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شد و جان حدود  عیبا در شهر لندن شاو یماریب ۱۸۵۴در سال 
 یاریبس هایتالش زمان آن در. گرفت را هانفر از انسان ۶۰۰

 هاتالش نیاما همه ا ؛مشکل و رفع آن انجام شد ییشناسا یبرا
 عیتوز تیاز وضع ینقشه کاغذ کی Snow نکهیثمر بود تا ا بی

مبتال  مارانیب یمحل زندگ نیچنآب شهر لندن و هم هایپمپ
نقشه ساده به وجود پمپ آلوده به  نینمود و با هم میوبا ترس به

پس از حذف  جهیبرد. در نت یوبا در مرکز شهر لندن پ یباکتر
 دیوبا در شهر لندن برطرف گرد یپمپ مشکل انتشار باکتر نیا

داده بیدر آن زمان انجام داد در واقع ترک Snowکه  یکار
مبتال به وبا و محل  مارانیب یمرتبط با محل زندگ یمکان یها

نوع  نیموجود بود. امروزه ا یمکان ریغ یهاآب با داده هایپمپ
 Spatial) یمکان لتحلی عنوان تحت را هاداده لیتحل

analysis[.۱] مشناسیی( م 
 Geographical) ییایاطالعات جغراف هایستمیس

Information Systems )GIS آوریبه منظور جمع، 
 یبعد مکان یدارا هاییاستفاده از داده و لیتحل ،یسازمانده

موجود در  هایداده [.2]اند شده جادیبهتر ا یریگمیجهت تصم
  یمکان یهادسته داده 2به  ییایاطالعات جغراف ستمیس کی
(spatial dataو داده )یمکان ریغ یها (non-spatial 

dataستمیس نای. اندشده وندیپ گریکه با همد شوندیم می( تقس
از  یاریسالمت دارند و در بس نهیدر زم یاریکاربرد بس اه

 نی. اولرندگییمرتبط با سالمت مورد استفاده قرار م هایپژوهش
 درسرعنوان  کیبه عنوان  GISواژه  2۰۰۳بار در سال 

Mesh (مدپاب) دارد  نیخود نشان از ا نیظاهر شده است و ا

حوزه سالمت  مورد استقبال پژوهشگران یدانش به تازگ نیکه ا
پژوهش یتمام  [.۳]است  دیمقوله جد نیقرار گرفته است و در ا

 یدر دو مقوله اصل توانیرا م Health GISمرتبط با   های
خدمات سالمت  یبندو نقشه هایماریب بندیمرتبط با نقشه

 یبه موارد توانیم هایماریب بندینمود. در حوزه نقشه میتقس
بروز و  یو زمان یمکان هاییسازلمد ف،یهمچون اکتشاف، توص

  نمود اشاره هامرتبط با آن یطیو عوامل مح هایماریب وعیش
یماریب وعیبروز و ش یمکان هایخوشه لیو تحل  شناسایی[. ۴]

 هایهیفرض جادیو ا یمعلول یعل لیتحل نطقه،م کیدر سطح  ها
 نیا یکاربردها ریاز جمله سا یبعد هایپژوهش یبرا دیجد
. در است هایماریب یبنددر حوزه نقشه یاطالعات هایستمیس
 ،یزریدر خصوص برنامه ییهاخدمات سالمت هم پژوهش نهیزم
منطقه  کیخدمات سالمت در سطح  تیو هدا تیریمد

 [.۵،۶] شده است جامان ییایجغراف
یمحسوب م ایرشته انیحوزه م کی Health GIS دانش

 کیلف مانند انفورماتمخت هاینهیبا زم ینیگردد که متخصص
 یبا همکار یولوژیدمیآمار و اپ ا،یجغراف وتر،یعلوم کامپ ،یپزشک
و اجرا  یطراح ندتوانیخوب را م Health GISپروژه  کیهم 
به  لدیف نیدر ا یپزشک کیانفورمات نی. حضور متخصصندینما
 نیحوزه و همچن نیا یافزارو نرم یآشنا بودن با مباحث فن لیدل

ثر باشد. در کنگره ؤم اریبس تواندیزه سالمت ماشراف به حو
از  یکـی زی( نMIE2018اروپا ) یپزشک کیانفورمات یجهان
 ییایاطالعات جغراف یهاستمیسدر خصوص  یتخصص یهاپنل

که در واقع نشان از [7]شده بود  یزیردر حوزه سالمت برنامه
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  کیانی  های اطالعات جغرافیایی سالمتسیستم
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در سراسـر   یپزشـک  کیـ مطلب دارد که دانشـمندان انفورمات  نیا
مـرتبط بـه    اریاز موارد بسـ  یکیحوزه را به عنوان  نیا زیجهان ن
 . اندرفتهیپذ یپزشک کیانفورمات

به  ستیبایم یپزشک کیکه در حوزه انفورمات یاز موارد یکی 
 یو دانش محور برا یمحصوالت کاربرد دیآن توجه گردد تول

حوزه سالمت  گذاراناستیو س رانیمد یاستفاده شهروندان و حت
امکان  کهنیوجه به ابا ت ییایاطالعات جغراف یهاستمی. ساست

 اریرا در اخت محورمکان یافزارهاو توسعه نرم یسینوبرنامه
 توانندیم اریبس زیمهم ن نیدر ا دهندیدهندگان قرار متوسعه

که توسط شرکت  ArcGISافزار کمک کننده باشند. بسته نرم
ESRI از موارد مرتبط را پوشش  یاریتوسعه داده شده است بس

 افزارینرم یهابا استفاده از کامپوننت سانیونداده و برنامه
به  توانندیدهد میها قرار مآن اریدر اخت بسته نیکه ا یمتعدد

از  یکیباال بپردازند.  ییمحصوالت با زمان کم و کارا دیتول
که  ییدر خصوص نوع کارها توانیکه م یاصل هایتفاوت

ام انج Health GISدر حوزه  یپزشک کیانفورمات نیمتخصص
ستیولوژیدمیمانند اپ نیپژوهشگران و متخصص ریبا سا دهندیم

توسعه نرم افزارها و  تیاستفاده از قابل نیاشاره نمود هم ها
حوزه  نیپژوهش در ا که فراتر از بحث صرفاً استمحصوالت 

 برود. شیشدن پ یبه سمت کاربرد تواندیو م است
 

 یریگجهینت
ــایســتمیس ــات جغراف ه ــاطالع ــزا ییای ــباب ــدر اخت یر مناس  اری

و اسـتفاده از داده  لیـ جهت تحل یپزشک کیانفورمات نیمتخصص
. توسعه سـامانه دهندیقرار م سازیمیبه منظور تصم یمکان یها
 هایداده لیتحل نیآنال یارائه خدمت و ابزارها هایسسروی ها،

در  ییایـ جغراف العـات اط هایستمیس یاز جمله کاربردها یمکان
 نیگـردد محققـ  یمـ  شـنهاد یاست و پ یپزشک کیانفورمات نهیزم

مناسـب   یدانش فنـ  یدارا نکهیبا توجه به ا یپزشک کیانفورمات
 حوزه گردند.  نیوارد ا شیاز پ شیهستند ب زین

 

 لیتحل ،یداده مکان ،ییایاطالعات جغراف ستمیس :هاکلید واژه

سالمت یایجغراف ،یمکان

 
  

References 
1. Snow J. On the Mode of Communication of Cholera 

London:  John Churchill; 1855. 

2. Ling L, Tamer OM. Encyclopedia of Database 

Systems: Springer; 2009.  

3. Sanati NA, Sanati M. Growing interest in use of 

geographic information systems in health and healthcare 

research: a review of PubMed from 2003 to 2011. 

JRSM Short Rep 2013;4(6):2042533313478810. 

4. Kiani B, Bagheri N, Tara A, Hoseini B, Tabesh H, 

Tara M. Revealed access to haemodialysis facilities in 

northeastern Iran: Factors that matter in rural and urban 

areas. Geospat Health 2017;12(2):584.  

5. McLafferty SL. GIS and health care. Annu Rev 

Public Health 2003;24:25-42.  

6. Kiani B, Bagheri N, Tara A, Hoseini B, Tara M. 

Haemodialysis services in the northeastern region of 

Iran. Geospat Health 2017 11;12(1):561. 

7. MIE2018. Submission Classification System [2018  

Apr 2]. Available from: 

http://mie2018.org/

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

bm
i.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

https://jhbmi.ir/article-1-294-fa.html
http://www.tcpdf.org

