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  تشكر و قدرداني:

در ابتدا قدرداني خود را از تمامي عزيزاني كه در مراحل مختلف چه پيش از آغاز بررسي و چه 

كار و چه در جمع بندي گزارش نهايي، ما را از همكاري و مساعدت خود محروم  حين انجام

  نكردند، ابراز مي دارم.

، جناب آقاي مدير كل محترم امور اداري مالي استانداري استاندار محترم اردبيل،كمال تشكر را از 

دانشگاه محقق  استانداري، جناب آقاي دكتر محمدي و  معاونت پژوهشيمديريت ، دكتر جوادي

جناب آقاي همكاريهاي دلسورانه  مرحله اجرا و پايان نمي رسيد اگراين طرح به  دارم. اردبيلي

  را دارم. و امتنان كمال تشكر همين جا از ايشان دكتر جوادي و آقاي دكتر محمدي نبود. در

همكاريهاي بي دريغ دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، معاونت محترم  بر خود واجب مي دانم از

به جا كمال سپاس و تشكر را و جناب آقاي دكتر شعباني دانشگاه جناب آقاي دكتر پور فرضي 

  . آورم

حسين طاهري دانشجوي دكتراي بنده در دانشگاه از همكاران محترمم در اين طرح، جناب آقاي 

محقق اردبيلي و همكار ارجمندم سركار خانم دكتر معصومه پور عبد قدرداني به عمل مي آورم كه 

در مراحل مختلف كمكهاي بسيار ارزشمند در راستاي تحقق و اجراي اين طرح داشته اند. از 

  فيق برايشان دارم.تمامي اين عزيزان مجددا قدرداني نموده و آرزوي تو

  

 

 

 

 

 



5 

 

  

  معرفي اعضا تيم پژوهش:

  

  دكتري رياضي و سرپرست طرح دكتر نسرين اقبالي:

  و همكار طرح رياضي دانشجوي دكتري حسين طاهري:

  همكار طرحدكتري رياضي و  دكتر معصومه پور عبد:

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



6 

 

  

  

  فهرست مطالب

  صفحه                                      شماره و عنوان مطالب                              

  7چكيده.....................................................................................................

  كليات پژوهش فصل اول:

  9......................پيشگفتار........................................................................ 1-1

  10...كرونا ويروس.................................................................................... 1-2

  13..پاندمي يا بيماري همه گير.............................................................. 1-3

  21.................................هاي همه گيرمدلسازي رياضي براي بيماري  -1-4

  25.............محدوديتهاي مدلهاي رياضي شيوع بيماريهاي واگيردار - 1-5

  31. ..چارچوب پيشنهادي براي اهداف مدلسازي و نحوه ارائه نتايج -1-6

  32 ....حظات انتشار عمومي نتايج مدلهاي رياضي شيوع بيماريالم - 1-7

  

  مدل رياضي فصل دوم:

  34........................................................................مدل رياضيتعريف  -2-1

  35..................................ها هاي رياضي اپيدمي بيماري بررسي مدل -2-2



7 

 

  39.......براي بيماري واگيردار................................... يك مدل ساده - 2-3

19-مدلسازي رياضي بيماري كويدفصل سوم:    

42.........................................................................مدل ويروس كرونا -1- 3  

 فصل چهارم: حل مدل و داده هاي استاني

49.............................................................................................مقدمه -4-1  

52...........................................................................تقريب پارامتر ها -4-2  

59...............................حل دستگاه معادالت ديفرانسيل مدل كرونا -4-3  

64.................................................تعداد موارد عفوني گزارش نشده -4-4  

65....................................................بررسي داده هاي استان اردبيل -4-5  

پيش بيني تعداد موارد آلوده قطعي فصل پنجم:  

  73...منابع......................................................................................................

   

  

  

  

  

  



8 

 

  

  چكيده:

در اين طرح يك مدل رياضي پارامتري مبتني بر سيستم معادالت ديفرانسيل براي 

بهداشت در مورد اين شيوع ويروس كرونا تهيه كرده ايم. از داده هايي كه وزارت 

همه گيري گزارش مي دهد براي شناسايي پارامترهاي مدل استفاده مي كنيم. بين 

داده هاي گزارش شده و برآوردهايي كه از مدل پيشنهادي ما بدست مي آيد توافق 

خوبي وجود دارد. با استفاده از اين طرح مي توان با  در اختيار داشتن جمعيت 

قطعي در هفته اول شيوع به پيش بيني و برآورد نسبتا دقيق استان و آمار مبتاليان 

روز آينده و روزهاي اوج شيوع در آن استان دست  50از تعداد مبتاليان در حداقل 

يافت. اين پيش آگاهي چيزي است كه مي تواند مورد توجه و استفاده  مسئولين و 

  ري قرار گيرد.سياست گزاران جهت مواجهه مناسب با تاثيرات منفي اين همه گي
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  فصل اول:

  

  

  

  

  كليات پژوهش
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 پيشگفتار:- 1-1

ويروس هاي كرونا گروه  بزرگي از ويروس ها هستند كه مي توانند حيوانات و 

انسانها را آلوده كنند و باعث بروز ناراحتي هاي تنفسي در انسان ها و حتي مرگ و 

مير شوند. اين ناراحتي ها ممكن است به اندازه سرماخوردگي خفيف يا به اندازه 

نام دارد  19د نژاد ويروس كرونا، كوويد ذات الريه شديد باشند، يكي از موارد جدي

گزارش شده است. نظر به رسالتي كه  98كه موارد ابتال به آن در ايران از اول اسفند 

بر دوش پژوهشگران مي باشد و تاكيدات مقام معظم رهبري،  همچنين روند 

تغييرات مستمر در شيوع همه گيري كه موجب جان باختن تعداد كثيري از 

زمان شده است، ضروري است تا از تمام ظرفيت هاي موجود به هموطنان عزي

  صورت جدي استفاده كنيم تا از تبعات آتي آن بكاهيم. 

در راستاي انجام اين رسالت به تعريف و انجام اين طرح اقدام شد. اين طرح در قالب 

ي فصل به بررسي و بيان تعداد مبتاليان و تلفات در استان اردبيل و تعداد تختها سه

  بيمارستاني مورد نياز در هر موج پاندمي مي پردازد.
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  كرونا ويروس -1-2

هستند كه وس وير كرونا ٔو زير مجموعه ها ويروس بزرگي از خانواده ها كروناويروس

هاي شديدتري  معمولي تا عامل بيماري سرماخوردگي از ويروس

  .شود را شامل مي 19كوويد  و مرس ،سسار همچون

طور مداوم تا  ها به مطالعه بر روي آن و شدند كشف 1960 ٔها در دهه روناويروس

طور طبيعي  اين ويروس به .ادامه داشت 1980اواسط دهه 

ال تاكنون هفت كروناويروس كند، با اين ح شيوع پيدا مي پرندگان و پستانداران در

كروناويروس سندرم حاد  ها، است. آخرين نوع آن منتقل شده به انسان، كشف شده

در  2019، در دسامبر  CoV-(SARS-(22تنفسي 

پيدا كرد. كرونا ويروس پس از مدت شيوع  انسان در گيري همه با چين ووهان شهر

  .كوتاهي تمام جهان را درگير كرد

است.  يا هاله گرفته شده تاج ه معنيبكرون  زبان التين از كلمه» كروناويروس«واژه 

شود،  ديده مي ميكروسكوپ الكتروني كه در زيرآنها  ظاهري ٔاين واژه به مشخصه

تاج  اي از سطح بزرگ و پيازدار داشته و يادآور تصويري از يك اشاره دارد كه حاشيه



12 

 

نيز  "دار ويروس تاج" است. از اين رو كروناويروس را تاج خورشيدي ، ياسلطنتي

  .نامند مي

مختلف خانواده كروناويروس، تاكنون هفت گونه منتقل شده به انسان  گونه 40از 

در انسان  سرما خوردگي است كه موجب بروز بيماريهايي همچون خانواده كشف شده

كنند و گاهي  حمله مي دستگاه تنفسي ها به گردند. گاهي برخي از كروناويروس مي

، ريه كنند. عالئم ويروس كرونا در ميافراد نمايان  معده و روده عالئم خود را در

ترشح آور به  سرماخوردگي هاي معمول و نوعي معموالً در سرماخوردگي

شودكه معموالً در بيشتر افراد با سرماخوردگي ماليمي همراه  ظاهر مي ِپنومونيا نام

 :است است. در اين دسته چهار كروناويروس كشف شده

• 229E-HCoV 

• OC43-HCoV 

• NL63-HCoV 

• HKU1-HCoV 

اين چهار نوع كروناويروس، به صورت مرتب در جمعيت انساني ايجاد بيماري 

  .شوند كنند و باعث عفونت سيستم تنفسي در كودكان و بزرگساالن مي مي
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شوند؛  اما انواع ديگري از اين ويروس هستند كه با عالئمي شديدتر همراه مي

  .19كوويد  و مرس ،سارس مانند

گير شده بود، در حيوانات بود. ويروس  ه در گذشته همههاي كرونا ك منشأ ويروس

هاي ولگرد منتقل شد و بعد هم به  سارس اول در خفاش شروع شد و بعد به گربه

در خاورميانه موجب مرگ  مرس تا كنون كه ويروس 2014انسان رسيد. از سال 

بيمار مبتال شد، از شتر به انسان رسيده بود. آخرين نوع آن، طبق  2494نفر از  858

است. البته ممكن است جانوران ديگري هم در  پانگولين تحقيقات پژوهشگران،

  .شيوع نقشي داشته باشند

هاي انتقال آن متفاوت است. در برخي از موارد  بسته به نوع كروناويروس، روش

از  آنفلوانزا انسان به انسان شبيه بيماريهاي انتقال بيماري از  روش

است. با اين حال احتمال انتقال بيماري در فضاي باز بسيار  عطسه و سرفه طريق

است كه افراد به مدت  محدود بوده و موارد انتقال انسان به انسان در مواردي رخ داده

ها با  اند مانند افرادي كه در بيمارستان بودهطوالني در فضاي بسته در كنار فرد بيمار 

بيماران در ارتباط هستند. هنوز مشخص نيست كه اين بيماري نخستين بار از طريق 

  .ويروس است يا از طريق سطوح آلوده به جانوران به انسان منتقل شده
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  پاندمي يا بيماري همه گير -1-3

 پاندمي يا همه گيري چيست؟

  يعني چه؟ (Pandemic) همه گيري جهاني

در سراسر جهان بسياري از افراد را  و انواع جهش يافته از اين بيماري شيوع فعلي كرونا

نگران پخش شدن اين بيماري جديد كرده است. در اين بين يك سوال اساسي و مهم 

 وجود دارد: همه گيري دقيقاً چيست؟

، به دليل ظهور ناگهاني و SARS-CoV-2 انتشار ويروس كرونا ويروس جديد

 هداشت جهانيتوسط سازمان ب 2020مارس  11گسترش آن در سراسر جهان، در 

(WHO) رسماً به عنوان يك بيماري همه گير تعريف شد. 

به بررسي اينكه چه چيز يك همه گيري جهاني را تعريف مي كند، چگونگي  اينجادر 

آمادگي براي همه گيري جهاني و اينكه چه تعداد همه گيري در تاريخ معاصر ما را 

 .متأثر ساخته است

 همه گيري جهاني چيست؟

شيوع يك بيماري جديد در “، همه گيري جهاني به عنوان WHO ف تعري مطابق

تعريف مي شود. هنگامي كه يك بيماري جديد براي اولين بار ظاهر مي ” سراسر جهان

شود ، بيشتر ما فاقد مصونيت طبيعي براي مقابله با آن هستيم. اين مي تواند باعث 

جوامع و سراسر جهان شود.  ، درشيوع ناگهاني و گاهي اوقات سريع بيماري در بين افراد

بدون مصونيت طبيعي براي مقابله با بيماري، بسياري از افراد مي توانند با گسترش آن 

 .بيمار شوند
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WHO   مرحله زير ظهور  6مسئوليت دارد بر اساس نحوه قرارگيري شيوع بيماري در

 :يك بيماري همه گير جديد را اعالم كند

است كه ويروس هاي در گردش در بين جمعيت . اين اثبات نشده 1مرحله  •

حيوانات به انسان منتقل مي شوند. آنها تهديد در نظر گرفته نشده و خطر ابتال 

 .به همه گيري بسيار كم است

. نشان داده شده است كه ويروس حيواني جديدي كه در ميان جمعيت 2مرحله  •

جديد تهديد حيوانات در گردش است به انسان منتقل مي شود. اين ويروس 

 .محسوب شده و احتمال بالقوه يك بيماري همه گير را نشان مي دهد

: ويروس حيواني از طريق انتقال حيوان به انسان در يك گروه كوچك از 3مرحله  •

انسانها باعث بيماري شده است. با اين حال انتقال از انسان به انسان كمتر از آن 
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بدان معناست كه ويروس انسان  است كه باعث شيوع در سطح جامعه شود. اين

 .را در معرض خطر قرار مي دهد اما بعيد است باعث ايجاد بيماري همه گير شود

: انتقال ويروس جديد از انسان به انسان در تعداد قابل توجهي به شيوع 4مرحله  •

در سطح جامعه منجر شده است. اين نوع انتقال در بين انسان ها نشان دهنده 

 .همه گيري استخطر باالي بروز 

وجود  WHO : انتقال ويروس جديد در حداقل دو كشور در منطقه5مرحله  •

داشته است. حتي اگر در حال حاضر تنها دو كشور تحت تأثير ويروس جديد قرار 

 .گرفته باشند، همه گيري جهاني اجتناب ناپذير است

 WHO . انتقال ويروس جديد حداقل در يك كشور ديگر در منطقه6مرحله  •

ورت گرفته است. اين مرحله فاز همه گير شناخته مي شود و خبر از اين مي ص

 .دهد كه در حال حاضر يك همه گيري جهاني در حال وقوع است

همانطور كه در باال مشاهده مي كنيد، بيماري هاي همه گير لزوماً نه با سرعت 

رشد يك  رشدشان بلكه با شيوع بيماري تعريف نمي شوند. با اين حال درك ميزان

بيماري همه گير همچنان مي تواند به مقامات بهداشتي كمك كند تا خود را براي 

 .شيوع آماده كنند

شيوع بسياري از بيماري ها از الگوي رشد يا گسترشي پيروي مي كند كه به عنوان 

رشد نمايي توصيف مي شود. اين بدان معني است كه آنها با سرعت زيادي در يك بازه 

 .يابند مي گسترش ها ماه يا ها هفته روزها، –زماني خاص 
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به رانندگي با اتومبيل و فشار دادن روي پدال گاز فكر كنيد. اينكه هرچه بيشتر برويد، 

 هاي شيوع از بسياري رسد مي نظر به. است نمايي رشد اين –سريعتر حركت كنيد 

 مي پيروي رشد الگوي اين از ،1918 سال در آنفلوانزا گيري همه مانند بيماري، اوليه

 .كنند

برخي از بيماري ها نيز به صورت زير نمايي گسترش مي يابند كه سرعت آن كندتر 

 –است. اين مانند ماشيني است كه هنگام رفتن به جلو، سرعت خود را حفظ مي كند 

 .يابد نمي افزايش آن سرعت كند مي طي كه مسافتي در

در برخي كشورها  2014اپيدمي ابوال در سال مثالً يك مطالعه تحقيقاتي نشان داد كه 

روند بيماري بسيار كندتري را در سطح محلي دنبال مي كرد، د حالي كه در بعضي 

 .ديگر سريعتر يا نمايي گسترش يافت

وقتي مقامات بهداشت عمومي بدانند كه بيماري با چه سرعتي در حال شيوع است، اين 

يرند براي كاهش سرعت انتشار بيماري بايد با مي تواند به آنها كمك كند تا تصميم بگ

 .چه سرعتي حركت كنيم

 فرق بين اپيدمي و پاندمي چيست؟

همه گيري و اپيدمي اصطالحات مرتبطي هستند كه براي تعريف شيوع بيماري مورد 

 :استفاده قرار مي گيرند

اپيدمي شيوع بيماري در يك جامعه يا منطقه در مدت زمان مشخص است.  •

ا مي توانند بر اساس موقعيت بيماري، ميزان مواجهه جمعيت با آن و اپيدمي ه

 .موارد ديگر متفاوت باشند
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گسترش  WHO پاندمي نوعي اپيدمي است كه حداقل در سه كشور منطقه •

 .يافته است

 چگونه براي همه گيري آماده مي شويد؟

شخص و متغير همه گيري مي تواند براي بسياري از افراد در سراسر جهان يك زمان نام

باشد. با اين حال نكات پيشگيري از همه گيري مي تواند به شما كمك كند تا براي 

 :گسترش بيماري در سراسر جهان آماده شويد

 .به گزارش هاي خبري خبرگزاري هاي بهداشتي توجه كنيد

مي توانند  (CDC) و مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري ها WHO خبرهاي به روز

ر مورد انتشار بيماري از جمله نحوه محافظت از خود و خانواده در هنگام اطالعاتي د

شيوع بيماري فراهم كنند. اخبار محلي همچنين مي توانند شما را در جريان قوانين 

 .جديدي قرار دهند كه در طي همه گيري در حال اجرا هستند

  :همه گيري هاي قرن اخير

مانند كرونا را تجربه كرده ايم. برخي از اين هفت اپيدمي قابل توجه  1918ما از سال 

اپيدمي ها به عنوان پاندمي طبقه بندي شده اند و همه آنها به طريقي تأثير جدي بر 

 .جمعيت انسان داشته اند

  )H1N1: 1918- 1920 (ويروس 1918همه گيري آنفوالنزا در سال 

در سراسر جهان گرفت. ميليون نفر را  100تا  50جان  1918پاندمي آنفلوانزا در سال 

 ناميده مي شود توسط ويروس” آنفوالنزاي اسپانيايي“اين پاندمي كه به اصطالح 

H1N1  تا  20و كمتر،  5ايجاد شده و از پرندگان به انسان منتقل شد. افراد در سنين

 .سال و باالتر همه مرگ و مير بااليي را تجربه كردند 65و  40
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حد افراد در مناطق درماني، اقدامات بهداشتي ضعيف تصور مي شود كه ازدحام بيش از 

 .و كمبودهاي غذايي در باال بودن ميزان مرگ و مير نقش داشته باشند

  )H2N2: 1957- 1958 (ويروس 1957همه گيري آنفوالنزا در سال 

ايجاد شد كه از پرندگان به انسان نيز  H2N2 توسط ويروس "آنفوالنزاي آسيايي"

سال را تحت تأثير قرار  39تا  5اين سويه آنفلوانزا در درجه اول افراد بين  منتقل شد.

 .داد كه بيشتر موارد در كودكان و نوجوانان رخ داد

  )H3N2: 1969- 1968 (ويروس 1968همه گيري آنفوالنزا در سال 

هم ناميده ” آنفلوآنزاي هنگ كنگي“كه گاهي اوقات  H3N2 ، ويروس1968در سال 

ي ديگر از بيماري هاي همه گير آنفلوانزا بود كه گسترش يافت و جان مي شود، يك

 .ميليون نفر در سراسر جهان را گرفت 1حدود 

 ايجاد شده است كه نوع جهش يافته اي از ويروس H3N2 اين آنفلوانزا توسط ويروس

H2N2  است. برخالف همه گيري هاي قبلي آنفلوانزا، اين همه گيري در  1957سال

 .افراد مسن را تحت تأثير قرار داد كه باالترين ميزان مرگ و مير را داشتند درجه اول

 SARS-CoV: 2002- 2003 همه گيري

يك اپيدمي ذات الريه ويروسي بود كه  2002كروناويروس در سال  SARS شيوع

 .نفر را در سراسر جهان گرفت 770جان بيش از 

انتقال ناشناخته ايجاد شد. بيشتر توسط ويروس كروناي جديد با منبع  SARS شيوع

عفونت ها در طي شيوع اين بيماري در چين آغاز شد اما سرانجام به هنگ كنگ و ساير 

 .كشورهاي جهان گسترش يافت
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  )H1N1pdm09: 2009 آنفوالنزاي خوكي (ويروس

همه گيري آنفلوانزاي بعدي بود كه باعث مرگ حدود  2009شيوع آنفوالنزاي خوكي 

 .نفر در سراسر جهان شد 575،400تا  151،700

ايجاد شد كه از خوك ها نشأت  H1N1 آنفلوانزاي خوكي توسط نوع ديگري از ويروس

 .گرفته و در نهايت از طريق تماس انسان با انسان گسترش يافت

ساله و باالتر قبالً آنتي بادي عليه اين ويروس كه  60كشف شد كه بخشي از افراد 

النزا بود را داشتند. اين منجر به درصد باالتري از عفونت در حاصل از شيوع قبلي آنفو

 .كودكان و بزرگساالن شد

 MERS-CoV: 2012- 2013 همه گيري

باعث بيماري شد كه با عارضه شديد تنفسي مشخص مي شود  MERS كروناويروس

نفر را مخصوصاً در شبه جزيره  858درصدي داشته و جان  34و نرخ مرگ و مير 

توسط ويروس كرونايي ايجاد شد كه از يك منبع  MERS فت. شيوععربستان گر

حيواني ناشناخته به انسان منتقل شد. شيوع اين بيماري از عربستان سعودي بوده و 

 .عمدتا مشمول شبه جزيره عربستان شد

نرخ مرگ و مير بسيار باالتري به نسبت شيوع كروناويوس قبلي  MERS شيوع

 .داشت

 2016 -2014ابوال: 

نفر را  11300يك اپيدمي تب خونريزي دهنده بود كه جان  2014شيوع ابوال در سال 

 .مخصوصاً در آفريقاي غربي گرفت
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اين بيماري توسط ويروس ابوال ايجاد شد كه تصور مي شود در ابتدا از خفاش ها به 

انسان منتقل شده باشد. گرچه اين شيوع از غرب آفريقا آغاز شد، اما در كل به هشت 

 .شور گسترش يافتك

 تا كنون -2019 :(SARS-CoV-2) همه گيري كرونا

كه در حال حاضر ادامه  است ويروسي گير همه بيماري يك 2019 سال در  شيوع كرونا 

 دارد. اين يك بيماري جديد است كه توسط ويروس كرونا شناخته نشده اي به نام

SARS-CoV-2   مير و ساير آمارها ايجاد شده است. ميزان عفونت، ميزان مرگ و

 .هنوز در حال رشد هستند
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  مدلسازي رياضي براي بيماري هاي همه گير -1-4

به كمك زبان رياضي و  (سيستم) انهسام  يك توصيف از است عبارت  مدل رياضي

ها و نمادهايش. مدل سازي يا مدل سازي رياضي عبارت است از تالش براي  قضيه

 علوم  در تنها نه رياضي سازي مدل. مشخص سامانه يكبراي  رياضي مدل يكتوسعه 

علوم   و هواشناسي  ،شناسي زمين  ،شناسي زيست ،فيزيك  مانند طبيعي

علوم  و غيره كاربرد دارد بلكه در هوش مصنوعي ،علوم رايانه  مانند مهندسي

اي  نيز كار بردهاي گسترده شناسي جامعه  ،شناسي روان  ،علم اقتصاد  مانند اجتماعي

  .دارد

مدل اپيدمي كه در سال هاي اوليه قرن بيستم توسط كرمك مكندريك معرفي شده 

 است. ايناست، سيستم عملي و قابل اعتماد معادالت بر گسترش بيماريهاي عفوني 

ي گسترش بيماري هاي خطرناك مانند طاعون مورد استفاده مدل براي بررس

را به سه گروه تقسيم متغيري كه جمعيت  قرارگرفته است. اين مدل بر اساس سه

اين  .مي كند، سالم (مشكوك)، آلوده، بهبود يافته (مصون يا مرده) قابل ذكر است

نظارت بر يك جمعيت محدود طراحي شده است، جايي كه تعداد  مدل اساسا براي

افراد در طي اين اپيدمي تنها كمي تغيير مي كنند. به طور كلي، مدل به بيماريهايي 

مرگ باري دارند، به ويژه در مواردي كه تغييرات كوچك است، كه به ندرت پيامد 
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مورد تجزيه و تحليل قرار  ممكن است در يك الگويي كه باعث تغيير جمعيت شود

ا با استفاده از مدل كرمك مكندريك اجازه مي دهد ت .مي گيرد، اشاره مي شود

شود، در  ، ويژگي هاي بسياري ازبيماري هاي اپيدمي را شاملپارمترهاي مناسب

واقع اين پارمترها كه رفتار مدل را تعيين مي كند، با توجه به اينكه مقادير پارامتر 

  .ور كامل مورد آزمايش قرار گرفته استطبه  به دقت انتخاب شده اند

هنگام شيوع يك بيماري واگيردار نوظهور، سياستگذار نياز به شناخت پارامترهاي 

هاي  و برآورد اثر مداخله )مير و نرخ مرگ مانند(كليدي دخيل در شيوع بيماري 

گيري دارد.  بر متغيرهاي مختلف تصميم )مثل تعطيلي مدارس(مختلف غيردارويي 

ومير در  و مرگ الگيري براي سياستگذار عبارتند از تعداد ابت اهم متغيرهاي تصميم

تعداد تخت  و زمان رخداد آن، مبتاليانتعداد  پيش بينيسناريوهاي مختلف، 

. بيني سير انتشار بيماري يو و دستگاه تنفس مورد نياز، و پيشبيمارستاني، اتاق آيس

اما اكوسيستم شيوع چنين بيماريهايي، يك سيستم پيچيده است. به اين معنا كه نه 

تنها تعداد عوامل اثرگذار بر رفتار سيستم و ارتباطات بين آنها زياد است، بلكه تعامل 

بيني  يكديگر نيز ممكن است منجر به ظهور رفتارهاي غيرقابل پيش اين عوامل با

گيري اجتماعي با آغاز فصل بهار ممكن  شود. به عنوان مثال تقارن اعمال فاصله

است منجر به بروز نافرماني هماهنگ طبقاتي از جامعه از فرامين حاكميت شود. 
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ر دشوار و نيازمند بيني رفتار چنين سيستمهايي در سناريوهاي مختلف بسيا پيش

  .ها و مدلهاي پيشرفته است استفاده از داده

ديفرانسيل آغاز  التو با استفاده از معاد 5191دهه ها از  سيك اپيدميالمدلهاي ك

همگن است و افراد سير  الكردند كه جمعيت كام شدند. اين مدلها فرض مي

كنند.  را طي مي "بهبود/مرگ"، و "شدن المبت"، "مستعد دريافت ويروس"

بود، كه در آن ايمن  "اي ايمني گله"ي  مهمترين دستاورد اين مدلها ارائه فرضيه

شود. اما  شدن بخشي از جامعه باعث فرونشاندن شيوع و محافظت از كل جامعه مي

 التدرنظرگرفتن ساختار پيچيده و غيرهمگن روابط اجتماعي و تعام اين مدلها براي

ر خود را بر اساس ميزان شيوع بيماري تنظيم مستقيم افراد، كه ممكن است رفتا

 80با ظهور بيماري ايدز در اواخر دهه  .، مناسب نبود)شايد حتي غيرمنطقي(كنند 

الشها براي معرفي چو افزايش اهميت شبكه روابط مستقيم افراد در شيوع آن، 

 دربرگيرندهسازي انتشار بيماريهاي واگيردار كه  مدلهاي رياضي مناسبتر براي شبيه

وارد مرحله  )مانند مدلهاي عامل/فردـمحور( ي جزئيات فردي و اجتماعي باشد 

جديدي شد و در ادامه براي مدلسازي انتشار ساير بيماريها مانند سرخك، آبله، 

  .استفاده شد ال، و ابوفلوانزاآن
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خصوصا در كشورهاي (در ادامه، ابتدا پنج دسته كلي از محدوديتهاي اين مدلها 

را توصيف ميكنيم. سپس با بيان اهداف مختلف متصور از ارائه  )درحال توسعه

شده، چارچوبي  مدلهاي رياضي شيوع بيماري و در نظرگرفتن محدوديتهاي بحث

كنيم. در انتها نيز با اشاره مختصر به  كلي براي ارائه نتايج اين مدلها پيشنهاد مي

اي  ن محترم را دعوت به رسانهسوگيريهاي شناختي موجود در انسان، پژوهشگرا

 نكردن نتايج عددي خود در صورت عدم توسعه مدل قوي و حاوي جزئيات كافي مي

 .نمائيم
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  محدوديتهاي مدلهاي رياضي شيوع بيماريهاي واگيردار - 1-5

  هاي واقعي براي كاليبراسيون مدل نياز به داده -1

بيني انتشار يك عقيده  براي پيشسازي انتشار، چه  تمامي مدلهاي رياضي شبيه

گير شدن يك بيماري جديد،  و چه همه چه انتشار يك رفتار بين كشاورزانخاص، 

حاوي يك يا چند پارامتر هستند كه بايد توسط پژوهشگر تعيين شوند. مثال در 

خصوص نحوه شيوع بيماريهاي واگيردار، مهمترين پارامتر متوسط تعداد افراد 

 R0) عدد تكثير پايه يا(كند  الرد ناقل ميتواند آنها را مبتجديدي است كه هر ف

هاي واقعي موجود برآورد  اين پارامترها با استفاده از نتايج تحقيقات پيشين يا داده

شوند. در خصوص بيماريهاي نوظهور، به دليل ناشناخته بودن ويروس، برآورد  مي

ار است. از يك سو، به گيري دشو ي همه اين پارامترها خصوصا در مراحل اوليه

هايي مانند كمبود تستهاي تشخيص و عدم  دليل تازه بودن مساله و محدوديت

اند، داده كافي قابل  بوده الشناسايي دقيق افرادي كه در تماس با يك فرد مبت

استناد براي برآورد دقيق پارامترها وجود ندارد و حاوي تعداد زيادي موارد مثبت و 

  .)خطاي نوع اول و دوم(منفي نادرست است 

شناختي و حتي  از سوي ديگر، به دليل تفاوتهاي جغرافيايي، تجهيزاتي، جمعيت

ي  فرهنگي كشورها و تأثير آن در پارامترهاي شيوع، استفاده از اعداد برآوردشده

در  الدار خطاي مدلسازي شود. مث ساير كشورها ممكن است باعث افزايش معني

ا، هر لوانزاساس برخي از تحقيقات پيشين در خصوص آنف مورد عدد تكثير پايه، بر

تواند ويروس را به آنها  چه از خط استوا دور شويم، تعداد افرادي كه فرد ناقل مي

 و همچنين عدد تكثير پايه در كشورهاي داراي آب .شود بيشتر مي ندمنتقل كن

، به صورت شهودي هر چه و مير يا در خصوص نرخ مرگ.  هواي سردتر بيشتر است
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تواند  را مي اليانباشد، نسبت بيشتري از مبت التركشوري با  ICU سرانه تعداد اتاق

 .از مرگ نجات دهد

  سازي مدلها نياز به بومي -2

بر پارامترهاي مربوط به شيوع بيماري، مدلهاي رياضي انتشار بيماريهاي  عالوه 

در نظر بگيرند. اهم اين پارامترها  واگيردار بايد ويژگيهاي خاص هر كشور را هم

  :عبارتند از

 ) ، ديني، و غيرهالتيتركيب سني، شغلي، تحصي(شناختي  ويژگيهاي جمعيت  ●

ومير كرونا بين گروههاي سني مختلف متفاوت است. همچنين احتمال  نرخ مرگ

فوت افرادي كه داراي بيماريهاي خاصي هستند بيشتر است. همچنين امكان 

و شغلي  التيتجهيزات پيشگيري و درمان براي بخشهاي مختلف تحصيدسترس به 

مير وجود ندارد. مثال با فرض  و ممكن است متفاوت باشد. بنابراين، يك نرخ مرگ

 و ثابت بودن ساير عوامل، كشوري كه درصد افراد ديابتي آن بيشتر است، نرخ مرگ

مير  و دارد، نرخ مرگتري دارد، يا استاني كه تركيب جمعيتي جوانتري المير با

  .كمتري براي آن متصور است

  سبك زندگي  ● 

هاي جمعي مانند كنسرت  چه درصدي از افراد به صورت مستمر در برنامه المث

  موسيقي، سينما، يا نماز جماعت شركت ميكنند؟

  ساختار روابط اجتماعي ●  

مطالعات تجربي دست آمده از  ي واقعي به آيا شبكه اجتماعي افراد بر اساس شبكه 

سازي شده است؟ يا بر اساس مدلهاي نظري ساختار شبكه؟ در صورت  پيشين شبيه
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استفاده از مدلهاي نظري، كدام يك از مدلها )دنياي كوچك، تصادفي، مستقل از 

مقياس، و ...( استفاده شده است؟ آيا امكان و ميزان تغيير ساختار روابط اجتماعي بر 

  هاي غيردارويي در مدل لحاظ شده است؟ اعمال مداخله اثر تغيير رفتار افراد و

  چه درصدي از افراد كهنسال با كودكان و جوانان در معاشرت هستند؟ 

  توالي زماني بازديد جوانان از منزل پدربزرگ/مادربزرگ چگونه است؟     

  چه درصدي از فرزندان در منزل پدري/مادري زندگي ميكنند؟     

سال آنها با آنها در يك منزل  30ن و مادراني كه فرزندان زير چه درصدي از پدرا    

  سال هستند؟  65 اليزندگي ميكنند با

گذاري اجتماعي، آيا فرزندان خود را از خانواده جدا  در صورت اجراي طرح فاصله    

  خواهند كرد؟ 

موقعيت مكاني مدارس، دانشگاهها، مساجد، و ساير اماكن تجمع عمومي تمامي     

ارد فوق و برهمكنش آنها با يكديگر بر خروجي نهايي مدل اثرگذار هستند و قبل از مو

اجراي مدل بايد توسط مدلساز تعيين يا برآورد شوند، كه بسيار زمانبر و نيازمند اجراي 

هاي تحقيقاتي جانبي است. بنابراين، چنانچه اين مدلها از قبل و در طول زمان  پروژه

اده شده باشند، در هنگام ظهور يك بيماري جديد ميتوانند براي كشور خاصي توسعه د

  نقش مهمي در مدلسازي انتشار آن ايفا كنند. 

  عدم لحاظ تفاوتهاي مناطق و استانهاي مختلف داخل يك كشور  - 3

ها در استانهاي  هاي غيردارويي و اثربخشي مداخله بندي مداخله سرعت انتشار، زمان

، استانهاي مختلف در زمانهاي المدل لحاظ شود. اومختلف متفاوت است و بايد در 

در برخي مدلها  الكنند. مث هاي غيردارويي مي سازي مداخله مختلف اقدام به پياده
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فرض شده كه تمام استانها حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از رويت اولين مورد 

ه چندان با گذاري اجتماعي ميكنند، ك مثبت اقدام به اعمال سياست قرنطينه يا فاصله

ها بين استانها و شهرها متفاوت  واقعيت همخواني ندارد. ثانيا، تعداد و شدت اين مداخله

است. ثالثا، عواملي مانند تراكم جمعيت، نوع و ميزان استفاده از حمل و نقل عمومي، و 

ها، باعث ايجاد تفاوت بين سرعت انتشار  سازي مداخله ميزان همكاري مردم در پياده

اثربخشي مداخلهها در استانها و شهرهاي مختلف ميشود. به عنوان مثال،  ويروس و

وجود مترو در شهرهاي بزرگ و نياز مردم به استفاده از آن از عوامل مهم شيوع بيماري 

است؛ حال آن كه در شهرهاي كوچك، نه تنها مترو وجود ندارد، بلكه به دليل كوتاه 

متاسفانه، در اكثر  . قابل جايگزيني است نقل عمومي به سادگي و بودن فواصل، حمل

هاي شهر ووهان چين كاليبره  ها با داده شده براي كرونا، اثربخشي مداخله مدلهاي ارائه

شود. بنابراين،  گيري مي شده است و باعث برآورد نادرست مدل از متغيرهاي تصميم

تفاوتهاي ي مدل مختص به يك كشور نيازمند جزئيات فراوان در خصوص  توسعه

  .استانها و شهرهاي آن است

  يافته ويروس عدم توجه به احتمال وجود انواع مختلف يا تكامل -4

در طول زمان ثابت فرض  )ويروس(در اغلب مدلها، اگر نگوييم تمام مدلها، رفتار پاتوژن 

هاي متفاوتي هستند كه درجه متفاوتي  شود. حال آنكه ويروسها عمدتا داراي نسخه مي

را دارند. بر اساس يك برآورد علمي منتشرشده در مجله معتبر  )ويروالنس(از بيمارگري 

 داراي يا نداشته اند عالئمي هيچگونه چين در كرونا به مبتاليان راز86%ساينس، حدود 

شوند،  ر گرفته نمييان در نظالاين افراد عموما در آمار رسمي مبتبوده اند.  خفيف عالئم

يان در عموم الدر حالي كه قابليت انتقال ويروس به افراد جديد را دارند. اين نوع از مبت

  .اند مدلهاي رياضي انتشار بيماري در نظر گرفته نشده
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يك سؤال بسيار مهم ديگر اين است كه نحوه تكامل ويروس در طول زمان و در پاسخ 

يا نسخه ضعيفتر ادامه پيدا ميكند يا نسخه هاي مختلف چگونه است؟ آ به مداخله

 شناسايي گذشته سال 80 در كه نوظهور واگيردار بيماري 400 از 60%قويتر؟ حدود 

 اين ويروس ها در ابتدا بسيار كم. اند شترك انسان و دام بودهم بيماريهاي شده اند،

انسان بستگي  تحرك هستند و تحقق انتقال آنها از حيوان به انسان و سپس از انسان به

  .هاي قويتر دارد به تكامل آنها به نسخه

 و در حالت كلي، نتايج تحقيقات پيشين حاكي از وجود رابطه معكوس بين نرخ مرگ

هايي كه سريعتر  معنا كه ويروس . به اينمير و اثربخشي انتقال آن به افراد جديد است

 آنها به مرور كاهش ميشوند، نرخ انتقال  داده و موجب فوت بيمار مي خود را نشان

پذير با سير تكامل ويروس نيز  يابد. خوشبختانه تعداد محدودي مدلهاي رياضي تطبيق

هاي نوظهور پيش بيني رفتار ويروس ساده نيست و  اما در مورد ويروس اند. ارائه شده

در مورد  .فرد آن تا حد امكان و آگاهي بايد در مدل لحاظ شود هاي منحصربه ويژگي

كرونا، ابهام اساسي اين است كه نحوه تكامل سيستمي كه انتقال ويروس قبل از بروز 

هاي  ئم بيماري اتفاق ميافتد چگونه است؟ بنابراين، حتي در صورت استفاده از مدلالع

ي الپذير، به جهت ناشناخته بودن ويروس، تعيين جهت تكامل يا ابت رياضي تطبيق

 خصوص كه حتي در حالت وجود ايمني گله انگيز است. بهبر مجدد به ويروس چالش

  .بيماري وجود دارد اي، احتمال جهش ويروس به نسخه قويتر

  غفلت از احتمال بروز رفتارهاي استراتژيك  -5

بيني رفتارهاي  محور، پيش هاي اصلي استفاده از مدلهاي عاملـ يكي از انگيزه

ت غيردارويي الل چنانچه مداخابطور مثاستراتژيك و احتمالي عوامل يك سيستم است. 

دليل فقدان تجربه قبلي يا  گذاري اجتماعي بطور متناوب تمديد شود و به شامل فاصله
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رساني اتخاذ نشود، ممكن است اعتماد عمومي  ضعف كلي روش مناسبي براي اطالع

جامعه و بخصوص طبقات آسيب پذيرتر از نظر اقتصادي صدمه جدي ببيند. در چنين 

 كنند سياستگذار درك درستي از هزينه هايي از اجتماع كه تصور مي يطي گروهشرا

ش خواهند كرد به الهاي اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي مداخله هايش ندارد ت

شكل معناداري مخالفت و حتي نافرماني خود را برجسته سازند. در كشورها و مناطقي 

هاي حمايتي از جمله سياستهاي  زينهگذاران براي گ تر دست سياست با اقتصاد ضعيف

 تر است و درنتيجه طبيعي است كه واكنش آنها به چنين نافرماني پولي انبساطي بسته

تر باشد. در چنين شرايطي دلسردي كادر درماني و پزشكي از مشاهده  هايي محتاطانه

ضاع تواند به وخامت او محتمل بوده و مي الگيرانه نهادهاي انتظامي كام رفتار سهل

بيني رفتار متوليان هر واحد درماني در تخصيص امكانات  بيافزايد. همچنين پيش

محدودشان به بيماران آسان نخواهد بود. در چنين شرايطي، رفتار مقامات رسمي در 

تر از آن تلفات انساني ذيل يك بيماري مثل  يان و مهمالنحوه ثبت و ارايه آمار مبت

  .برانگيز بوده و خواهد بود قشهكرونا يكي ديگر از موضوعات منا
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  چارچوب پيشنهادي براي اهداف مدلسازي و نحوه ارائه نتايج -1-6

بيني، توضيح  توان متصور شد: پيش هفت هدف براي توسعه و ارائه يك مدل مي

ها،  تصويرسازي، يادگيري  چرايي مفاهيم، توصيف رفتار يا مفاهيم، شرح نظريه

تر، دو هدف براي استفاده  بندي كلي بنابراين، در يك تقسيم. اجتماعي و مقايسه

  :توان متصور شد هاي واگيردار مي هاي رياضي شيوع بيماري سياستگذار از مدل

هاي  ن از موضوع و توصيف اثر كلي مداخلهالحليل كيفي: ارائه تصويري ك) ت1(

 غيردارويي مختلف بدون تمركز بر اعداد و ارقام؛

گيري  تر متغيرهاي تصميم ش براي برآورد هر چه دقيقالتتحليل كمي:  )2(

   .لت مختلفالسياستگذار در حاا

الذكر در اكثر مدلهاي مرتبط با انتشار كرونا، دو  هاي فوق با عنايت به وجود محدوديت

   .توان متصور بود سازي منصفانه مي آل براي مدل حالت ايده

كيفي محدود ساخته، به صورت شفاف آن را ي نتايج خود را به تحليل  از ابتدا دامنه

بيان نمايد، و به جهت عدم درنظرگرفتن پارامترهاي اثرگذار دنياي واقعي در مدل از 

گيري مانند تعداد تلفات  بيني عددي در مورد متغيرهاي مهم تصميم ارائه پيش

  .خودداري كند

غيرمحتمل در بسيار  (در صورت درنظرگرفتن فاكتورهاي فوق در مدل رياضي 

گيريهاي  هاي همه كرد مدل بر روي داده ، ابتدا عمل)كشورهاي در حال توسعه

گذشته كشور موردنظر را تست كرده، خطاي مدل در هر كدام را گزارش كند. سپس با 

را  موجود در خصوص رفتار ويروس جديد، بازه اطمينان بيزي هاي بيان صريح ابهام

  .محاسبه و گزارش كند
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  حظات انتشار عمومي نتايج مدلهاي رياضي شيوع بيماري الم - 1-7

هاست. واقعيت اين  اي از نتايج كمي اين مدل مساله مهم ديگر ادراك عمومي و رسانه

هاي مدل رياضي خود انصاف  ساز در توصيف محدوديت است كه هر اندازه هم كه مدل

تعداد تجهيزات  الًمث(و شفافيت به خرج دهد، در صورت برآورد عددي از متغيرها 

ي مخاطبان  هاي جمعي يا اجتماعي، عمده م آن در رسانهالو اع )پزشكي موردنياز

 هاي مدل، صرفاً بر روي اعداد تمركز مي بدون خواندن گزارش ضميمه و محدوديت

هاي رياضي قوي و داراي  است محققين در صورت عدم توسعه مدل الزم بنابراين كنند.

ت دنياي واقعي، در صورتي كه اهداف سياسي يا اقتصادي قبولي از جزئيا حد قابل

نظر ندارند، از انتشار عمومي نتايج كمي آن خودداري كرده و به ارائه نتايج  خاصي را مد

  كيفي بسنده نمايند. 
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  فصل دوم

  

  

  مدل رياضي
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  مدل رياضيتعريف  -1-2

استفاده از مفاهيم و زبان رياضي ، ارائه توصيفي از يك سيستم با "مدل رياضي"يك 

هاي  گويند. از مدل مي يسازي رياضيات مدل«است. فرايند توسعه يك مدل رياضي را 

، مهندسي شيمي شناسي و ، زمينشناسي زيست ،فيزيك رياضي در علوم طبيعي مانند

، روانشناسي ،اقتصاد مانند علوم انساني و همچنين، مهندسي برق و علوم كامپيوتر

 .شود شناسي و علوم سياسي استفاده مي جامعه

تواند به پژوهشگران براي توصيف يك سيستم و مطالعه اثر  يك مدل رياضي مي

در آن سيستم بيني پيرامون رفتارها  هاي گوناگون در آن و همچنين، انجام پيش مولفه

 كمك كند. 
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 ها هاي رياضي اپيدمي بيماري بررسي مدل -2-2

سازي رياضياتي  سازي مدل هايي هستند كه براي ساده از جمله روش هاي بخشي مدل

ها، جمعيت با در  گيرند. در اين نوع از مدل هاي واگيردار مورد استفاده قرار مي بيماري

افراد موجود در يك بخش از جمعيت داراي رفتار نظر داشتن اين فرض كه كليه 

 .شود هايي تقسيم مي مشابهي هستند، به قسمت

كه قطعي هستند   "معادالت ديفرانسيل معمولي "اي معموال از هاي محفظه در مدل

هاي تصادفي نيز نگاه كرد  ها به عنوان چارچوب توان به اين مدل شود. اما مي استفاده مي

قطعي  هاي تر از مدل ها به مراتب بيش تر هستند؛ اما پيچيدگي آن كه البته، واقعي

شود كه  اي به بررسي اين موضوع پرداخته مي هاي محفظه خواهد بود. در مدل

توان  كنند. به عنوان مثالي از اين مورد مي هاي واگيردار چگونه گسترش پيدا مي بيماري

  .گيري اشاره كرد به چگونگي شيوع (تعداد كل افراد مبتال) يا طول مدت همه

 در درك توانند  يكه م ميكن يم يمعرف رياضياتدررا  يبخش ، ما پنج مدل اصل نيدر ا

  .به ما كمك كند ، به انسان يعيطب عواملاز  SARS-CoV-2 ويروس انتقال تيقابل

  Bats-Hosts-Reservoir-People (BHRP)مدل شبكه انتقال  -1

پخش بيماري يكي از قديمي ترين مسائل جامعه انساني است كه مورد بررسي قرار 

گرفته است. تنوع بيماري هاي واگير دار و بررسي عوامل موثر در اپيدمي بيماري و 

پارامترهاي كنترل براي اينگونه بيماري ها عوامل مهمي هستند كه باعث كنترل 

بيماري هاي واگير دار انتقال بيماري از بيماري در كل جامعه مي شوند. در بعضي از 

در مورد پخش بيماري  در اين مدلطريق تماس فرد ناقل با فرد سالم امكان پدير است. 

واگيردار؛ مدلي براي بررسي تمايز بين اثر همنشيني بيمار با يك بيمار ديگر يا با يك 
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  شود.هاي همگن پيشنهاد مي فرد بهبود يافته در شبكه

هاي ديناميكي (پايداري نقاط تعادل سيستم) آستانه پخش همگاني يا  با روش سيستم

اپيدمي براي مدل تعميم يافته تماسي محاسبه شده است. با حل معادالت مدل تعميم 

يافته تماسي، درباره نقش اثر تمايز آهنگ هاي معرفي شده در تعداد ناقل ها و بهبود 

آهنگ انتقال بيماري بزرگتر باشد، تعداد يافته ها در پايان اپيدمي بحث شده است. اگر 

ناقل ها كمتر است اما زمان بيشتري را براي فعاليت در اختيار دارند و بنابراين افراد 

  .كنند بيشتري را به بيماري آلوده مي

شود و  يخفاش ها پخش م انيابتدا در م روسيبود كه و نيابر فرض در اين مدل، 

 نهايت از اين طريقشود و در يشكار شده منتقل م يوحش واناتياز ح يسپس به برخ

توسط ها  روسياكنون مخزن و حيواناتي كه .يي نتقل خواهد شدايدر يبه بازار غذاها

و در آنجا آلوده  مراجعهبه بازار ويروس از طريق افرادي كه بودند.انسان ها شكار شده 

 .تكثير شده بودند شدند

مرتبه اول  ليفرانسيشش معادله د ستميتوسط س يماريب نيانتقال ا تيو قابل ييايپو

  شده است. يمدلساز

  SEIR1مدل سازوكار سير -2

اپيدمي هاي وسيع آنفوالنزا و وبا در قرن نوزدهم و كاهش شديد موارد بروز اين بيماريها 

سالهاي بعدي باعث گرديد كه اين سوال در اذهان اپيدميولوژيستها پديد آيد كه چرا  در

بيماريهاي عفوني به ناگاه ايجاد اپيدمي كرده و بعد خاموش مي شوند. طراحي  بعضي

                                                           
1
 Susceptible-Infectious-Recovered (SEIR) Model 
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در پاسخ به اين  SIR اپيدميولوژيك بر مبناي رياضيات تحت عنوان مدل يك مدل

  سوال صورت پذيرفت. 

اين مدل از نحوه گسترش  .]11توسط تانگ و همكاران ارائه شده است[ SIRمدل 

، يمختلف آت يحالت ها يو آنها را براي پيش بيني و يا شبيه ساز سارس الگو مي گيرد

  .گيرند ي، به كار ميو ايمن يانتقال، بيمار يپارامترها يرو يتحت فرضيات

مهم را در  يغيرخط ي، پسخورهايسازوكار ي، روشهايصرفا آمار يبرخالف مدل ها

لوده شوند، گسترش آ يدهند. به عنوان مثال، هر چه افراد بيشتر يدخالت م يمدلساز

 يانتقال را در نظر م يگردد. بر اين اساس كه مدل فرايند زيربناي يسريعتر م يبيمار

توان تغيير داد و مشاهده نمود كه تحت  يمدل را م يويژه اجرا يگيرد، پارامتر ها

دهد و بدين ترتيب  ير ماهيت ميتغي يهمه گير ،يدر باره بيمار يفرضيات ويژه ا

  .امكان اعمال كنترل را دريافت مي كند

،  WHO سازمان بهداشت جهانيمدل از گزارش  نياستفاده شده در ا يداده ها  

بهداشت شهر ووهان و استان  ونيسيو كم نيخلق چ يبهداشت جمهور يمل ونيسيكم

هشت معادله  ستميتوسط س روسيو ييايگرفته شده است. انتقال و پو يهوبئ

  .شود يم يمدل ساز ليفرانسيد

  TDDM 2زمان به وابسته پويا مدل  - 3

 23 در را خود SIR مدل ، موجود هاي داده جديدترين از استفاده با همكاران و 3تانگ

 .ناميد TDDM را مدل اين و توسيع دادند  ]12[ 2020 سال ژانويه

                                                           
2
 Time-Dependant Dynamic Model (TDDM) 

3
 Tang 
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 براي. است زمان متغيير به تماس وابسته نرخ كه است اين بر فرض TDDM مدل در  

 شده استفاده SIR   [11]مدل در موجود روشهاي از TDDM مدل سازي شبيه

  .است

  4مدل مفهومي -4

 و فردي رفتاري واكنش آن در كه داد ارائه را مفهومي يك مدل] 8[ همكاران و 5لين

 .بود شده گنجانده آن در نيز دولتي اقدامات

 از عمومي مقدار درك D يعني ، است شده انجام اضافي قسمت دو با SIR مدل  

 مي نشان را تجمعي موارد تعداد C و ، مير و مرگ شديد مورد 54 رابطه با در خطر

  دهد.

 6مهاجرت مدل -5

 28 تا ، 2019 دسامبر 31 هاي داده براساس را مهاجرت مدل] 14[ همكاران و 7وئو

 به ويروس انتقال كه كردند فرض آنها ، مطالعه اين در. اند داده پيشنهاد 2020 ژانويه

 از. است داده رخ چين ووهان شهر از مردم به داخل يا مهاجرت به خارج مهاجرت دليل

 معادالت از آنها ، حقيقت در. شود صادر المللي بين سطح در تواند مي ويروس ، رو اين

  كردند. استفاده در ووهان گيري همه براي فقط SIR مدل

  

  

                                                           
4
 Conceptual model 

5
 Lin 

6
 Migration and Emigration Model 

7
 Wu 
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 براي بيماري واگير داريك مدل ساده  - 2-3

 ديگر از بسياري و شود مي محسوب بخشي هاي مدل انواع ترين ساده از يكي SIRمدل 

 است اساسي مولفه سه حاوي مدل اين. اند شده برگرفته اي پايه مدل اين از ها مدل انواع

  :اند شده بيان ادامه در كه

Sابتال معرض در افراد :تعداد  

I مبتال افراد :تعداد  

Rشده) ايمن يا( يافته بهبود افراد :تعداد  

 و منتقل انسان به انسان از كه واگيرداري هاي بيماري براي مناسبي شكل به SIR مدل

  . است بيني پيش انجام به قادر شوند، مي مقاوم مجدد ابتالي مقابل در آن يافتگان بهبود

تعداد افرادي باشد كه مستعد بيماري   s(t)فرض كنيد در مورد يك بيماري واگير دار 

تعداد افرادي باشد كه مبتال به بيماري هستند. اگر درآغاز انتشار   I(t)هستند و 

  باشد، آنگاه   I0و تعداد افراد مبتال s0بيماري تعداد افراد مستعد 

���� + ���� = �� + ���0  و  �� = ���0 و  �� = ��              �1�    

مختلف مي توان حدس زد كه تعداد افراد مبتال با نرخي متناسب با بررسي نمونه هاي 

با حاصلضرب تعداد افراد مستعد و مبتال رشد مي كند و تعداد افراد مستعد با همان نرخ 

  لذا داريم كاهش مي يابد.

�����
�� = ��    �����

�� = −��                        �2� 
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  ) داريم1با توجه به (

��
�� + ��

�� = 0       ���� + ���� = ����� = �� + ��                    �3� 

 در نتيجه

��
�� = ���� + �� − ��.                ��

�� = −���� + �� − ��          �4� 
- كويددر حال حاضر تعداد زيادي مدل رياضي وجود دارد كه پويايي و تحوالت ويروس 

را شرح مي دهد. با توجه به پيچيدگي رفتار ويروس كرونا، بايد مدل رياضي  19

غني باشد كه جنبه هاي محيطي و نوع اطالعات مورد پيشنهادي آن به اندازه كافي 

دسترس  در نظر گرفته شود. البته اين جنبه ها به اندازه اي زياد باشند كه مانع شبيه 

. در واقع هر مدل رياضي براي رفتار ويروس نه سازي و تجزيه و تحليل رياضي آن شوند

تنها بايد رفتار آن در دنياي واعي را تقريب بزند، بلكه بايد جوابهاي صريحي به سوالهاي 

مربوط به پديده ارايه دهد. مدلي كه ما ارايه مي دهيم يك مدل بر پايه دستگاه 

ي بهتر رفتار ويروس معادالت ديفرانسيل معمولي است كه تا حدودي بتواند به شناساي

  كرونا كمك كند.
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  فصل سوم:

  

  

  19- مدلسازي رياضي بيماري كويد
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  ويروس كرونامدل  -1- 3

در هر مساله تعدادي از عوامل مختلف شركت دارند كه بايد در مدلسازي مورد توجه 

كاريم كه قرار گيرند. در مورد مساله كرونا با چهار نوع از افراد در جامعه هدف سروكار 

روي جواب مساله تاثير گذار هستند. در مدل پيشنهادي ما تمركز اصلي رو اين چهار 

گروه از افراد هستند كه مي توانيم عددي را به آنها اختصاص دهيم. اين چهار متغير را 

 بصورت زير تعريف مي كنيم.

آلوده به ويروس تعداد افراد   ����باشد،  tتعداد افراد مستعد بيماري در زمان  ���� 

تعداد افراد گزارش نشده  ����تعداد افراد بيمار گزارش شده و  ����، tدر زمان 

   باشد. tآلوده به ويروس كرونا در زمان 

  بيان شده اند. 1توجه به دياگرام مدل در جدول همچنين پارامتر هاي مورد نياز با
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 COVID19. دياگرام مدل 1شكل
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 covid19پارامتر هاي مدل  .1جدول 

  پارامتر  شرح پارامتر
 ���� tدر زمان  تعداد افراد آلوده به ويروس

 ����  اند. گزارش شده كه  tدر زمان  تعداد افراد بيمار
 ����  كه گزارش نشده اند. tتعداد افراد آلوده به ويروس در زمان 

 ����  ( تعداد افراد مستعد) tدر زمان   بيماريتعداد افراد در معرض 
 ��  زمان آغاز اپيدمي

��  ��تعداد افراد مستعد در زمان  = ����� 
��  ��تعداد افراد آلوده به ويروس در زمان  = ����� 

��  ��تعداد افراد بيمار گزارش نشده در زمان  = ����� 
  نرخ انتقال 

1  نهفته است ميانگين زماني كه بيماري ��  

 �  گزارش مي شوند بدون عالمت كه بيمار افراد بيمار نسبتي از
نرخ افراد بدون عالمت بيماري كه عالمت دار و گزارش مي 

  شوند.
�� = �� 

نرخ افراد بدون عالمت بيماري كه عالمت دار و گزارش نمي 
  شوند.

��= �1 − ��� 
1  ميانگين زماني طول دوره بيماري ��  
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 1و رفتار متغير هاي تعريف شده كه در شكل  با توجه به اطالعات داده شدهلذا 

با نرخي متناسب با حاصلضرب تعداد افراد مستعد تعداد افراد مشخص شده است،  

د مبتال تعداد افراو  رشد مي كند و بيمارگزارش نشده مبتال حاصل جمع افراد مستعد و

كاهش مي يابد و همچنين از  تعداد افرادي كه بيماري نهفته دارند با همان نرخ در كه

به همين ترتيب مي توان با نرخي متناسب كم مي شود. افراد آلوده  دتعداحاصل اين 

براي دو متغير ديگر هم با استفاده از شكل استدالل كرد. تحقيق درباره اينكه مدل 

است كه در  SIRي ما توسيع مدل مدل پيشنهاد منطقا سازگار است نسبتا ساده است.

  بخش قبل معرفي شده است. اين مدل از نوع مدل سازو كار است. 

است  ياز معددود روشهاي يبر اساس سازوكار، يك يمدلسازاصوال بايد توجه داشت كه 

توان به  يكه بر اساس آن نتايج درازمدت شيوع قابل استخراج است. به عنوان مثال م

8مدل فرگوسن
اران اياالت متحده آمريكا زديگران اشاره كرد كه بر اساس آن سياستگو  

مختلف  ياجتماع يهافاصله  يگ نفوس بر اثر كرونا را تحت اجراو بريتانيا تعداد مر

 كردند. كيسلر و همكاران يارزياب يدو سال آت يبرا
9
به اين موضوع پرداختند كه، اگر  

 يتر ويروس كرونادر برابر نمونه ضعيف  ير مقابل سارس عملكردي مشابه ايمنايمني د

                                                           
8
 Ferguson 

9
 Kissler et al 
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بر  و همكاران 10را داشت. آلتا يبازگشت اپيدمتوان انتظار  يرا داشته باشد، آيا م يفصل

متنوع  يها ياستراتژاساس جزييات مدل سازوكار انتقال در محدوده شهر بوستون، 

  .كردند يشبيه ساز يسراسر يرا بر اساس تعطيل يخروج از اپيدم

پيشنهاد مي زير براي مدل كرونا ادالت ديفرانسيل دستگاه معبا توجه به توضيحات   

 شود.

 

 

 

 )5(  

بهترين مدل هاي رياضي مدل هاي هستند كه پديده هاي مورد بحث را به اندازه كافي 

مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد اما در عين حال بسيار ساده طرح ريزي شده اند، 

  مورد نظر است. مدل حاضر داراي ويژگي هاي 

عال بين مدل ها و داده ها مي توانند در پيشنهاد نوع مدل يا حداقل قسمتي ففعل و ان

براي تقريب پارامتر هاي مطرح  نياز به دانستن داده همچنينو از آن مفيد واقع شوند 

اين پارامتر ها به داده هاي جامعه مورد مطالعه  .بسيار ضروري استمدل رياضي  در
                                                           
10Aleta 

 !
!!
"
!!!
# �����

�� = ����$���� + ����%                
�����

�� − ����$���� + ����% − �����    
�����

�� = ������ − �����                         
�����

�� = ������ − �����.                       
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تان با استفاده از داده هاي گزارش شده به وابستگي مستقيم دارد لذا براي هر اس

تخمين پارامتر ها مي پردازيم و سپس با استفاده از آن مي توانيم براي هر دوره تعداد 

  افراد آلوده گزارش شده را پيش بيني كنيم.
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  چهارمفصل 

  

  

  

  حل مدل و داده هاي استاني
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  مقدمه  -4-1

  جوابي براي سوال زير خواهيم پرداخت. در اين فصل به پيدا كردن

چگونه ميتوان با در اختيار داشتن آمار مبتني بر جمعيت هر استان و تعداد مبتاليان به 

ويروس كرونا در هفته اول شيوع، به ارزيابي هايي از تعداد مبتاليان و تلفات احتمالي در 

  روز پس از شيوع دست يافت؟ 50حداقل 

بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه دقيقا چه داده هاي مورد نياز در اين مرحله از پژوهش 

است؟ و چگونه بايد از اين داده ها استفاده كنيم؟ اين داده ها بايد به چه صورتي 

  باشند؟

با توجه به نحوه جمع آوري داده ها در روز هاي اوليه شيوع ويروس اين حقيقت بر 

درماني و بيمارستان ها بعد از عالمت  كسي پوشيده نيست كه اين داده ها توسط مراكز

دار شدن بيماري در افراد آلوده و گاها گذشت چندين روز از مدت زمان آلوده شدن فرد 

به ويروس گزارش شده است. در برخي از موارد فرد بيمار در مرحله حاد بيماري 

در  مراجعه كرده و قبل از شروع درمان نيز بيماري منجر به مرگ فرد شده است. لذا

داده هاي در دسترس ما افراد آلوده به ويروس هستند كه  ، مراحل اوليه شيوع ويروس

 با توجه به مدل پيشنهاديبه مراكز درماني مراجعه كرده اند. در نتيجه اين داده ها 
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خواهد بود. همچنين بايد توجه داشت كه تصميم گيري روي فرم   ���� مربوط به

صحيح مدل به كمك تركيبي از تجربه، درايت و آزمودن داده ها انجام گرفته است. 

ممكن مهمترين شيوه آزمودن داده ها رسم آن توسط كامپيوتر مي باشد، اين رسم 

تمركز ما در پيدا اول شنهاد مي كند. لذا در مرحله را روي داده ها پي است رابطه اي

از شروع  روز اول 87ه هاي گزارش شده در دادعنوان مثال كردن اين رابطه است. به 

روز اول از  73و داده هاي گزارش شده در . 1در شكل در استان اردبيل اپيدمي كرونا 

اين داده هاي دور اول نمايش داده شده است.. 2شروع اپيدمي كرونا در ايران در شكل 

گرفتن اين داده ها و مطالعه روابط درنظر با  شيوع ويروس كرونا را نشان مي دهند. 

بين تعداد بيماران عفوني گزارش شده در روز مي توانيم به روش درستي براي تعيين 

 .  پارامتر هاي مدل بپردازيم
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  يدمياز زمان شروع اپ هيروز اول 87در  ليگزارش شده استان اردب يداده ها: 1شكل 

  

 

 

 يدميروز اول از شروع اپ 73در  رانيگزارش شده ا يداده ها: 2شكل 
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  تقريب پارامتر ها-4-2

همانطور كه در بخش قبل اشاره شد هدف ما در برازش مدل پيدا كردن پارامتر هاي 

موجود در دستگاه معادالت ديفرانسيل است كه بين متغير هاي شركت كننده در مدل 

پيشنهاد شده است. البته بعضي از پارامتر هاي مدل پيشنهادي براساس داده ها و 

�در اين تحقيق پارامتر مشاهدات پزشكي معرفي مي شوند.  = و پارامتر  1/7

� =   انتخاب شده است.  1/14

 باقي عالمت بدون آلوده افراد دوره اي كه به طول مربوط اطالعات داشتن هر چند، با

 دست آن براي احتمالي توزيع به توان مي حتي. زد تخمين توان را مي �مانند،  مي

 . ندارد وجود � تخمين براي راهي تئوري نظر از اما. يافت

در مي يابيم كه نمودار داده هاي موجود مدل صريحي را   2و شكل  1با توجه به شكل 

پيشنهاد نمي كند. لذا بر آن شديم كه از يك تكنيك خاص با محاسبه تعداد تجمعي 

از برازش دست يابيم.  دن پارامتر هاي اضافي به مدل يافراد آلوده گزارش شده و افزو

براي اين كار ابتدا از داده هاي ايران استفاده مي كنيم. با توجه به داده هاي گزارش 

 در نظر مي گيريم.   5/2/2020تا  2/20/2020شده ايران دور اول شيوع را از 
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 رانيموارد آلوده گزارش شده در ا يتعداد تجمع: 3شكل 

  

  

مدل تعداد استخراج شده است. 11دمترلذكر است اين داده ها از سايت ورالزم به 

  تجمعي موارد قطعي آلوده به ويروس كرونا توسط معادله زير داده مي شود. 

)6(  (���� = �� ) ������*
*+ .                   

. درمي يابيم كه مدل نمايي براي 3با بررسي نمودار داده هاي رسم شده در شكل 

  بصورت زير باشد.  ����)برازش مدل پيشنهادي مناسب است. فرض مي كنيم 

)7((���� = ,�-./* − ,0                   

                                                           
11

 Worldometer:  Worldometer website: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/iran/ 
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�,با استفاده از داده هاي گزارش شده  ،,�را بدست مي آوريم. در اينجا در  0,و  

را تقريب  �,پارامتر  ����)ابتدا براي رهايي از فرم غير خطي مدل پيشنهادي براي 

  مي زنيم. 

زده تقريب بصورت زير  0,و   �,سپس با استفاده از روش كمترين مربعات دو پارامتر

  مي شوند. 

)8(,� = 3.7831					,� � 0.4768						,0 � 0.2344																	 

  

 

  

 

 

  يواقع يو داده ها  CR(t)زده شده توسط تابع  بيتقر يداده ها: 4شكل 
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 4در مقايسه با داده هاي گزارش شده در شكل   (�)�)ميزان دقت مدل پيشنهادي 

  نشان داده شده است. 

(��)�)با قرار دادن ) 8رابطه (با توجه به همچنين  � زمان شروع اپيدمي را  0

  بدست آورد. 

�� = 1
,� �ln�,0� − ln�,��� = −5.8324 

همانطور كه در باال نشان داده شده است،  با توجه به داده هاي گزارش شده در ايران  

�� = �، با توجه به داده هاي ايران كه بدست مي آيد 5.8324− =  20معادل   0

  فوريه باشد.  13لذا تقريبا شروع اپيدمي بايد فوريه است، 

�را مي شناسيم و با توجه به مدل  �و  �در اين مدل � + �� = �قرار داده شده  

�است بطوريكه � = ���و   � = �1 − ���در اين تحقيق محاسبه مي شود.   

قرار مي دهيم و با محاسبه خطا  0.9تا  0.1ثابت نيست و اين پارامتر را برابر  �مقدار 

  به مقدار مناسب براي اين پارامتر دست مي يابيم. 

هنوز تعيين نشده است.  ) پارامتر 5در ادامه، براي حل دستگاه معادله ديفرانسيل (

  داريم: براي تخمين اين پارامتر
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� = ,� + �
��

� + ,�,� + � + �� 

 دياقدامات شد يوقتقرار مي دهيم.  �برابر  در طول دوره همه گيري مقدار پارامتر 

شود. اثرات  ياجرا شود ، مرحله دوم آغاز م يعموم يليو تعط نهيمانند قرنط يدولت

 يبرا ييكاهش نما كياثرات از  نيا بيترك ياست و ما برا دهيچياقدامات پ نيا يواقع

در را  ���براي اين كار . ميكن يوابسته به زمان استفاده م ���كاهش سرعت انتقال 

  بصورت زير در نظر مي گيريم: مرحله دوم 

 = � exp9−��� − :�; .             � < : 

موارد گزارش شده  نيشود ، بنابرا يانتخاب مبا توجه به داده ها  �و مقدار  N خيتار   

پس از  يگزارش شده تجمع يتجمع يبا داده ها يدمياپ يعدد يساز هيدر شب يتجمع

، ما  بيترت ني. به امطابقت داردشود ،  ياعمال م يكه اقدامات عموم يهنگام Nروز 

را  ريهمه گ يزمان ريتوسط دولت ، مس يعموم يها تيپس از اعمال محدود ميتوان يم

  .ميكن ينيب شيپ

شاخصي است براي توانايي انتقال ، »عدد سرايت موثر«يا » عدد آر«در علم اپيدمولوژي، 

گويد كه متوسط افرادي  عامل بيماري از يك فرد به ديگران. در واقع اين عدد به ما مي

 .شوند چقدر است كه توسط يك نفر به بيماري مبتال مي
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آن باالي يك باشد، شيوع » عدد آر«با در نظر گرفتن اين شاخص هر عامل بيماري كه 

  .شود گير تبديل مي رود و به اپيدمي يا بيماري همه ميآن به صورت تصاعدي باال 

نيز » عدد سرايت پايه«يا » آر صفر«انشمندان اپيدمولوژي از شاخص ديگري با نام د

كنند. اين  ه افراد ديگر استفاده ميببراي شناسايي ميزان رقم شيوع بيماري از يك فرد 

  .واكسيناسيون استوار استبار ابتال يا  شاخص البته بر فرض عدم مصونيت با يك

  بصورت زير تعيين مي شود:  ��در اين پژوهش عدد آر اوليه 

�� = ,� + �
�

� + ,��1 − ��� + � + ,� �1 + �1 − ���
� � 

كه در آن پارامتر هاي موجود با توجه به داده ها براي هر دوره بايد محاسبه شوند و 

  را نيز با استفاده از ميزان خطا تعيين مي كنيم. �همچنين پارامتر 

بيني شد. رقمي باالتر  تا سه نفر پيش 2آن بين » عدد آر«در آغاز شيوع ويروس كرونا، 

تر از عدد سرايت سرخك. بدين معنا كه هر فرد،  از عدد آر آنفوالنزاي فصلي و پايين

اد نيز به همين صورت به دو تا كند و آن افر مي بيماري را به دو تا سه نفر ديگر منتقل 

  .شود مي همه گير دهند و بيماري با سرعت را انتقال مي 19سه نفر بيماري كوويد 
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البته همانطور كه در باال اشاره كرديم رقم تكثير بيماري ثابت نيست و به پارامتر هاي 

  زيادي بستگي دارد كه بايد در طول هر دوره بيماري بطور خاص تعيين شوند. 
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  حل دستگاه معادالت ديفرانسيل مدل كرونا -4-3

) مي پردازيم. در بخش 5در اين بخش به حل دستگاه معادالت ديفرانسيل مدل كرونا (

قبل همه پارامتر هاي مورد نياز براي حل دستگاه مشخص شده اند. براي حل اين 

مقدار   ��دستگاه از روش هاي عددي استفاده مي كنيم. توجه داشته باشيم كه مقدار 

همچنين با توجه به در نظر گرفته مي شود. كل جمعيت مستعد منطقه مورد مطالعه 

� با توجه به پارامتر موارد گفته شده در بخش قبل
كه ميانگين دوره عفونت براي هر   <

دو گروه افراد مبتال گزارش نشده و افراد مبتال گزارش شده تعريف شده است، اين زمان 

  روز در نظر گرفته مي شود. 14برابر 

�همچنين 
    روز در نظر گرفته شده است. 7، طول دوره نهفتگي بيماري برابر  ?

 شتريتوان با شناخت ب يرا م ريمقاد نياذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه 

روز قبل از روز اوج در نظر  5را  Nپارامتر  نجاياصالح كرد. در ا يولوژيدمياطالعات اپ

حساس حاصل از دستگاه معادالت خيلي  جيكه نتا ديتوجه داشته باشهمچنين . يمگرفت

، در روز قبل از روز اوج در نظر گرفت 15تا  5توان آنها را  يو م ستني   :مقدار به 

واقع اين مقدار به ميزان رعايت يا نوع قرنطينه بستگي دارد، اگر ميزان محدوديت و 

د اما اگر مقدار مناسبي خواهد بو 5قرنطينه در سطح هشدار قرمز باشد همان مقدار 
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نزديك تر خواهيم  15ميزان محدوديت در سطح هشدار نارنجي يا زرد باشد به مقدار 

  ه به جامعه هدف تغيير خواهد كرد.شد. لذا اين مقدار بست

ما از محك آكائيك براي بررسي ميزان خطاي داده  �براي تعيين پارامتر بسيار مهم 

   هاي گزارش شده استفاده كرديم.

@�( = � A� ��B
� + 2C 

 ��Bتعداد پارامتر ها بعالوه يك خواهد بود و همچنين  Cتعداد داده ها و  �كه در آن 

مناسب در تخمين  �بايد توجه داشته باشيم كه محاسبه خطاي كمترين مربعات است. 

حك درست تعداد افراد عفوني گزارش نشده بسيار حائز اهميت است، لذا پيدا كردن م

درست براي تخمين اين پارامتر يكي از عمده چالش هاي اين پژوهش محسوب مي 

  شود. 

�روش كار به اين صورت است كه مقدار پارامتر  = �تا  0.1 = در نظر گرفته  0.9

موارد عفوني مي توانند  %90تا   %10مي شود و اين بدان معني است كه بين 

مناسب را  �گزارش شوند و سپس با محاسبه خطاي كمترين مربعات و محك آكائيك، 

مدل پيشنهادي كرونا را با  �انتخاب مي كنيم. با توجه به مشخص شدن مقدار پارامتر 
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استفاده از يك روش عددي با كمك نرم افرار رياضي حل كرده و موارد گزارش نشده را 

اهميت تعداد  موارد عفوني گزارش نشده در مبحث همه گيري كرونا ي كنيم. گزارش م

قبل از آنكه فرد از آلودگي خود كرونا  موارد انتقال ويروسبر كسي پوشيده نيست. البه 

رسد تحت شرايط كنوني كه در  افتد. از اين رو، به نظر مي مطلع شود، اتفاق مي

مواجه به سر مي بريم، انتشار  19- كوويدهاي تشخيص بيماري  هاي روش محدوديت

- ويروس پيش از بروز عالئم اوليه آن اساسي ترين عامل گسترش جهاني بيماري كوويد

همچنين با توجه به نرخ سرايت بيماري از فردي به فرد ديگر، تعداد موارد  .باشد مي 19

ش اساسي گزارش نشده آلوده به ويروس، در پيش بيني موارد آلوده آينده بسيار نق

  . خواهد داشت

 AICكوتا فلبرگ، مقادير مختلفي براي  - بعد از حل دستگاه با استفاده از روش رانگ

  مشاهده مي كنيد.  2 بدست آمده كه در جدول
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 : اطالت آكائيك داده هاي ايران2جدول 

0.9  0.8  0.7  0.6  0.5  0.4  0.3  0.2  0.1  � 
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8  
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9  

@�( 

� مقادير   2با توجه با داده هاي جدول  � 0.5 ،� = �و  0.6 = را انتخاب  0.7

) را حل مي كنيم. موارد عفوني گزارش شده از داده 5كرده و بر اساس آن سيستم (

هاي ايران كه توسط وزارت بهداشت اعالم شده اند را با موارد گزارش شده حاصل از 

  مقايسه مي كنيم.  5 حل عددي دستگاه در شكل

 

 يتوسط وزارت بهداشت با داده ها رانيگزارش شده ا يداده ها سهي: مقا: 5شكل 
  0.7و  0.6، 0.5برابر با  f ريمقاد يحاصل از حل مدل برا
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�مشاهده مي كنيد بهترين تقريب براي  5همانطور كه در شكل � است كه  0.6

�آكائيك نيز پيشنهاد داده بود هر چند بنظر مي آيد كه مقدار  = واقعي تر   0.7

به داده هاي وزارت بهداشت و نظر مختصصان كه توسط وزير محترم  باشد. لذا با توجه

�بهداشت اذعان شده است بهتر است مقدار  =   را در پژوهش مد نظر قرار دهيم.  0.7

�با استفاده از مقدارپارامتر  = ��مقدار  ،براي عدد سرايت پايه 0.7 = 7.9671 

خواهد آمد. همانطور كه قبال هم اشاره كرديم مقدار اين عدد بسيار بزرگ بدست  بدست

آمده است و نشان از شدت سرايت اين بيماري در سايه عدم اطالع مردم از نوع شيوع 

. مقدار بدست آمده براي اين شاخص همچنين گوياي اين واقعيت است كه كرونا دارد

ايران الزم بود و تصميم مسئوالن براي محدوديت هاي بيشتري در آن زمان براي 

قرنطينه و محدوديت سفرهاي بين استاني تصميم درستي بوده است. البته در ادامه و 

پايبندي مردم به فاصله گذاري اجتماعي انتظار مي رود مقدار اين عدد به ميزان قابل 

   توجهي كاهش پيدا كند. 
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 تعداد موارد عفوني گزارش نشده -4-4

در اين بخش هدف پيدا كردن تعداد افراد آلوده به ويروس كرونا كه گزارش نشده اند، 

�مي باشد. براي اين كار از مقدار  � مقدار گزارش . 6شكل استفاده مي كنيم. در  0.7

  نشده ها و گزارش شده ها براي اين مقدار رسم شده است.

 

  ارش نشده با موارد قطعي گزارش شده:مقايسه تعداد موارد گز6شكل 

  همانطور كه از شكل پيداست، تعداد موارد گزارش نشده بسيار زياد است. 
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  بررسي داده هاي استان اردبيل -4-5

 ميكن ياستفاده م � نييتع يبرا يقبل يدر بخشها يشنهادي، ما از روش پبخش نيدر ا

 ي. مالحظه مميكن يم دايپبراي دور اول شيوع اپيدمي و سپس موارد گزارش نشده را 

توجه به گزارش وزارت بهداشت يابد. با  يم رييتغ �مقدار  لياردب استان براي شود كه

ظاهر شد و ما از  ليدر اردب)98اسفند  1( 2020 هيفور 20 خيبار در تار نياول روسيو

استفاده ) 99ارديبهشت  26( 15/5/2020تا  )98(ا اسفند 20/2/2020ي داده ها

  .ميكرد

  

 : تعداد افراد مفوني گزارش شده در استان اردبيل3جدول 

4�ℎ3�ℎ2�ℎ1�ℎ29�28�ℎ27�ℎ26�ℎ25�ℎ24�ℎ23�ℎ22�ℎ21�ℎ20�ℎ
2

1 

4

7 

1

0 

4

6 

2

9  

7  32  16  13  8  11  4  1  1 

  

�,پارامترهاي مقادير  ، ,�  بصورت زير تقريب زده مي شوند.  0,و  

,� = 49.0853     ,� = 0.1336      ,0 = 65.5265                  
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 استان اردبيل f: مقدار آكائيك براي مقادير مختلف 4جدول 

0.9  0.8  0.7  0.6  0.5  0.4  0.3  0.2  0.1  � 

732.7  696.9  657.5  616.6  583.4  574.7  594.7  627.8  661.5  @�( 

  

هاي مختلف را نشان مي   �كه مقادير مختلف به ازاي  3 با توجه به داده هاي جدول

�دهد، تعداد افراد بيمار گزارش شده براي مقادير مختلف  � 0.4 ، � = 0.5 ،

� = �و  0.6 =   رسم مي كنيم.  �جهت انتخاب درست پارامتر  7 را در شكل 0.7

  

 

: مقايسه تعداد موارد عفوني گزارش شده و تعداد افراد بيمار بدست آمده از مدل 7شكل 
  fبراي مقادير مختلف پارامتر 

1 4 7 1013161922252831343740434649525558616467707376798285
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Approxima4on R f=0.5 Approxima4on R f=0.6

Approxima4on R f=0.7
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�پيداست، مقدار  7همانطور كه از شكل  � بيشترين توافق را با داده هاي   0.4

درنظر گرفته مي   0.4 گزارش شده واقعي دارد. لذا براي استان اردبيل مقدار اين پارامتر

لذا براي پيدا كردن موارد عفوني گزارش شده با استفاده از اين مقدار دستگاه حل شود. 

  مشاهده مي شود.  8مي شود و نتايج در شكل 

  

 

: مقايسه موارد عفوني گزارش شده وزارت بهداشت با موارد عفوني گزارش شده 8شكل 
  حاصل از حل مدلو گزارش نشده 
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مشاهده مي شود كه تعداد موارد عفوني گزارش نشده در استان  8با بررسي دقيق شكل 

  اردبيل از تعداد موارد گزارش شده بيشتر است كه اين نتيجه زياد هم دور از ذهن نبود. 

همچنين با توجه مشاهده مي شود كه عدد سرايت پايه براي اين استان مقدار 

�� = آمده است كه با توجه به فرهنگ و اقليم استان اردبيل قابل  بدست 2.9380

البته هنوز اين مقدار زياد است و در آن زمان استان نياز به قرنطينه انتظار است. 

عمومي داشت كه توسط مسئولين نيز به درستي اعالم شده بود. بايد در نظر داشت، 

گه داشتن عدد آر به آن تكيه نپايين ها براي   توان در زمان كاهش محدوديت آنچه مي

كرد انجام منظم و عمومي تست كرونا و رهگيري و قرنطينه مبتاليان است. با انجام اين 

  .فرد به افراد ديگر را بسيار كم كرديك توان احتمال شيوع ويروس از  كارها مي
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ويروس و سرعت شيوع بيماري در استان ها با توجه به تعداد افراد پيش بيني رفتار 

  انجام خواهد شد.  آلوده در هفته اول شيوع و جمعيت استان

به دليل ماهيت عصري كه در آن زندگي مي كنيم لزوم بررسي داده ها و اطالعات 

 موجود بر كسي پوشيده نيست. با توجه به اينكه در حال حاضر درمان مشخصي براي

اين ويروس در دست نيست ايجاد يك مدل بومي براي مواجهه مناسب و عدم 

غافلگيري در مقابل شيوع مجدد همه گيري، ضرورت انجام اين پژوهش را ايجاب مي 

كند. يافته هاي منتج از اين مدل پارامتري رياضي مي تواند منبع مناسبي براي تصميم 

  شد.گيري سياست گزاران بويژه مسئولين استاني با

پرداخته شده است، با توجه به نحوه انجام پژوهش كه در بخش هاي قبلي كامال به آن 

داده هاي موارد عفوني گزارش شده در دوهفته، مي توان با در اختيار داشتن داده هاي 

موارد عفوني گزارش شده و گزارش نشده را حداقل براي يك يك ماه آينده پيش بيني 

رح، براي داده هاي ايران اين پيش بيني با در دست داشتن كرد. در زمان نگارش اين ط

  اكتبر انجام شده است.  29اكتبر لغايت  18داده هاي  تاريخ 
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لغايت  10/18/2020: تعداد موارد عفوني گزارش شده ايران از تاريخ 5جدول 
10/29/2020 
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پيش بيني موارد قطعي آلوده بدست آمده براي ايران به  �با توجه به مقدار پارامتر

  نشان داده شده است.   9به ويروس كرونا پرداخته ايم كه نتايج در شكل 

  

 

  : پيش بيني موارد آلوده گزارش شده و گزارش نشده ايران با توجه به داده هاي 9شكل 
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��همچنين عدد سرايت پايه در اين حالت  � بدست آمده است كه از  1.6568

مقدار قبلي كه در روز هاي اول بدست آورده بوديم بسيار پايين تر است. اين عدد 

ا نشان ميدهد كه افزايش قابل آلودگي رنشان دهنده ميزان آگاهي افراد مستعد 

مالحظه اي داشته است. همچنين مي توان نتيجه گرفت فاصله گذاري اجتماعي 

بخوبي نتيجه داده است. همچنين انتظار داشتيم با قرنطينه عمومي و ايجاد 

محدوديت بيشتر ميزان موارد آلوده به ويروس كاهش پيدا كند كه اين مورد در 

  قابل مشاهده است.  9شكل 
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