
 

  سردبير گفتار

 نشریة جغرافيا و پایداری محيط
 ایرج جباری

رسد موج این   نظر میاست. به درآوردهلرزه درنتیجة انتقال کروناویروس جهان را به «19کوید »شیوع بیماری 
دامنة بیشتری داشنته باشند و االنتدل در     1398ماه سال هنگام آن در بهم با ورود نابه ،ها در کشور مالرزش
همّت مردم رهنگی جامعه رو به افزایش باشد. در هرحال، ای  ویروس بهان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فارک
الود را متوجّه فرزنندانی  های تری  سپاساز پای درالواهد آمد، ولی در ای  شرایط حسّاس، تاریخ متعالی ایران

در این  راسنتا    ؛باشنند  سناالته همنوار  های ممک  د که صادقانه الروج از بحران را با کمتری  آسیبالواهد کر
سهم قابل توجّهی را در ای  آزمون  ،کنار علوم پزشکیتا در د کوشنمیها و مؤسّسات جغرافیایی جهان دانشگاه

ۀ علنم  در حوزرا  Google Map ای Wazeهایی مانند سامانه نزیدانشگاه جان هاپکعلمی و عملی داشته باشند: 
GIS دانشگاه واشنگت  و جورجیا ابزار  طرّاحی کند. کرونا ویرویس یابیرد یبرا اهی راگوب کار گرفته است تابه

هنای آموزشنی و   است که دستورالعملکرده  اندازیراهگاهی وب ESRIدهند، ردیابی را در االتیار عموم قرار می
 ییاین جغراف یهنا  جنبهانگلستان به  یسلطنتجغرافیای انجم  ویروس در آن درج شده است، ترسیم نقشة ای  

 پردازد. کروناویروس می یانسان
نشان  ،چاپ رسیدی پزشکی بهالمللی جغرافیادر نشریة بی  1398 ماهاسفند 21ای که در جدیدتری  مقاله

 واگیر یماریب ای  وعیش هیعل یجهان ۀمبارزبرای  GIS یهایورافنّاز استفاده  گیچگوندرپی ها دهد که آنمی
-الط هنم برصورت صدد هستند تا بهموقع درضرورت پایش و پاسخ اپیدمیک مؤثّر و به با علم به هاآنند. هست

های اجتمناعی بنه گسنترش بیمناری را ثبنت کننند،       زمان، موارد بیماری و واکنش رسانههم کمابیشزمان یا 
هنای  و ترسیم کنند و با توجّه بنه داده های فضایی و زمانی جمعیّت را ردیابی انتشارگر و تماس فوقمسیرهای 

 بپردازند.  ریسکبینی به رسم نقشة پیش ،حرکت جمعیّت
کنند تنا افنزون بنر تمرکنز      رافیا و پایداری محیط از جامعة جغرافینایی اینران دعنوت منی    اینک نشریة جغ

ایر علوم در مدیریت س همراهبههای الود بر ابعاد مختلف ناپایداری محیطی ناشی از اثرات ای  ویروس،  پژوهش
های الود بهره گیرند و در ای  راستا به وزارت محترم علوم پیشننهاد  سازی سریع جامعه از توانبحران و تعادل

از آلنودگی و جلنوگیری از انتشنار بنوده و      ا راه مقابلنه بنا این  بیمناری، پرهینز     کند با آگاهی از اینکه تنهن می
 الطّبا االتصنا  مرکنزی بنرای دریافنت بنر     تخصّص کافی دارند، متخصّصی  جغرافیا در هردو مورد مهارت و 

یناری  دست الواهد آمد، بنه دولنت   ۀ متخصّصی  جغرافیا بهشدهای تهیهنامهاطّدعات افراد مبتد که از پرسش
داننان بنه اننواع    شکل علمی پنیش ببنرد. ازآنجاکنه جغرافنی    منطق و به تا مدیریت بحران را با آرامش و ندرسا

اطّدعات کافی دربارۀ وضعیّت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شنهرها   سودیگرتشار تسلّط دارند و از های انمدل
سازی نموده و با مشنورت  توانند وضعیّت انتشار بیماری را پایش کنند، آن را مدلو نواحی شهری را دارند، می

های کنترلنی  مشیترل بیماری و الطّکارهای کنشناسی، راهشناسی و روانموقع با متخصّصی  اقتصاد، جامعهبه
 های جغرافیایی هر محل ارائه دهند.را با توجّه به ویژگی
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