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فیلم شــیوع که در سال 2011 از سوی ســینمای هالیوود تولید و در دنیا پخش شد، 
شــاید برای نویســنده و تولیدکننده آن چیزی جز یک فیلم در ژانر ترس و هیجان نبود 
و به احتمال زیاد بســیاری از ما این فیلم را بعد از اعالم رســمی بیماری در ماه ژانویه 

2020 دیده باشیم.
بنا بر گفته دکتر Ian lipkin ویروس شناس و مشاور فیلم شیوع، شرایط پیش آمده 
کنونی به صورت جدی نگران کننده است. بر اساس گفتگوی وی با شبکه های تلویزیونی، 
مدت زمان ادامه این وضعیت قابل پیش بینی نخواهد بود و شــاید یک سوم انسان ها در 
دنیا درگیر این بیماری شــوند. تمام پیش بینی های ارائه شــده بر اساس آماری است که 

تاکنون ارائه شده است.
اگر تعداد انســان های روی زمین را هفت میلیارد و هشــتصد میلیون نفر فرض کنیم 
این همه گیری بزرگ ترین همه گیری تاریخ بشر بوده است. اگر فرض کنیم واکسن های 
تولیــدی، باوجود تغییرهای مکرر ویروس، در جامعه جهانی خوب عمل کنند و نیز بدن 
انســان ها به طور طبیعی با این موضوع به مقابله بپردازند، حداقل یک درصد مرگ ومیر 

قابل پیش بینی خواهد بود یعنی رقمی معادل هشتاد میلیون نفر.

این بیماری از زمان پیدایش، عالوه بر شــیوع بین جوامع انسانی، مشکالت جدی نیز 
در خصوص مسائل ژئوپلیتیک واکونومیک ایجاد کرده است.

در بین ســال های 2015 و 2016 برای افزایش زیســتگاه های مقاوم در محیط های 
شــهری )شهرنشینی( سند همکاری بین المللی به  نام Sendia بین کشورها به امضاء 
رسیده که بر اساس آن قرار است تا سال 2030 همکاری های مشترکی هم از بعد داخلی 

و هم از بعد جهانی به انجام برسد.
در کنار این سند، سند همکاری پاریس نیز اجرا می گردد که در خصوص بهبود شرایط 
شهرنشــینی است. در نگاه کلی افزایش و بهبود شــرایط زندگی جوامع بشری در برابر 
آفت ها و بیماری ها و مشــکالت طبیعی و مشکالت تکنولوژیکی و بیولوژیکی از جمله 

اهداف اصلی این سندهای همکاری در جوامع بین المللی است.
مقابلــه با بیماری های واگیر و همه گیر نیز در ســطح بین المللی از جمله موارد مذکور 
در ســندهای اشاره شــده اســت. افزایش اقدامات تدافعی و کاهش ریسک همه گیری 

بیماری ها از جمله موارد اشاره شده در این کنوانسیون های بین المللی هستند.
البتــه با توجه به آنی بودن ایــن بیماری همه گیر، جوامــع بین المللی و اعضای این 

کنوانسیون ها غافلگیر شده و در سطح بین المللی آمادگی الزم را دارا نبودند.
مواردی که در این اســناد در حال بررسی و مطالعه و گفتگو بود شامل: ساختمان های 
غیرمجاز، ســیل، آتش ســوزی، زلزله، رانش زمین و انفجار هســتند. آثــار مخرب و 
ریســک های این موارد با توجه به ابعاد اقتصادی، روانی اجتماعی و فرهنگی اجتماعی 

مورد بررسی قرارگرفته اند.
رفتارهای فرهنگی و ظرفیت و مقاومت جوامع بشــری میــزان رفتار آنها را در برابر 
آفت های به وجود آمده نشــان می دهد. بر این اساس اگر در فرهنگ جامعه ای در برابر 
تهدیدهــا و آفت ها و بیماری ها رفتارهایی از قبل صورت گرفته وجود نداشــته باشــد، 

مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

لزوم تغییرات در بناها و نماها پس از کرونا
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همراهــی و انجام عادات و رفتار صحیح در خصوص این آفت ها و بیماری ها مســتلزم 
صرف وقت و هزینه زیادی خواهد بود.

مانند جلوگیری از انتشــار ویروس کرونا و رفتارهایی که مردم کشورهای مختلف در 
برابر قوانین و محدودیت هایی که دولت ها اعالم می کنند از خود نشان می دهند.

بانک جهانی به ریســک هایی که از شــیوع این بیماری به وجود آمده به طور خالصه 
اشاره کرده است:

ـ آمار باالی مرگ ومیر
ـ زیان های اقتصادی

ـ کاهش فعالیت های اجتماعی و مذهبی
ـ افزایش خشونت های خانوادگی و اجتماعی

ـ افزایش ترس و ضربات روحی و روانی
ـ امکان تغییر کاربری بناها

پیشنهادهایی در خصوص ساخت و اســتفاده از بناها در حین و حتی 
پس از بیماری کووید 19

در هنگام همه گیــری ویروس کرونا عبارت رفتارهای اجتماعــی ـ مکانی از کاربرد 
فراوانی برخوردار شد. بر این اســاس برای کنترل همه گیری ویروس، تغییرات اساسی 
در رفتارهــای اجتماعی و مکان های مرتبط با ایــن رفتارها باید ایجاد کرد. مکان هایی 
که هم امکان سیرکوالســیون طبیعی هوا و هم فاصله هــای الزم را برای ارتباط های 

فی مابین ایجاد کند.
قرنطینه های شهری و خانگی، زدن ماسک، رعایت فاصله و رعایت بهداشت )شستشو 

و ضدعفونی دست ها( از جمله رفتارهای جدید پس از همه گیری کرونا هستند.
در این بین استفاده از ساختمان هایی که در اختیار دولت ها هستند به عنوان محل های 
درمان بیمــاری، یا ایجاد مکان هایی که صرفا به درمان بیمــاری کرونا می پردازند نیز 
به وضوح افزایش یافته اســت. بر این اســاس اقدامات قابل توجهی در ساخت بناهایی 
که به منظور مقابله با این بیماری اســتفاده می شوند ایجاد شده است؛ و همچنین نیاز به 
تبدیل ســاختمان های موجود به مکان هایی که مناسب درمان و حتی زندگی باشند نیز 

به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.
ساختمان ها می بایســت ازاین پس آمادگی الزم جهت کمک به مقابله با بیماری های 

همه گیر را داشته باشند یا با اندک هزینه ای جهت این امر قابل تغییر باشند.
از جمله مــوارد مهم در بناها هنگام همه گیری این نــوع بیماری ها )از جمله کرونا(، 
امکان حفــظ فواصل اجتماعی و امکان سیرکوالســیون طبیعی هوا در بنا اســت. در 
ساختمان های اداری، آموزشی، تجاری و مسکونی امکان تبادل هوا به صورت طبیعی از 
پنجره ها و جابه جایی هوا در محیط ها بســیار حائز اهمیت است. محاسبه صحیح میزان 
بازشوها در نماهای شیشه ای در محاسبه نحوه گردش هوا در بنا و تعبیه بازشوهای الزم 
در نماها و پنجره ها ضروری اســت. فضاهای تفکیک شده اداری و جداسازی فضاهای 
داخلی در بناها از جمله اقداماتی اســت که در ســاختمان های در حال ساخت ازاین پس 

بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
همچنین امکان تبدیل فضاها به محل های قابل اســتفاده جهت درمان بیماری های 
همه گیر نیز از جمله دغدغه های معماران در ســاخت بناهای اداری، آموزشی و تجاری 
خواهــد بود. در صورت ادامه این بیماری در ســال های آتی مطمئنا رفتارهای اجتماعی 
انسان ها نیز بر اساس این همه گیری ویروس تغییرات اساسی خواهد داشت و فضاهای 

مورد استفاده و چیدمان آنها نیز با تغییر و تحول های اساسی مواجه خواهد شد.
در قوانین بین المللی نیز موارد جدیدی جهت مقابله هر چه بهتر و موثرتر وضع خواهند 
شد. از جمله امکان ارتباط سریع با هوای آزاد و فضاهای بیرونی نما، امکان ارتباط سریع 
میــان فضاهای داخلی و خارجی بناها و امکان بهره برداری از فضاهایی که در شــرایط 

همه گیری بیماری ها برای کار، تحصیل و فعالیت های اجتماعی قابل استفاده تر باشد.
فضاها می بایســت به گونه ای طراحی و ســاخته شــوند که در صــورت همه گیری 
بیماری هایی همچون کرونا و اجبار انســان ها به زندگی در محیط های بسته )خانه ها( از 
فشــارهای روحی و روانی و افزایش مناقشات خانوادگی جلوگیری کرده یا حتی االمکان 

موجب کاهش آنها شوند.

البته در جوامع فقیر و کشــورهای جهان ســوم، رعایت این موارد حتی در زمان های 
غیــر از همه گیری بیماری ها نیز رعایت و انجــام نمی گردد و با همه گیری این بیماری 
در جوامع پیشــرفته و مرفه تبعیض نوع زندگی و فضای زندگی نیز بیش ازپیش نمودار 

شده است.
در نتیجه، در حال حاضر توجه به فضاهای داخلی و فضاهای پیرامونی بناها از اهمیت 
خاصی برخوردار شده است. طراحی فضاهای نیمه باز مناسب از جمله تراس ها و بالکن ها 
و فضاهای باز مناســب اطراف بناها )فضاهای ســبز( غیرقابل انــکار بوده و همچنین 
اســتفاده حداکثری از نور خورشید و استفاده از چشــم اندازهای فضای داخلی و بیرون 
بنــا چالش ها و مباحث جدیدی بین معماران و طراحان و تولیدکنندگان )کارفرمایان( به 

وجود خواهد آورد.
از دیگر چالش های پیش رو در ســاخت بناها ایجــاد فضاهای آرامش بخش و امکان 
سیرکوالســیون موثر و طبیعی هوا است. )مشــکالت حاصل از هواسازها در فضاهای 
بســته در شــرایط کنونی همه گیری بیماری و ویروس کرونا کامال به صورت محسوس 

دیده شد.(
ویروس کووید19 و تاثیرات شــدید آن در زندگی بشــری را می توان حاصل تخریب 
توازن اکوسیســتم و مداخله بی رویه انسان ها در طبیعت و موجودات دیگر که در طبیعت 

زندگی می کنند دانست.
درهرصورت پس از اتمام این بیماری، بازگشــت به نوع زندگی قبلی یا ادامه زندگی 
بشری پس از تحوالت بیماری موضوع بحث بسیار خواهد بود )البته اگر به اتمام برسد(.

البته در طول تاریخ بشر آنچه به وضوح دیده می شود توجه به آفت های طبیعی پس از 
به وقوع پیوستن آنهاست. )پس از سیل های مخرب سدها ایجاد شدند، پس از زلزله های 

شدید ساختمان های مقاوم تر ساخته شدند.(
به طور حتم در جوامع پیشــرفته در این خصوص نیز اقداماتی موثر در تمامی زمینه ها 

به وقوع خواهد پیوست، از جمله در معماری و ساخت بناها.
حرف آخر

مطمئنــا پس از اتمام این بیماری به طور حتــم معماری بیماری های همه گیر به انواع 
روش های معماری اضافه نخواهد شد. ولی توجه به فضاهای باز، لزوم جذب حداکثری 
نور خورشید، امکان تبادل هوا )سیرکوالسیون طبیعی(، امکان بهره مندی از فاصله های 
اجتماعی و ســاخت بناهای منطبق بر افزایش فضاهای ســبز اطــراف بناها و توجه به 
ساخت وسازهای شهری بی مالحظه و ایجاد فضاهای آرامش بخش هر بیشتر به چالش 

کشیده خواهد شد.
با توجه به مشــخصات و توانایی های آلومینیوم، به طور حتم استفاده از مصنوعات 
آلومینیومی به عنوان پنجره های وسیع، پارتیشن ها )جداکننده های فضاها( و نماهای 
شیشــه ای در رســیدن به اهداف مذکور نقش محوری در معمــاری بناها در آینده 

خواهند داشت.
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