،)1335-1395مساحت اين شهر از  1170هکتار به  19000هکتار و جمعيت آن از  289996نفر به
 1773033نفر رسيده است .يعني جمعيت آن قريب به  6برابر و توسعهی فيزيکي آن حدود  16برابر رشد داشته است (زادولي
خواجه.)223:1397 ،
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شکل ( :)2موقيت جغرافيايي کالنشهر تبريز

یافتهها و تجزیه و تحلیل:
به منظور شناسايي اثرات ويروس کرونا در فضاهای شهری تبريز از روش تحليل عاملي کيو (مصاحبه با  15نفر از مديران و
کارشناسان شهری و نخبگان دانشگاهي) استفاده شده است .در تحليل عاملي کيو برخالف تحليل عاملي افراد به جای متغيرها
دستهبندی ميشوند.
جهت انجام تحليل عاملي از ماتريس همبستگي که روشي مرسوم و معمول ميباشد ،استفاده شده است .در اين راستا ،عاملها به
روش واريماکس که نوعي چرخش متعامد است ،چرخش يافتند و مقدار واريانس کل تبيينشده بيان گرديد.
جدول ( :)2ماتريس تحليل عاملي و دستهبندی عاملها

نمونه

عامل يا الگو
عامل اول

نمونهی 1

0/832

نمونهی 4

0/781

نمونهی 7

0/724

نمونهی 13

0/711

نمونهی 9

0/679

نمونهی 2

0/640

نمونهی 10

0/618

نمونهی 15

0/603

عامل دوم

نمونهی 8

0/815

نمونهی 11

0/729

نمونهی 6

0/631

نمونهی 3

0/627

نمونهی 14

0/612

عامل سوم

نمونهی 5

0/746

نمونهی 12

0/665
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جدول ( :)3واريانس کل تبيينشده در مدل تحليل عاملي کيو

عاملها (اثرات)

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد واريانس تجمعي

عامل اول

3/590

32/738

32/738

عامل دوم

2/851

25/477

58/215

عامل سوم

1/732

18/607

76/822

بر مبنای مدل کيو و واريانس استخراجشده مي توان عنوان کرد که سه عامل يا اثر اقتصادی ،زيستمحيطي و اجتماعي-فردی در
راستای اثرات ويروس کرونا در شهر تبريز بيان گرديدهاند که در مجموع  76/822درصد از واريانس کل را تبيين ميکنند ،يعني
اثرات ويروس کرونا در شهر تبريز در حدود  77درصد شامل اثرات (عوامل) استخراجشده ميباشد و  23درصد نيز ساير اثرات
منفي در شهر تبريز را دربر ميگيرد که خارج از بحثهای مطرحشده در اين تحقيق ميباشد.
جدول ( :)4عاملها و اثرات استخراجشده

عاملها يا اثرات

زمينهی کلي

عامل اول

اقتصادی

عامل دوم

زيستمحيطي

عامل سوم

اجتماعي-فردی

زمينههای فرعي
تضعيف ساختار اقتصادی شهر ،از بين رفتن امنيت شغلي ،پايين آمدن
ميزان درآمد و پسانداز و افزايش بيکاری  ،تعديل نيرو در برخي
بخشهای اقتصادی.
افزايش آلودگي هوا ،روند افزايشي توليد پسماندهای عفوني و بيمارستاني،
کاهش کيفيت آب و خاک ،مشکالت تصفيهی فاضالبهای شهری.
افزايش اختالفات خانوادگي ،شکلگيری نابرابریهای جديد در ساختار
فضايي شهر ،تشديد انزواگرايي ،کاهش مشارکت جمعي افراد ،افزايش
مشکالت روحي-رواني در افراد.

بر مبنای جدول شماره  4و عاملهای استخراجشده ،مي توان اثرات ويروس کرونا بر فضاهای شهری تبريز را به شرح زير تفسير
کرد:
نخست) اثرات اقتصادی :بر مبنای ديدگاه اين گروه مهمترين اثر ويروس کرونا عالوه بر تهديد سالمتي جسماني افراد ،اثرات
اقتصادی ميب اشد .بر مبنای ديدگاه اين گروه مهمترين اثرات ايجادشده در متن شهر تبريز از بين رفتن برخي شغلها بهويژه در
اقتصادهای غيررسمي شهر ،تضعيف ساختار اقتصادی شهر با توجه به تغييرات اقتصادی در جهان ،پايين آمدن ميزان در آمد و
پسانداز خانوارها در برخي مشاغل با توجه به اقدامات قرنطينهای ،تعطيلي کسبوکارهای خرد و افزايش بيکاری و همچنين
تعديل نيرو در برخي بنگاههای اقتصادی برای کاهش هزينهها ميباشد .اين ديدگاه بيشترين اهميت را در بين سه اثر يا عامل
مدنظر به خود اختصاص داده است و مقدار ويژهی آن بر اساس مدل  3/590ميباشد و  32/738درصد از واريانس را تبيين
ميکند.
دوم) اثرات زيستمحيطي :تأکيد اين گروه بر اثرات و آسيبهای زيست محيطي ناشي از شيوع ويروس کرونا در سطح شهر
تبريز مي باشد .نظرات اين گروه بر مبنای اين موارد ميباشد؛ استفاده از خودروهای شخصي و افزايش آلودگي هوا بهويژه در
ماههای اخير (در ماههای اول شيوع بيماری تردد در خيابانها اندک بوده است) ،رشد فزايندهی مصرف مواد ضدعفوني کننده و
اقالم بهداشتي و روند افزايشي توليد پسماندهای عفوني و بيمارستاني ،ماندگاری طوالني مدت اين ويروس و کاهش کيفيت آب
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و خاک ،استفاده از ضدعفوني کننده و ورود اين مواد به فاضالبهای شهری تصفيهی آنها را با مشکل مواجه ميسازد،
بيتوجهي به رهاکردن ماسكها در محيطزيست و افزايش آلودگيهای ناشي از آن .بر مبنای مدل تحليل عاملي کيو ارزش
ويژهی اين ديدگاه  2/851بوده که 25/477درصد از واريانس را تبيين ميکند.
سوم) اثرات اجتماعي-فردی :در اين ديدگاه مهمترين اثرات بيماری کرونا افزايش اختالفات خانوادگي ،مجازی شدن آموزش و
کاهش اثرگذاری آنها ،شکلگيری نابرابری های جديد در ساختار فضايي شهر ،کاهش اعتماد به مسئوالن شهری و به تبع آن
کاهش مشارکت جمعي در راستای اداره ی شهر ،تشديد انزواگرايي ،گسيخته شدن تعامالت اجتماعي و به تبع آن کاهش
پيوستگي اجتماعي ،افزايش مشکالت جسماني افراد در اثر ابتال به ويروس ،افزايش مشکالت روحي-رواني افراد ،کاهش اعتماد
بهنفس در افراد ،کاهش خوشبيني به آينده در افراد و کاهش ادراک و کنترل مشکالت زندگي بيان شده است .قابل ذکر است
که اين اثرات بيشتر ناشي از دو عامل يا اثر اول محسوب ميگردند بدين صورت که اثرات اقتصادی و زيستمحيطي در بيشتر
موارد موجب شکلگيری اثرات اجتماعي-فردی ميگردد .ارزش ويژهی اين ديدگاه  1/732بوده که  18/607درصد از واريانس
را تبيين ميکند.
عالوه بر اثرات ايجادشده ی منفي در فضای شهر تبريز ،با توجه به مصاحبه با حجم نمونه مهمترين مسائل عمدهی آشکارشده
توسط ويروس کرونا در ابعاد مختلف شهر تبريز (و همچنين ساير شهرها) در جدول شماره  5تشريح گرديده است.
جدول ( :)5مسائل عمدهی شناساييشده از همهگيری کرونا و توصيههايي برای عصر پساکرونا

موضوع

کيفيت هوا
کيفيت محيطي

عوامل
محيطي

اجتماعي
اقتصادی-
اجتماعي

اقتصادی

مسائل عمدهی آشکارشده توسط کرونا

توصيههای عمده برای عصر پساکرونا

آلودگيهای ناشي از ترافيك منشأ اصلي آلودگي در

تأکيد بر حملونقل و صنعت سبز در راستای

بسياری از شهرها هستند و در برخي زمينهها ،ميزان انتقال و

ارتقای کيفيت هوا و جلوگيری از آلودگي آن.

مرگومير ناشي از کوويد 19-به شدت با سطوح باالی

بهبود کيفيت هوا ميتواند به حل مسائل مربوط به

آلودگي هوا در ارتباط است.

کوويد  19-و ساير بيماریهای همه گير در

قرار گرفتن طوالني مدت در معرض آلودگي هوا

کوتاهمدت و بلندمدت کمك کند.

آسيبپذيری انسان در برابر همهگيریها افزايش ميدهد.

در زمان همهگيری  ،فاصلهگذاری اجتماعي و ساير

بين دما و انتقال کرونا ارتباطي وجود ندارد.

اقدامات حفاظتي بايد بهطور مستمر در کليهی

در هنگام باد با سرعت کم افزايش آلودگي هوا و انتقال

شرايط زيستي لحاظ گردد.

بيشتر است.

اقدامات جامعتری در جهت کاهش نابرابریها و

نابرابریهای موجود مهار و جلوگيری از انتقال را با مشکل

رسيدگي به نيازهای گروههای آسيبپذير بايد در

مواجه ساخته است.

اولويت قرار گيرد (ارتقاء و توانمندسازی اقشار

شيوع همهگيری باعث شکلگيری نابرابریهای جديد

فقير و حاشيهنشين) بايد در اولويت قرار گيرد.

گرديده است.

سياستهای اجتماعي بايستي همراه با

اعمال فاصلهگذاری اجتماعي و ساير اقدامات پاسخگو در

سازوکارهای اقتصادی باشد.

محلههای فقيرنشين چالش برانگيز است.

افزايش حس جمعي به مکان يا شهر برای ارتقای

ساختار اقتصادی همگن آسيبپذيری را افزايش ميدهد.

مواجهه با همهگيری و ظرفيتهای بازيابي بسيار

گروههای حاشيهنشين از نظر اقتصادی بهطور نامتناسبي تحت

مهم است.

تأثير همهگيری قرار ميگيرند.

تنوع در ساختار اقتصادی شهرها ضروری است.

همهگيری زنجيرهی تامين جهاني شهرها را آسيبپذير

تبديل زنجيره تأمين جهاني به محلي که خودکفايي

ميسازد.

برای مقابله با پيامدهای اقتصادی همهگيری و
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مديريتي

مديريت و
حکمروايي
هوشمندسازی

حملونقل
برنامهريزی
شهری و

عدم وجود برنامهريزی پيشگيرانه و برنامههای اضطراری از

رويدادهای مشابه آينده را افزايش ميدهد.

موارد اصلي عدم پاسخگويي مؤثر برخي کشورها در

حکمراني يکپارچهی شهری ظرفيت سازگاری و

مواجهه با همهگيری است.

مواجهه با اثرات همهگيری را افزايش ميدهد.

حاکميت شهری پراکنده ،ظرفيتهای مواجهه و سازگاری

حمايت اجتماعي-اقتصادی از اقشار آسيبپذير و

با همهگيری را کاهش ميدهد.

تأکيد بر برنامهريزی پايين به باال.

راهحلهای هوشمندسازی و روشهای مبتني بر فناوری

رويکردهای مبتني بر فناوری نبايد مسائل مربوط به

اقدامات مؤثری (به عنوان مثال شناسايي و جداسازی افراد

حريم خصوصي را تضعيف کند و برای تقويت

آلوده ،کاهش تماسهای چهره به چهره و ارائهی خدمات

روابط قدرت مورد سوء استفاده قرار گيرد.

مطلوب) در مهار همهگيری داشته است.

تأکيد بر تحرک هوشمند ،برای مهار ويروس

در بهرهمندی از فناوری اطالعات نگرانيهايي در رابطه با

ضروری است (کاهش حملونقل عمومي و

حفاظت از حريم خصوصي و شفافيت وجود داشته است.

بهرهمندی از پيادهروی و دوچرخهسواری با رعايت

افزايش ارتباطات حملونقل يك عامل اصلي در راستای

فاصلهگذاری اجتماعي).

انتشار بيماریهای همهگير است.

دسترسي بهتر به امکانات رفاهي و زيرساختهای

حملونقل عمومي خطر انتقال همهگيری در طول زمان را

بهداشت عمومي باعث ميگردد مناطق با تراکم باال

افزايش ميدهد.

کمتر در برابر همهگيریها آسيبپذير باشند.

همهگيری نگرشهای منفي مردم را نسبت به حملونقل

بايستي فضای بيشتری به مناطق پياده،

افزايش ميدهد.

دوچرخهسواری و فضاهای باز اختصاص داده شود.

تراکم يك عامل خطرساز کليدی در گسترش بيماریهای

حملونقل

همهگير است.
طراحي

سطوح مناسب فضای سبز و باز در شهرها بايستي گسترش

شهری

يابند.
نيازهای ورزشي و تفريحي شهروندان بايستي ضمن رعايت
الزامات فاصلهگذاری اجتماعي صورت گيرد.

نتیجهگیری:
از سال  2019ويروس کرونا ،همچون ساير بحرانها و مخاطراتي مانند زلزله و سيل در عرصهی جهاني مشکالت عديدهای
بهوجود آورده است .اين بيماری به سرعت در اکثر نقط جهان گسترش يافته و آسيبهای فراواني در زندگي شهروندان در
عرصهی جهاني همچون آسيبهای اقتصادی و معيشتي ،اجتماعي و سالمتي به دنبال داشته است .مانند ساير بحرانها و
مخاطرات ،ويروس کرونا نيز نيازمند بهکارگيری رويکردهايي در راستای مقابله با اثرات آن ميباشد و شناسايي نقاط آسيبپذير
در ابعاد مختلف ميتواند عالوه بر راهکارهای کوتاهمدت در راستای مقابله با اين بيماری ،بهصورت بلندمدت راهکارهايي را
برای ارتقاء تابآوری در مورد بيماریهای همه گير ارائه دهد .در تحقيق حاضر که اثرات ويروس کرونا در شهر تبريز مورد
بررسي قرار گرفته است ،نتايج حاصله به شرح زير ميباشد:
از نظر اقتصادی شيوع ويروس کرونا در شهر تبريز موجب تضعيف ساختار اقتصادی شهر ،پايين آمدن ميزان در آمد و پسانداز
خانوارها ،تعطيلي کسبوکارهای خرد و افزايش بيکاری و همچنين تعديل نيرو در برخي بخشهای اقتصادی شده است.
از نظر زيست محيطي شيوع اين ويروس موجب افزايش پسماندهای عفوني و بيمارستاني ،پايين آمدن کيفيت خاک و آب و
مشکالت عديده در تصفيهی فاضالبهای شهر گرديده است.
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از نظر اجتماعي-فردی گسترش اين ويروس موجب افزايش شکلگيری نابرابریهای جديد ،افزايش اختالفات خانوادگي،
تشديد انزواگرايي ،گسيخته شدن تعامالت اجتماعي ،افزايش مشکالت جسماني افراد در اثر ابتال به ويروس ،افزايش مشکالت
روحي-رواني افراد ،کاهش اعتماد بهنفس در افراد ،کاهش خوشبيني به آينده در افراد و کاهش ادراک و کنترل مشکالت
زندگي شده است.
بهطور کلي ميتوان گفت که شهر تبريز به صورت گسترده با معضل دوگانگي فضايي شهر و گسست کالبدی ،اجتماعي و
اقتصادی روبهرو ميباشد .در اين راستا ،حدود  2000هکتار با جمعيتي متجاوز از  400هزار نفر از شهر شامل بافتهای نابسمان
ميباشد که در ابعاد مختلف اجتماعي ،اقتصادی ،کالبدی و  ...در شرايط بغرنجي بهسر ميبرند .در اين بين ،شيوع پاندمي کرونا
مزيت بر علت شده و تغيير در سبك زندگي شهروندان موجبات اثرات منفي مختلف بهويژه در ابعاد اقتصادی همچون کاهش
قدرت پسانداز خانوار و از بين رفتن شغل (با توجه به فصلي بودن شغل بسياری از اقشار کمدرآمد و عدم وجود امنيت شغلي)
گرديده است .تأثير اين عوامل در زندگي اقشار کمدرآمد و نبود پسانداز و امنيت شغلي موجب کاهش ميزان تابآوری آنها
در برابر پاندمي کرونا گرديده است .در اين شرايط عدم ثبات معيارهای اقتصادی در افراد و اقشار کمدرآمد و کاهش داراييها
از يكسو و وضعيت بيثبات ايران در عرصهی بينالمللي و تحريمهای گسترده از سوی ديگر موجب افزايش بيسابقهی تورم
گرديده و عدم کارايي سياستهای دولت در کنترل قيمتها و ثبات شرايط اقتصادی و کاهش اعتماد عمومي مردم نسبت به
مسئوالن بازگشت به وضعيت گذشته را سخت کرده است .همچنين با توجه به وضعيت حاکم بر جامعهی ايران و در حاشيه قرار
گرفتن اقشار کمدرآمد و همچنين عدم وجود ابزارهای حمايتي برای گروههای هدف ،مقاومت و توانايي جذب اثرات اقتصادی-
اجتماعي ناشي از تورم سخت ميباشد .بنابراين عدم برنامهريزی و سياستگذاری مناسب از طريق ارگانهای مسئول ،بيشترين
تأکيد بر توانايي جذب شوک از طرف شهروندان خواهد بود .در اين راستا ،مقاومت و تابآوری در برابر پاندمي کرونا در
فضاهای مختلف شهر ،چهرهی متفاوتي داشته است .همچنين سامانهی مديريتي شهر تبريز همانند ساير شهرهای ايران از حداقل
ساختارهای نظام مند و متناسب با نيازهای امروزی شهرها برخوردار است .نيازهای وسيع شهروندان در همهی زمينهها از يکسو و
سياستهای متفاوت و گاه متضاد خدمت رساني شهری برای پاسخگويي به اين نيازها از سوی ديگر ،فضايي را فراهم کرده که به
دليل ناهماهنگي دستگاهها و چرخهی معيوب ادارهی شهر ،اثربخشي سياستها را به حداقل ممکن کاهش داده و موجب
تفاوت های فضايي در دسترسي به منابع و سوق يافتن آنها به سمت گروهها و اقشار مرفه گرديده است .از طرفي تشتت و تفرق
مديريتي مهمترين خصيصهی فضايي-کالبدی حاکم بر محدودهی شهری تبريز بوده و هر يك از عناصر و پهنههای کالبدی
تشکيلدهندهی محدودهی شهر ،تابع برنامهها ،طرحها ،نهادهای مديريتي و مديران مجزا و مستقلاند و هماهنگي بين آنها ،چه به
لحاظ قانوني و اجرائي و چه به لحاظ ضمانت اجرائي در حداقل ممکن قرار دارد ،نتيجهی اين شرايط ،تصميمات دور از واقعيت،
عملکردهای غيرقانوني و دستاوردهای نامشخص است .همچنين عدم موضوعشناسي طرحهای مختلف شهری بهويژه در مناطق
آسيبپذير و برای اقشار کمدرآمد موجبات افزايش نابرابریهای فضايي در دستيابي به منابع و ارزشهای مختلف گرديده و به
تبع آن نابرابری و تفاوت در مقاومت و تاب آوری در برابر انواع مخاطرات و در عصر حاضر شيوع پاندمي کرونا را شاهد
ميباشيم.
همچنين نتايج تحقيق حاضر تأييدی از نتايج پژوهشهای ايماني جاجرمي ( ،)1399در راستای تأثير همهگيری کرونا بر گسست
اجتماعي و از بين رفتن مشاغل خُرد ،شريفي و خاوريان گرمسير ( ،)2020تأثير همهگيری بر کيفيت محيطزيست ،اجتماع و
اقتصاد و لي و همکاران ( ،)2021تأثير همهگيری بر اقليتها مي باشد .همچنين تفاوت تحقيق حاضر با پيشينهی مطالعاتي بررسي
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جامع اثرات همهگيری کرونا در وضعيت موجود و تفکيك ضرورتهای مديريتي و اجرايي در راستای کاهش و اثرات اين
.ويروس و ساير همهگيریها در ابعاد مختلف ميباشد
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