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! کــــرونا 

 تاریخچه
اولین مورد بیماری در سپتامبر ۲۰۱۲ در مردی ۶۰ ساله در عربستان سعودی کشف شد 
که به مرگ بیمار انجامید. این مرد چند روز قبل از آن به دبی سفر کرده بود و دومین مورد در 
 Health مردی ۴۹ ساله در قطر که او نیز در گذشت. .کشف بیماری اولین بار در آزمایشگاه
Protection Agency's در Colindale لندن به تأیید رسید. یک گونه شدیدتر این ویروس که 
تصور می شود از خفاش ناشی شده باشد در سال ۲۰۰۲ اپیدمی جهانی سارس را موجب شد که 

حدود ۸۰۰ نفر را به کام مرگ کشاند.
این خانواده ویروسی اولین بار در سال ۱۹۶۰ کشف شده است که موجب بروز بیماری هایی از 
خانواده سرما خوردگی در انسان و حیوانات می گردد و از ویژگی آن ها زوائد تاج مانند بر روی 

سطوح دیواره ویروس ها می باشد.
بر اساس تصمیم سازمان بهداشت جهانی و از روز سه شنبه ۲۲ بهمن ماه ۹۸ )معادل ۱۱ 
فوریه ۲۰۲۰ میالدی(، ویروس جدید کرونا که هفتمین ویروس شـناخته شـده از این خانواده 
اسـت، »سـارس-کوو-۲« نام گرفت و بیماری ناشـی از ابتال آن نیز »کووید-۱۹« نامیده شد. 
کویید نامی ترکیب شده از حروف سه کلمه کرونا، ویروس و واژه انگلیسی Disease )بیماری( 

است و عدد ۱۹ ناظر بر سال تشخیص این بیماری )۲۰۱۹( است. کارشناس ارشــد سازه، مدیرعامل مهندسین مشاور

حمیدرضا مرادنژاد



 شیوع بیماری در چین
از اواخر دسامبر ۲۰۱۹ ویروس تازه ای در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرد 

که جان بیش از هفتاد نفر را گرفت. 
عالیم بیماری شـامل تب و گاهی مشـکالت تنفسـی ماننـد تنگی نفس، 
تندنفسـی و گلـودرد و آبریزش بینی اسـت. اولین مبتالیـان این بیماری در 
ووهان در بازار خوراک دریایی کار می کردند یا در آنجا حضور داشتند؛ ولی با 
توجه به گسترش بیماری در افرادی که با حیوانات در تماس نبودند سازمان 

بهداشت جهانی انتقال انسان به انسان را نیز مد نظر قرار داد.

 نحوه انتقال بیماری کرونا
بسـته به نوع کروناویروس، روش های انتقال آن متفاوت اسـت. در برخی 
از موارد روش های انتقال بیماری از انسان به انسان شبیه بیماری آنفلوآنزا از 
طریق سـرفه و عطسـه است. با این حال احتمال انتقال بیماری در فضای باز 

بسیار محدود بوده و موارد انتقال انسان به انسان در مواردی رخ داده است که 
افراد به مدت طوالنی در فضای بسته در کنار فرد بیمار بوده اند مانند افرادی 
که در بیمارستان ها با بیماران در ارتباط هستند. هنوز مشخص نیست که این 
بیماری نخستین بار از طریق جانوران به انسان منتقل شده است یا از طریق 

سطوح آلوده به ویروس.

 کروناویروس در ایران
کروناویـروس در ایـران رسـما در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ تأیید شـد. روز 
چهارشنبه ۱۴ اسفند حسن روحانی، رئیس جمهور ایران گفت، شیوع ویروس 
جدید کرونا تقریبا تمامی استان های کشور را دربرگرفته است. به گفته روابط 
عمومی وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی ایران تا ظهر سه شنبه ۵ 
فروردین ۱۳۹۹، تعداد ۲۴۸۱۱ بیمار مبتال به کووید-۱۹ در کشور شناسایی 
شـده کـه از این تعـداد ۱۹۳۴ نفر جـان باخته اند و همچنیـن ۸۹۳۱ نفر از 

مبتالیان به این ویروس تاکنون بهبود یافته اند.
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 نقش معماری در بحران کرونا
رخدادهـای جهانی مانند جنگ یا بیماری های واگیردار تاثیرات زیادی بر 
ابعاد زندگی اجتماعی دارند که این تاثیرات دامنه وسیعی از کنش های اجتماعی 
تا شکل ظاهری و معماری شهرها را در بر گرفته و تغییرات محسوسی را به 
وجود می آورد. تاب آوری شهرها در برابر بحران ها و سوانح طبیعی از اصولی 
است که به طور معمول در فرایند توسعه و طراحی شهرها نادیده گرفته شده 
یا کم اهمیت تلقی شده است، اما یکباره در بحران ها مدنظر قرار می گیرد و 

منجر به تغییراتی در برنامه ریزی و طراحی محیطی می شود.
شاید برای نسل امروز که از جبهه های درگیری در جنگ جهانی اول دور 
بـوده اسـت و یـک قرن پس از پایـان آن زندگی می کند دور از ذهن باشـد 
که فضای زندگی  امروز چقدر تحت تاثیر این جنگ شـکل گرفته اسـت. در 
واقع ساختمان های مکعبی شکل، چندطبقه، با واحدهایی روی هم و راه پله های 

مرکزی و ... محصول جنگ جهانی اول به شمار می آید.
انقـالب صنعتی در قرن هیجدهم و سـال های پیش از آغاز جنگ جهانی 
اول در ۱۹۱۴ میالدی، باعث شـد که کارگران مناطق روسـتایی و شهرهای 
کوچک برای کار در کارخانه ها به شهرهای بزرگ و صنعتی هجوم بیاورند. 

صاحبان این کارخانه ها برای اسـکان کارگران، خانه هایی به هم فشـرده، بدون 
آب و روشنایی مصنوعی و بدون توجه به ضرورت های بهداشتی بر پا کردند.

بـا دور شـدن از فضـای جنگ جهانـی اول و پس از پایـان آن در ۱۹۱۸ 
میالدی، همزمان با شکل گیری اندیشه های جامعه خواهانه )سوسیالیستی( در 
کوچه هـای تنـگ و تاریک طبقۀ کارگر، معمـاران و مدیران جنبش نوگرایی 
)مـدرن( کمبود زمین، تراکم جمعیت و کیفیـت پایین زندگی در محله های 
مرکـزی شـهر را مانعی برای توسـعه می دیدنـد. این جنبش راه حـل را در 
ترکیب فضاهای باز و بسـته شـهری و همچنین به کارگیری فن آوری نو در 
ساختمان سـازی می جسـت. آن ها به دنبال سـاخت بلوک هایی از واحدهای 
مسکونی بودند که برق، گرمایش مرکزی، یک اتاق به عنوان حمام و فضایی 

کوچک به عنوان آشپزخانه داشته باشند.
پس از سال  ۱۹۲۵خانه هایی سفید و ساده در بلوک هایی طوالنی که اغلب 
با قطعات پیش سـاخته در کارخانه ها سـاخته می شـدند شکل گرفتند. بنای 
آپارتمان مسکونی با دسترسی مرکزی در برلین که »واسیلی لوک هاردت«، 
معمار آلمانی، آن را طراحی کرد، به عنوان یکی از نخستین نمونه ها در نوع 
خود، نشان داد که این ایده برای وضعیت اجتماعی و اقتصادی آلمان در آن 

زمان امتیازهای بسیاری دارد.

بنای »واسیلی« چهار طبقه داشت و در هر طبقه یک واحد مسکونی دوخوابه 
طراحی شده بود، به طوری که واحدها دور راه پله مرکزی سازمان یافته بودند. 
توصیف چنین بنایی اگرچه برای ذهن امروز ما آشـنا و بدیهی اسـت، اما در 
سـال های پس از جنگ جهانی اول یک ایدۀ نو، اقتصادی و سـریع بود که به 
سـرعت در سرتاسـر آلمان، بلغارستان، اتریش و بعدها فرانسه و سوئد و در 
دورۀ بلشـویک ها در روسیه اشاعه پیدا کرد. می توان گفت که تمام تحوالت 
بعدی در ساختمان های مسکونی مانند افزودن آسانسور، تغییر در نورگیری، 
روش های ساخت بناهای بسیار بلند و ... تغییراتی جزیی در ایدۀ کلی آپارتمان 

بودند.
ایـدۀ آپارتمـان با راه پله مرکزی که نسـخه ای برای آلمـاِن پس از جنگ 
جهانی اول بود، اکنون چنان در جهان فراگیر شده است که اکنون هر شهروند 
ایرانی به محض این که به نوسازی خانه قدیمی خود فکر می کند، در حالتی از 
بی اختیاری، صورت )فرم( دیگری جز این الگوی ساخت به ذهنش نمی رسد.

در مقیاس کوچک تر کشـور ما نیز در طول تاریخ با بحران های متفاوتی 
نظیر تحوالت داخلی،جنگ و بیماری های واگیر دار درگیر بوده است و در هر 

زمان با تدابیر خاصی از این بحران ها عبور کرده است.
در گذشته ایران بحران های ویروسی مانند بیماری های طاعون، وبا، حصبه، 
جذام و سـیاه زخم وجود داشـته است و نخستین فعالیتی که در این بحران ها  
اتفاق می افتاد اجرای قرنطینه بوده است بدین صورت که در مکان های درمانی 
ورودی های خاصی در نظر گرفته می شد تا از انتشار ویروس جلوگیری کنند 
یا محل درمان بیماران جذامی را دور از شهرها قرار می دادند. یکی از بهترین 
قرنطینه های تاریخی ایران در موضوع کشف حجاب بوده است که بنایی مانند 

حمـام کـه تا دوره قاجار در منازل وجود نداشـت را وارد معماری منازل آن 
زمان کرد، زمانی که کشف حجاب مطرح می شود برخی زنان در شهرهای 
مذهبی مانند قم، کاشان یا اصفهان سال ها خود را در منزل قرنطینه کردند، 
البته طولی نکشـید تا معماری، این نیاز مردم را پاسـخ داد تمامی این موارد 

نشان می دهد معماری قدیم ایران همواره پاسخگوی بحران ها بوده است.
بر اساس اعالم منابع درمانی، همه گیری کرونا با روش های مقابلۀ کنونی 
تنها در اروپا دست کم دوسال ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر کرونا یا همان 
ویروس ُکوید ۱۹ اولین و آخرین بیماری ای نیست که در اثر تراکم سکونت 
روند صعودی به خود می گیرد. حتی اگر به زودی درمان قطعی و یا واکسن 
پیشگیری کرونا ساخته و استفاده شود، تبعات آن در ذهن جوامع گوناگون از 
جمله معماران و نظریه پردازان معماری و همچنین مصرف کنندگان معماری 

که همۀ مردم اند، باقی خواهد ماند.
یکی از جلوه های کوچک و طعنه آمیز تأثیر کرونا بر مطالبۀ مردم از معماری، 
اقدام برخی مردم اروپا و آمریکای شمالی برای نصب شیر آب و شلنگ در 

توالت خانه هایشان پس از نایاب شدن دستمال توالت است.
اما این تمام تغییری نیست که کرونا بر معماری خواهد گذاشت. بار منفی 
زندگی در مناطق پرجمعیت، آداب ضروری بهداشتی در هنگام ورود به خانه 
و محل کار، افزایش میزان مصرف آب، نیاز فوری به شست وشـوی دسـت 
و صـورت در کوچـه و خیابان، احتمال ابتالی یکـی از اعضای خانواده و لزوم 
جداسازی فضای اقامت او از بقیه، و ... همه و همه از مسیر ذهن نسل حاضر 
معماران و مدیران شهری، به ذهن نسل های بعد راه خواهد یافت و به مرور 

سیمای شهر و معماری جهان و البته ایران را دگرگون خواهد کرد.

بلوک های مسکونی طراحی شده بعد از جنگ جهانی نمونه ای از فضاهای مسکونی بعد از جنگ جهانی



 معضالت معماری خانه ها و کرونا
از آنجایـی کـه تنها راه مقابله با کرونا، پیشـگیری اسـت و روش اساسـی 
پیشـگیری و جلوگیری، خانه نشـینی است ، این  مسئله باعث شده است که 
مشکالت معماری منازل بیش از پیش مشاهده شود، در زیر به برخی از این 

مشکالت اشاره می کنیم: 
پایین بودن میانگین مساحت واحدهای مسکونی و تراکم افراد ساکن  �

در واحد مسکونی، 
عدم تفکیـک فضاهـا و نبود اتاق خواب مسـتقل بـرای فرزندان در  �

واحدهای مسکونی

کمبـود فضـای حیاط و یا بالاسـتفاده بـودن آن و تبدیل شـدن به  �
پارکینگ

پیش بینی نشدن فضای کار و سخت بودن دورکاری یا انجام فعالیت  �
اقتصادی در منازل

پیش بینی نشدن فضای مطالعه در واحدهای مسکونی �
برای پذیرایی مهمان در خانه های ایرانی فضای خوبی وجود دارد که  �

درشرایط کرونا فاقد کارکرد است 
پیش بینی نشدن فضای بازی در منازل و اینکه اعضای خانواده دارای  �

محدودیت جدی برای بازی کردن با یکدیگر هستند. 

بر این اسـاس شـاید نیاز باشـد، تغییراتـی در معماری بناهـای عمومی و 
خصوصی صورت پذیرد  بر همین اساس راهکارهایی در زیر ارائه می شود:

اغلب ما برای دسترسی به واحد خودمان از آسانسور استفاده می کنیم.  �
اما حاال آسانسور و دکمه هایش از عوامل آلوده کننده به حساب می 
آینـد و ما هیچکدام دیگر نمی توانیم بـا خیال راحت آن دکمه ها را 
فشـار بدهیم یا در فضای تنگ و هوای بسـته آن با چند نفر دیگر 
بدون رعایت فاصله فیزیکی بایستیم و ترجیح می دهیم از پله استفاده 
کنیم. راه حل اول این است که تعداد طبقات آپارتمان ها و ساختمان ها 
را کاهـش بدهیـم به گونه ای که واحدها به آسـانی از طریق راه پله 
قابل دسترسی باشند. در این حالت به خصوص برای ساختمان های 
عمومی و اداره ها باید پله های پهن، وسیع و در دسترس طراحی کرد 
و امکان دارد از این پس پله بیشـتر خودش را در نمای خارجی و یا 

داخلی ساختمان به نمایش بگذارد.
راه حـل دوم برای سـاختمان های بلند مرتبه موجـود و یا آینده )در  �

صورتـی کـه همچنان طرفدار داشـته باشـند( تعبیه تعـداد زیادی 
آسانسـور کوچک و خصوصی اسـت. یعنی مثال هر واحد آسانسـور 
خودش را داشـته باشـد و همه آسانسـورها از حالت عمومی خارج 
شوند. از طرف دیگر آسانسورها باید هوشمند شوند. یعنی بدون نیاز 
به زدن دکمه و مثال با اپلیکیشن موبایل بتوانند کار کنند و بعد از هر 

بار پر و خالی شدن خودشان را ضدعفونی کنند.
به واحدهای مسکونی و اداری بخش هایی اضافه خواهد شد. از جمله  �

در نظر گرفتن یک پیش فضا برای خارج کردن، ضدعفونی کردن و 
نگهداری لباس ها و کفش های بیرون. یک فضای شستشو و ضدعفونی 
کـه در مـوارد لوکس تر می تواند به طـور خودکار همه چیز را تمیز 
کند و در موارد معمولی از طریق تعبیه یک سینک دستشویی برای 

شستشوی مواد خوراکی و دیگر اقالمی که از خارج از خانه آمده اند، 
ماشین لباس شویی و حمام همه اینها درست در جوار ورودی اصلی 
خانه قرار خواهند گرفت. خانه ها به سـمت هوشـمند تر شدن پیش 
خواهنـد رفت به گونـه ای که نه تنهـا درب اتاق ها بلکه حتی درب 
کابینت ها هم خودشان بدون لمس دست باز و بسته شوند. به طور 
کلـی هدف تکنولـوژی و معماری کاهش حداکثـری ارتباط بدن به 

خصوص دستها با سطوح خواهد بود.
بسـته شـدن دوباره فضای آشـپزخانه ها به عنوان فضایـی که باید  �

بهداشتی و تمیز بماند هم یک راهکار دیگر است. 
در نظـر گرفتن فضـای کار در خانه برای کسـانی که دورکاری می  �

کنند و یا طراحی یک فضای قابل تغییر هم در دستور کار معماران 
قرار خواهد گرفت. بالکن یا حیاط مستقل یکی از اجزاء مهم خانه ها 
خواهند شد. چرا که در زمان قرنطینه و لزوم رعایت فاصله فیزیکی 
و مانـدن در خانه کاربرد بسـیار وسـیعی خواهند داشـت: از امکان 
دسترسـی مسـتقیم به هوای تازه و آفتاب گرفته تا تبدیل شـدن به 
صحنه ای برای روابط اجتماعی همسایگان و همچنین کاشت و داشت 

و برداشت سبزیجات و گیاهان مورد نیاز ساکنین خانه.
از جملـه ملزومـات دیگر، سیسـتم تهویه مطبوع و فیلتـر هوا برای  �

جلوگیـری از ورود هـوای آلوده به داخل خواهد بـود. اگر در دوران 
یک همه گیری، ویروس به آسانی بتواند از طریق هوا منتقل شود، این 

فیلترینگ جلوی ورود آن را به فضای داخلی خواهد گرفت.
نکته مهم دیگر انتخاب مصالح اسـت. اینکه چه مصالحی در مقابل  �

ویروس مقاوم تر است و یا ویروس بر روی کدام ماده مدت بیشتری 
زنده می ماند، تأثیر به سـزایی در انتخاب مواد به کار برده شـده در 

ساختمان دارد.

مشکالت معماری خانه ها
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بـه نظر می رسـد مشـخصا ویـروس کرونا بر روی سـطوح صـاف مانند 
پالسـتیک )۷۲ سـاعت( و فوالد ضد زنگ )۴۸ ساعت( و مدت زمان کوتاه 
تری روی کاغذ، مقوا یا لباس )۲۴ سـاعت( می تواند زنده بماند. بزرگترین 
شگفتی عملکرد مس است. بروی سطوح مسی ویروس در چهار ساعت از بین 
می رود. در سال ۲۰۱۵، محققانی که با یک کمک هزینه وزارت دفاع کانادا 
کار می کردند، میزان آلودگی را در سه بیمارستان مقایسه کردند و دریافتند 
که در هنگام استفاده از آلیاژهای مس، میزان آلودگی ۵۸% کاهش می یابد. 
مطالعه مشـابه هم در سال ۲۰۱۶ در یک بخش مراقبت های ویژه کودکان 

انجام شد که کاهش چشمگیر در میزان عفونت را نشان می داد.
بنابراین میتوان مس و آلیاژهای آن مانند برنج را به معماری برگرداند و 
آنها را مثال در دستگیره درها و سطوح فلزی دیگر به کار برد. در کف خانه ها 
بهتر است یا اصال از فرش استفاده نکنیم یا از فرش های سبک قابل شستشو 
استفاده شود. به طور کلی باید همیشه بهداشت مینیمالیستی را در نظر داشت. 
لینونئـوم یکـی از مصالح پیشـنهادی به عنوان کف پوش اسـت که هم قابل 
شستشو است و هم از مواد طبیعی گرفته شده و خاصیت ضدباکتریایی دارد 
و از ایـن لحـاظ از وینیـل بهتر عمل میکنـد. این نوع کف پـوش معموال در 
Marmoleum For� )بیمارستانها مورد استفاده قرار میگیرد. مارمولئوم فوربو

bo(  هم یکی دیگر از مصالح کف است که خاصیت میکروب کشی دارد و 

ممکن است در آینده مورد استفاده خانگی هم قرار بگیرد. نانومتریال ها هم از 
جمله مصالح مورد استقبال در صنعت معماری داخلی خواهند بود.

خانه ها عالوه بر در نظر گرفتن تمام این موارد به سمت استقالل در  �
تولیـد انرژی مورد نیاز و آب آشـامیدنی و مایحتاج زندگی خواهند 
رفت. اسـتفاده از سـلولهای خورشـیدی و برج های بادی برای تولید 
انرژی و در نظر گرفتن زیرزمین یا پشت بام و یا حیاط برای کاشتن 
گیاهـان و همچنین تعبیه فریزرهای بزرگ برای ذخیره مواد غذایی 
فاسدشدنی و محصوالت خانگی هم در مراحل توسعه معماری جدید 

قابل پیش بینی است.
در طراحی بناهای درمانی باید تغییرات اساسـی انجام شـود به طور  �

مثـال برای بخش های بیماری های عفونـی ورودی های جدا از دیگر 
بخش ها درنظر گرفته شود تا بدین طریق افرادی که بیماری معمول 
دارنـد با افراد دارای بیماری هـای واگیردار از یک ورودی و خروجی 
اسـتفاده نکنند و بخش های عفونی مابین دیگر بخش های جراحی یا 
داخلی قرار نگیرند چرا که محیط بیمارستان خود عامل شیوع بیماری 
اسـت و در فضاهـای امـروزی هیچ امکانات و فضاهایـی برای کادر 

درمانی وجود ندارد.
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