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 چکیده:

مبتنی بر سیستم معادلات دیفرانسیل برای شیوع ویروس کرونا در این طرح یک مدل ریاضی پارامتری 

تهیه کرده ایم. از داده هایی که وزارت بهداشت در مورد این همه گیری گزارش می دهد برای شناسایی 

پارامترهای مدل استفاده می کنیم. بین داده های گزارش شده و برآوردهایی که از مدل پیشنهادی ما 

بی وجود دارد. با استفاده از این طرح می توان با  در اختیار داشتن جمعیت استان بدست می آید توافق خو

و آمار مبتلایان قطعی در هفته اول شیوع به پیش بینی و برآورد نسبتا دقیق از تعداد مبتلایان در حداقل 

واند روز آینده و روزهای اوج شیوع در آن استان دست یافت. این پیش آگاهی چیزی است که می ت 05

مورد توجه و استفاده  مسئولین و سیاست گزاران جهت مواجهه مناسب با تاثیرات منفی این همه گیری 

 قرار گیرد.

 .، همه گیری، مدلسازی ریاضی، تخمین پارامترها، پیش بینی عددی91ویروس کرونا، کووید : کلیدواژه
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 مقدمه:-9-9

ویروس های کرونا گروه  بزرگی از ویروس ها هستند که می توانند حیوانات و انسانها را آلوده کنند و باعث 

بروز ناراحتی های تنفسی در انسان ها و حتی مرگ و میر شوند. این ناراحتی ها ممکن است به اندازه 

 91د نژاد ویروس کرونا، کووید سرماخوردگی خفیف یا به اندازه ذات الریه شدید باشند، یکی از موارد جدی

گزارش شده است. نظر به رسالتی که بر دوش  19نام دارد که موارد ابتلا به آن در ایران از اول اسفند 

پژوهشگران می باشد و تاکیدات مقام معظم رهبری،  همچنین روند تغییرات مستمر در شیوع همه گیری 

زمان شده است، ضروری است تا از تمام ظرفیت های که موجب جان باختن تعداد کثیری از هموطنان عزی

 موجود به صورت جدی استفاده کنیم تا از تبعات آتی آن بکاهیم. 

در راستای انجام این رسالت به تعریف و انجام این طرح اقدام شد. این طرح در قالب سه فصل به بررسی 

ی بیمارستانی مورد نیاز در هر موج پاندمی و بیان تعداد مبتلایان و تلفات در استان اردبیل و تعداد تختها

 می پردازد.

 

 



 کرونا ویروس -0-2

هستند که از وس ویر کرونا ٔ  و زیر مجموعه هاویروس بزرگی از خانواده هاکروناویروس

را شامل  91کووید  و مرس ،سارس های شدیدتری همچونمعمولی تا عامل بیماری سرماخوردگی ویروس

 .شودمی

ادامه  9195طور مداوم تا اواسط دهه ها بهمطالعه بر روی آن شدند و کشف 91۹5 ٔ  ها در دههروناویروس

کند، با این حال تاکنون هفت شیوع پیدا می پرندگان و پستانداران طور طبیعی دراین ویروس به .داشت

 ۲کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ها،است. آخرین نوع آنکروناویروس منتقل شده به انسان، کشف شده

2)-CoV-(SARS شیوع پیدا کرد.  انسان در گیریهمه با چین ووهان در شهر ۲591، در دسامبر

 .کرونا ویروس پس از مدت کوتاهی تمام جهان را درگیر کرد

 ٔ  است. این واژه به مشخصهیا هاله گرفته شده تاج ه معنیکرون ب زبان لاتین از کلمه« کروناویروس»واژه 

ای از سطح بزرگ و شود، اشاره دارد که حاشیهدیده می میکروسکوپ الکترونی که در زیرظاهری آنها 

این رو کروناویروس  است. از تاج خورشیدی ، یاتاج سلطنتی و یادآور تصویری از یک پیازدار داشته

 .نامندنیز می "دارویروس تاج" را

 است کههفت گونه منتقل شده به انسان کشف شدهمختلف خانواده کروناویروس، تاکنون  گونه ۰5از 

ها سگردند. گاهی برخی از کروناویرودر انسان می سرما خوردگی موجب بروز بیماریهایی همچون خانواده

کنند. علائم ویروس افراد نمایان می معده و روده کنند و گاهی علائم خود را درحمله می دستگاه تنفسی به

ظاهر  پِنومونیا نام ترشح آور به سرماخوردگی های معمول و نوعی، معمولاً در سرماخوردگیریه کرونا در

با سرماخوردگی ملایمی همراه است. در این دسته چهار کروناویروس شودکه معمولاً در بیشتر افراد می

 :استکشف شده

 229E-HCoV 

 OC43-HCoV 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%B1%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%B1%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_(%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B4_(%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B4_(%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B2%DB%B2%DB%B9%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%DB%B4%DB%B3


 NL63-HCoV 

 HKU1-HCoV 

کنند و باعث عفونت در جمعیت انسانی ایجاد بیماری می این چهار نوع کروناویروس، به صورت مرتب

  .شوندسیستم تنفسی در کودکان و بزرگسالان می

کووید  و مرس ،سارس شوند؛ ماننداما انواع دیگری از این ویروس هستند که با علائمی شدیدتر همراه می

91. 

گیر شده بود، در حیوانات بود. ویروس سارس اول در خفاش ه در گذشته همههای کرونا کمنشأ ویروس

تا کنون که  ۲59۰های ولگرد منتقل شد و بعد هم به انسان رسید. از سال شروع شد و بعد به گربه

بیمار مبتلا شد، از شتر به انسان رسیده بود.  ۲۰1۰نفر از  909در خاورمیانه موجب مرگ  مرس ویروس

است. البته ممکن است جانوران دیگری هم در شیوع  پانگولین آخرین نوع آن، طبق تحقیقات پژوهشگران،

 .نقشی داشته باشند

های انتقال بیماری های انتقال آن متفاوت است. در برخی از موارد روشبسته به نوع کروناویروس، روش

است. با این حال احتمال انتقال بیماری  عطسه و سرفه از طریق آنفلوانزا ن به انسان شبیه بیماریاز انسا

است که افراد به مدت در فضای باز بسیار محدود بوده و موارد انتقال انسان به انسان در مواردی رخ داده

اط ها با بیماران در ارتبمانند افرادی که در بیمارستاناند طولانی در فضای بسته در کنار فرد بیمار بوده

ت یا اسهستند. هنوز مشخص نیست که این بیماری نخستین بار از طریق جانوران به انسان منتقل شده

 .سویرو از طریق سطوح آلوده به

 پاندمی یا بیماری همه گیر -9-3

 پاندمی یا همه گیری چیست؟

 یعنی چه؟ (Pandemic) همه گیری جهانی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%DB%B6%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DA%86%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D9%88%DB%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%B1%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%B1%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DB%B1%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3


در سراسر جهان بسیاری از افراد را نگران پخش شدن این  و انواع جهش یافته از این بیماری شیوع فعلی کرونا

 بیماری جدید کرده است. در این بین یک سوال اساسی و مهم وجود دارد: همه گیری دقیقاً چیست؟

، به دلیل ظهور ناگهانی و گسترش آن در سراسر جهان، SARS-CoV-2 انتشار ویروس کرونا ویروس جدید

رسماً به عنوان یک بیماری همه گیر تعریف  (WHO) هداشت جهانیتوسط سازمان ب ۲5۲5مارس  99در 

 .شد

به بررسی اینکه چه چیز یک همه گیری جهانی را تعریف می کند، چگونگی آمادگی برای همه گیری  اینجادر 

 .جهانی و اینکه چه تعداد همه گیری در تاریخ معاصر ما را متأثر ساخته است

 همه گیری جهانی چیست؟

تعریف می ” شیوع یک بیماری جدید در سراسر جهان“، همه گیری جهانی به عنوان WHO تعریف  مطابق

شود. هنگامی که یک بیماری جدید برای اولین بار ظاهر می شود ، بیشتر ما فاقد مصونیت طبیعی برای مقابله 

اسر جوامع و سر افراد، دربا آن هستیم. این می تواند باعث شیوع ناگهانی و گاهی اوقات سریع بیماری در بین 

 .جهان شود. بدون مصونیت طبیعی برای مقابله با بیماری، بسیاری از افراد می توانند با گسترش آن بیمار شوند

 

WHO   مرحله زیر ظهور یک بیماری همه گیر  ۹مسئولیت دارد بر اساس نحوه قرارگیری شیوع بیماری در

 :جدید را اعلام کند



  نشده است که ویروس های در گردش در بین جمعیت حیوانات به انسان منتقل . این اثبات 9مرحله

 .می شوند. آنها تهدید در نظر گرفته نشده و خطر ابتلا به همه گیری بسیار کم است

  نشان داده شده است که ویروس حیوانی جدیدی که در میان جمعیت حیوانات در گردش ۲مرحله .

یروس جدید تهدید محسوب شده و احتمال بالقوه یک بیماری است به انسان منتقل می شود. این و

 .همه گیر را نشان می دهد

  ویروس حیوانی از طریق انتقال حیوان به انسان در یک گروه کوچک از انسانها باعث بیماری ۳مرحله :

 .شده است. با این حال انتقال از انسان به انسان کمتر از آن است که باعث شیوع در سطح جامعه شود

این بدان معناست که ویروس انسان را در معرض خطر قرار می دهد اما بعید است باعث ایجاد بیماری 

 .همه گیر شود

  انتقال ویروس جدید از انسان به انسان در تعداد قابل توجهی به شیوع در سطح جامعه منجر ۰مرحله :

 .بروز همه گیری استشده است. این نوع انتقال در بین انسان ها نشان دهنده خطر بالای 

  انتقال ویروس جدید در حداقل دو کشور در منطقه0مرحله : WHO  وجود داشته است. حتی اگر

در حال حاضر تنها دو کشور تحت تأثیر ویروس جدید قرار گرفته باشند، همه گیری جهانی اجتناب 

 .ناپذیر است

  انتقال ویروس جدید حداقل در یک کشور دیگر در منطقه۹مرحله . WHO  صورت گرفته است. این

مرحله فاز همه گیر شناخته می شود و خبر از این می دهد که در حال حاضر یک همه گیری جهانی 

 .در حال وقوع است

همانطور که در بالا مشاهده می کنید، بیماری های همه گیر لزوماً نه با سرعت رشدشان بلکه با شیوع بیماری 

میزان رشد یک بیماری همه گیر همچنان می تواند به مقامات بهداشتی تعریف نمی شوند. با این حال درک 

 .کمک کند تا خود را برای شیوع آماده کنند

شیوع بسیاری از بیماری ها از الگوی رشد یا گسترشی پیروی می کند که به عنوان رشد نمایی توصیف می 

 گسترش ها ماه یا ها هفته روزها، –خاص شود. این بدان معنی است که آنها با سرعت زیادی در یک بازه زمانی 

 .یابند می

 

به رانندگی با اتومبیل و فشار دادن روی پدال گاز فکر کنید. اینکه هرچه بیشتر بروید، سریعتر حرکت کنید 

 سال رد آنفلوانزا گیری همه مانند بیماری، اولیه های شیوع از بسیاری رسد می نظر به. است نمایی رشد این –

 .کنند می پیروی رشد الگوی این از ،9199



برخی از بیماری ها نیز به صورت زیر نمایی گسترش می یابند که سرعت آن کندتر است. این مانند ماشینی 

 افزایش آن سرعت کند می طی که مسافتی در –است که هنگام رفتن به جلو، سرعت خود را حفظ می کند 

 .یابد نمی

در برخی کشورها روند بیماری بسیار  ۲59۰که اپیدمی ابولا در سال مثلاً یک مطالعه تحقیقاتی نشان داد 

 .کندتری را در سطح محلی دنبال می کرد، د حالی که در بعضی دیگر سریعتر یا نمایی گسترش یافت

وقتی مقامات بهداشت عمومی بدانند که بیماری با چه سرعتی در حال شیوع است، این می تواند به آنها کمک 

 .بگیرند برای کاهش سرعت انتشار بیماری باید با چه سرعتی حرکت کنیم کند تا تصمیم

 فرق بین اپیدمی و پاندمی چیست؟

 :همه گیری و اپیدمی اصطلاحات مرتبطی هستند که برای تعریف شیوع بیماری مورد استفاده قرار می گیرند

 ی ها می توانند بر اپیدمی شیوع بیماری در یک جامعه یا منطقه در مدت زمان مشخص است. اپیدم

 .اساس موقعیت بیماری، میزان مواجهه جمعیت با آن و موارد دیگر متفاوت باشند

 پاندمی نوعی اپیدمی است که حداقل در سه کشور منطقه WHO گسترش یافته است. 

 چگونه برای همه گیری آماده می شوید؟

نامشخص و متغیر باشد. با این حال نکات همه گیری می تواند برای بسیاری از افراد در سراسر جهان یک زمان 

 :پیشگیری از همه گیری می تواند به شما کمک کند تا برای گسترش بیماری در سراسر جهان آماده شوید

 .به گزارش های خبری خبرگزاری های بهداشتی توجه کنید

ی در مورد می توانند اطلاعات (CDC) و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها WHO خبرهای به روز

انتشار بیماری از جمله نحوه محافظت از خود و خانواده در هنگام شیوع بیماری فراهم کنند. اخبار محلی 

 .همچنین می توانند شما را در جریان قوانین جدیدی قرار دهند که در طی همه گیری در حال اجرا هستند

 :همه گیری های قرن اخیر

مانند کرونا را تجربه کرده ایم. برخی از این اپیدمی ها به عنوان  هفت اپیدمی قابل توجه 9199ما از سال 

 .پاندمی طبقه بندی شده اند و همه آنها به طریقی تأثیر جدی بر جمعیت انسان داشته اند

 (H1N1: 1918- 1920 )ویروس 0۱0۱همه گیری آنفولانزا در سال 



در سراسر جهان گرفت. این پاندمی که به  میلیون نفر را 955تا  05جان  9199پاندمی آنفلوانزا در سال 

ایجاد شده و از پرندگان به انسان  H1N1 نامیده می شود توسط ویروس” آنفولانزای اسپانیایی“اصطلاح 

 .سال و بالاتر همه مرگ و میر بالایی را تجربه کردند ۹0و  ۰5تا  ۲5و کمتر،  0منتقل شد. افراد در سنین 

حد افراد در مناطق درمانی، اقدامات بهداشتی ضعیف و کمبودهای غذایی  تصور می شود که ازدحام بیش از

 .در بالا بودن میزان مرگ و میر نقش داشته باشند

 (H2N2: 1957- 1958 )ویروس 0۱۹۱همه گیری آنفولانزا در سال 

ه ایجاد شد که از پرندگان به انسان نیز منتقل شد. این سوی H2N2 توسط ویروس "آنفولانزای آسیایی"

سال را تحت تأثیر قرار داد که بیشتر موارد در کودکان و نوجوانان رخ  ۳1تا  0آنفلوانزا در درجه اول افراد بین 

 .داد

 (H3N2: 1969- 1968 )ویروس 0۱۹۱همه گیری آنفولانزا در سال 

 زهم نامیده می شود، یکی دیگر ا” آنفلوآنزای هنگ کنگی“که گاهی اوقات  H3N2 ، ویروس91۹9در سال 

 .میلیون نفر در سراسر جهان را گرفت 9بیماری های همه گیر آنفلوانزا بود که گسترش یافت و جان حدود 

 910۱سال  H2N2 ایجاد شده است که نوع جهش یافته ای از ویروس H3N2 این آنفلوانزا توسط ویروس

سن را تحت تأثیر قرار داد است. برخلاف همه گیری های قبلی آنفلوانزا، این همه گیری در درجه اول افراد م

 .که بالاترین میزان مرگ و میر را داشتند

 SARS-CoV: 2002- 2003 همه گیری

نفر را  ۱۱5یک اپیدمی ذات الریه ویروسی بود که جان بیش از  ۲55۲کروناویروس در سال  SARS شیوع

 .در سراسر جهان گرفت

ناشناخته ایجاد شد. بیشتر عفونت ها در طی توسط ویروس کرونای جدید با منبع انتقال  SARS شیوع

 .شیوع این بیماری در چین آغاز شد اما سرانجام به هنگ کنگ و سایر کشورهای جهان گسترش یافت

 (H1N1pdm09: 2009 آنفولانزای خوکی )ویروس

 0۱0،۰55تا  909،۱55همه گیری آنفلوانزای بعدی بود که باعث مرگ حدود  ۲551شیوع آنفولانزای خوکی 

 .نفر در سراسر جهان شد

ایجاد شد که از خوک ها نشأت گرفته و در نهایت از  H1N1 آنفلوانزای خوکی توسط نوع دیگری از ویروس

 .طریق تماس انسان با انسان گسترش یافت



ساله و بالاتر قبلاً آنتی بادی علیه این ویروس که حاصل از شیوع قبلی آنفولانزا  ۹5کشف شد که بخشی از افراد 

 .ود را داشتند. این منجر به درصد بالاتری از عفونت در کودکان و بزرگسالان شدب

 MERS-CoV: 2012- 2013 همه گیری

 ۳۰باعث بیماری شد که با عارضه شدید تنفسی مشخص می شود و نرخ مرگ و میر  MERS کروناویروس

توسط ویروس  MERS عنفر را مخصوصاً در شبه جزیره عربستان گرفت. شیو 909درصدی داشته و جان 

کرونایی ایجاد شد که از یک منبع حیوانی ناشناخته به انسان منتقل شد. شیوع این بیماری از عربستان سعودی 

 .بوده و عمدتا مشمول شبه جزیره عربستان شد

 .نرخ مرگ و میر بسیار بالاتری به نسبت شیوع کروناویوس قبلی داشت MERS شیوع

 210۹ -2100ابولا: 

نفر را مخصوصاً در آفریقای  99۳55یک اپیدمی تب خونریزی دهنده بود که جان  ۲59۰لا در سال شیوع ابو

 .غربی گرفت

این بیماری توسط ویروس ابولا ایجاد شد که تصور می شود در ابتدا از خفاش ها به انسان منتقل شده باشد. 

 .ش یافتگرچه این شیوع از غرب آفریقا آغاز شد، اما در کل به هشت کشور گستر

 تا کنون -2019 :(SARS-CoV-2) همه گیری کرونا

که در حال حاضر ادامه دارد. این یک بیماری  است ویروسی گیر همه بیماری یک ۲591 سال در شیوع کرونا 

ایجاد شده است. میزان   SARS-CoV-2 جدید است که توسط ویروس کرونا شناخته نشده ای به نام

 .سایر آمارها هنوز در حال رشد هستندعفونت، میزان مرگ و میر و 

 

 مدلسازی ریاضی برای بیماری های همه گیر -9-4

ها و نمادهایش. مدل به کمک زبان ریاضی و قضیه انه )سیستم(سام یک توصیف از است عبارت مدل ریاضی

 دلم. مشخص سامانه برای یک ریاضی مدل یکسازی یا مدل سازی ریاضی عبارت است از تلاش برای توسعه 

علوم  و هواشناسی ،شناسیزمین ،شناسیزیست ،فیزیک مانند طبیعی علوم در تنها نه ریاضی سازی

علم  مانند علوم اجتماعی و غیره کاربرد دارد بلکه در هوش مصنوعی ،علوم رایانه مانند مهندسی

 .ای داردنیز کار بردهای گسترده شناسیجامعه ،شناسیروان ،اقتصاد

https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://jahandideh.iut.ac.ir/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C


مدل اپیدمی که در سال های اولیه قرن بیستم توسط کرمک مکندریک معرفی شده است، سیستم عملی 

ی رش بیماری هامدل برای بررسی گست است. اینو قابل اعتماد معادلات بر گسترش بیماریهای عفونی 

متغیری که جمعیت را به سه  خطرناک مانند طاعون مورد استفاده قرارگرفته است. این مدل بر اساس سه

اساسا  این مدل .گروه تقسیم می کند، سالم )مشکوک(، آلوده، بهبود یافته )مصون یا مرده( قابل ذکر است

تعداد افراد در طی این اپیدمی تنها کمی نظارت بر یک جمعیت محدود طراحی شده است، جایی که  برای

تغییر می کنند. به طور کلی، مدل به بیماریهایی که به ندرت پیامد مرگ باری دارند، به ویژه در مواردی 

ل مورد تجزیه و تحلی که تغییرات کوچک است، ممکن است در یک الگویی که باعث تغییر جمعیت شود

مکندریک اجازه می دهد تا با استفاده از پارمترهای مناسب،  مدل کرمک .قرار می گیرد، اشاره می شود

ویژگی های بسیاری ازبیماری های اپیدمی را شامل شود، در واقع این پارمترها که رفتار مدل را تعیین 

ور کامل مورد آزمایش قرار گرفته طبه  می کند، با توجه به اینکه مقادیر پارامتر به دقت انتخاب شده اند

 .است

شیوع یک بیماری واگیردار نوظهور، سیاستگذار نیاز به شناخت پارامترهای کلیدی دخیل در شیوع  هنگام

بر  (مثل تعطیلی مدارس)های مختلف غیردارویی  و برآورد اثر مداخله (میر و مانند نرخ مرگ)بیماری 

 لاعداد ابتاز ت گیری برای سیاستگذار عبارتند گیری دارد. اهم متغیرهای تصمیم متغیرهای مختلف تصمیم

و زمان رخداد آن، تعداد تخت بیمارستانی،  مبتلایانتعداد  پیش بینیومیر در سناریوهای مختلف،  و مرگ

ین اما اکوسیستم شیوع چن. بینی سیر انتشار بیماری اتاق آیسیو و دستگاه تنفس مورد نیاز، و پیش

عداد عوامل اثرگذار بر رفتار سیستم و بیماریهایی، یک سیستم پیچیده است. به این معنا که نه تنها ت

ارتباطات بین آنها زیاد است، بلکه تعامل این عوامل با یکدیگر نیز ممکن است منجر به ظهور رفتارهای 

گیری اجتماعی با آغاز فصل بهار ممکن است  بینی شود. به عنوان مثال تقارن اعمال فاصله غیرقابل پیش

بینی رفتار چنین  تی از جامعه از فرامین حاکمیت شود. پیشمنجر به بروز نافرمانی هماهنگ طبقا

 .ها و مدلهای پیشرفته است سیستمهایی در سناریوهای مختلف بسیار دشوار و نیازمند استفاده از داده



دیفرانسیل آغاز شدند. این مدلها فرض  لاتو با استفاده از معاد 0919ها از دهه  سیک اپیدمیلامدلهای ک

، و "شدن لامبت"، "مستعد دریافت ویروس"همگن است و افراد سیر  لاجمعیت کامکردند که  می

ر بود، که د "ای ایمنی گله"ی  کنند. مهمترین دستاورد این مدلها ارائه فرضیه را طی می "بهبود/مرگ"

شود. اما این مدلها  آن ایمن شدن بخشی از جامعه باعث فرونشاندن شیوع و محافظت از کل جامعه می

مستقیم افراد، که ممکن است  لاتدرنظرگرفتن ساختار پیچیده و غیرهمگن روابط اجتماعی و تعام برای

با ظهور  .، مناسب نبود(شاید حتی غیرمنطقی)رفتار خود را بر اساس میزان شیوع بیماری تنظیم کنند 

الشها برای چو افزایش اهمیت شبکه روابط مستقیم افراد در شیوع آن،  95بیماری ایدز در اواخر دهه 

زئیات ی ج سازی انتشار بیماریهای واگیردار که دربرگیرنده معرفی مدلهای ریاضی مناسبتر برای شبیه

وارد مرحله جدیدی شد و در ادامه برای مدلسازی  (مانند مدلهای عامل/فردـمحور) فردی و اجتماعی باشد 

 .استفاده شد لا، و اِبوفلوانزاانتشار سایر بیماریها مانند سرخک، آبله، آن

 را توصیف (خصوصا در کشورهای درحال توسعه)در ادامه، ابتدا پنج دسته کلی از محدودیتهای این مدلها 

میکنیم. سپس با بیان اهداف مختلف متصور از ارائه مدلهای ریاضی شیوع بیماری و در نظرگرفتن 

اره کنیم. در انتها نیز با اش پیشنهاد میشده، چارچوبی کلی برای ارائه نتایج این مدلها  محدودیتهای بحث

ج ای نکردن نتای مختصر به سوگیریهای شناختی موجود در انسان، پژوهشگران محترم را دعوت به رسانه

 .نمائیم عددی خود در صورت عدم توسعه مدل قوی و حاوی جزئیات کافی می

 

 محدودیتهای مدلهای ریاضی شیوع بیماریهای واگیردار -9-5

 های واقعی برای کالیبراسیون مدل ادهنیاز به د -0

بینی انتشار یک عقیده خاص، چه انتشار یک  سازی انتشار، چه برای پیش تمامی مدلهای ریاضی شبیه

گیر شدن یک بیماری جدید، حاوی یک یا چند پارامتر هستند که باید  رفتار بین کشاورزان و چه همه

شیوع بیماریهای واگیردار، مهمترین پارامتر متوسط توسط پژوهشگر تعیین شوند. مثال در خصوص نحوه 

این پارامترها  R0) عدد تکثیر پایه یا)کند  لاتعداد افراد جدیدی است که هر فرد ناقل میتواند آنها را مبت

شوند. در خصوص بیماریهای  های واقعی موجود برآورد می با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین یا داده

گیری  ی همه اشناخته بودن ویروس، برآورد این پارامترها خصوصا در مراحل اولیهنوظهور، به دلیل ن

هایی مانند کمبود تستهای تشخیص و عدم  دشوار است. از یک سو، به دلیل تازه بودن مساله و محدودیت



یق قاند، داده کافی قابل استناد برای برآورد د بوده لاشناسایی دقیق افرادی که در تماس با یک فرد مبت

 .)خطای نوع اول و دوم)پارامترها وجود ندارد و حاوی تعداد زیادی موارد مثبت و منفی نادرست است 

ر شناختی و حتی فرهنگی کشورها و تأثی از سوی دیگر، به دلیل تفاوتهای جغرافیایی، تجهیزاتی، جمعیت

ار د است باعث افزایش معنیی سایر کشورها ممکن  آن در پارامترهای شیوع، استفاده از اعداد برآوردشده

در مورد عدد تکثیر پایه، بر اساس برخی از تحقیقات پیشین در خصوص  لاخطای مدلسازی شود. مث

 دنتواند ویروس را به آنها منتقل کن ا، هر چه از خط استوا دور شویم، تعداد افرادی که فرد ناقل میلوانزآنف

یا در .  هوای سردتر بیشتر است و ی دارای آبهمچنین عدد تکثیر پایه در کشورها .شود بیشتر می

باشد، نسبت  لاترکشوری با  ICU ، به صورت شهودی هر چه سرانه تعداد اتاقو میر خصوص نرخ مرگ

 .تواند از مرگ نجات دهد را می لایانبیشتری از مبت

 سازی مدلها نیاز به بومی -2

بر پارامترهای مربوط به شیوع بیماری، مدلهای ریاضی انتشار بیماریهای واگیردار باید ویژگیهای  علاوه 

 :خاص هر کشور را هم در نظر بگیرند. اهم این پارامترها عبارتند از

 ) ، دینی، و غیرهلاتیترکیب سنی، شغلی، تحصی)شناختی  ویژگیهای جمعیت  ●

مختلف متفاوت است. همچنین احتمال فوت افرادی که دارای ومیر کرونا بین گروههای سنی  نرخ مرگ

بیماریهای خاصی هستند بیشتر است. همچنین امکان دسترس به تجهیزات پیشگیری و درمان برای 

ندارد.  میر وجود و و شغلی ممکن است متفاوت باشد. بنابراین، یک نرخ مرگ لاتیبخشهای مختلف تحصی

میر  و ل، کشوری که درصد افراد دیابتی آن بیشتر است، نرخ مرگمثال با فرض ثابت بودن سایر عوام

 .میر کمتری برای آن متصور است و تری دارد، یا استانی که ترکیب جمعیتی جوانتری دارد، نرخ مرگلابا

 سبک زندگی  ● 

های جمعی مانند کنسرت موسیقی، سینما، یا نماز  چه درصدی از افراد به صورت مستمر در برنامه لامث

 جماعت شرکت میکنند؟

 ساختار روابط اجتماعی ●  

ازی س دست آمده از مطالعات تجربی پیشین شبیه ی واقعی به آیا شبکه اجتماعی افراد بر اساس شبکه 

شده است؟ یا بر اساس مدلهای نظری ساختار شبکه؟ در صورت استفاده از مدلهای نظری، کدام یک از 

ز مقیاس، و ...) استفاده شده است؟ آیا امکان و میزان تغییر مدلها (دنیای کوچک، تصادفی، مستقل ا

 های غیردارویی در مدل لحاظ شده است؟ ساختار روابط اجتماعی بر اثر تغییر رفتار افراد و اعمال مداخله

 چه درصدی از افراد کهنسال با کودکان و جوانان در معاشرت هستند؟ 



 بزرگ/مادربزرگ چگونه است؟ توالی زمانی بازدید جوانان از منزل پدر    

 چه درصدی از فرزندان در منزل پدری/مادری زندگی میکنند؟     

 ۹0 لایسال آنها با آنها در یک منزل زندگی میکنند با ۳5چه درصدی از پدران و مادرانی که فرزندان زیر     

 سال هستند؟ 

 گذاری اجتماعی، آیا فرزندان خود را از خانواده جدا خواهند کرد؟  در صورت اجرای طرح فاصله    

موقعیت مکانی مدارس، دانشگاهها، مساجد، و سایر اماکن تجمع عمومی تمامی موارد فوق و برهمکنش     

آنها با یکدیگر بر خروجی نهایی مدل اثرگذار هستند و قبل از اجرای مدل باید توسط مدلساز تعیین یا برآورد 

های تحقیقاتی جانبی است. بنابراین، چنانچه این مدلها از قبل  ند، که بسیار زمانبر و نیازمند اجرای پروژهشو

و در طول زمان برای کشور خاصی توسعه داده شده باشند، در هنگام ظهور یک بیماری جدید میتوانند نقش 

 مهمی در مدلسازی انتشار آن ایفا کنند. 

 ق و استانهای مختلف داخل یک کشور عدم لحاظ تفاوتهای مناط -3

ها در استانهای مختلف متفاوت است و  های غیردارویی و اثربخشی مداخله بندی مداخله سرعت انتشار، زمان

 های غیردارویی سازی مداخله ، استانهای مختلف در زمانهای مختلف اقدام به پیادهلاباید در مدل لحاظ شود. او

در برخی مدلها فرض شده که تمام استانها حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از رویت اولین  لاکنند. مث می

گذاری اجتماعی میکنند، که چندان با واقعیت همخوانی  مورد مثبت اقدام به اعمال سیاست قرنطینه یا فاصله

، واملی مانند تراکم جمعیتها بین استانها و شهرها متفاوت است. ثالثا، ع ندارد. ثانیا، تعداد و شدت این مداخله

ها، باعث ایجاد  سازی مداخله نوع و میزان استفاده از حمل و نقل عمومی، و میزان همکاری مردم در پیاده

تفاوت بین سرعت انتشار ویروس و اثربخشی مداخلهها در استانها و شهرهای مختلف میشود. به عنوان مثال، 

استفاده از آن از عوامل مهم شیوع بیماری است؛ حال آن که در وجود مترو در شهرهای بزرگ و نیاز مردم به 

نقل عمومی به سادگی  و شهرهای کوچک، نه تنها مترو وجود ندارد، بلکه به دلیل کوتاه بودن فواصل، حمل

های شهر  ها با داده شده برای کرونا، اثربخشی مداخله متاسفانه، در اکثر مدلهای ارائه . قابل جایگزینی است

شود. بنابراین،  گیری می ن چین کالیبره شده است و باعث برآورد نادرست مدل از متغیرهای تصمیمووها

 .ی مدل مختص به یک کشور نیازمند جزئیات فراوان در خصوص تفاوتهای استانها و شهرهای آن است توسعه

 یافته ویروس عدم توجه به احتمال وجود انواع مختلف یا تکامل -0

شود. حال آنکه  در طول زمان ثابت فرض می (ویروس)در اغلب مدلها، اگر نگوییم تمام مدلها، رفتار پاتوژن 

اس را دارند. بر اس (ویروالنس)های متفاوتی هستند که درجه متفاوتی از بیمارگری  ویروسها عمدتا دارای نسخه

 علائمی هیچگونه چین در کرونا به تلایانمب راز9۹%یک برآورد علمی منتشرشده در مجله معتبر ساینس، حدود 



وند، ش یان در نظر گرفته نمیلااین افراد عموما در آمار رسمی مبتبوده اند.  خفیف علائم دارای یا نداشته اند

یان در عموم مدلهای ریاضی انتشار لادر حالی که قابلیت انتقال ویروس به افراد جدید را دارند. این نوع از مبت

 .اند گرفته نشده بیماری در نظر

 های مختلف یک سؤال بسیار مهم دیگر این است که نحوه تکامل ویروس در طول زمان و در پاسخ به مداخله

 نوظهور واگیردار بیماری ۰55 از ۹5%چگونه است؟ آیا نسخه ضعیفتر ادامه پیدا میکند یا نسخه قویتر؟ حدود 

این ویروس ها در ابتدا . اند شترک انسان و دام بودهم بیماریهای شده اند، شناسایی گذشته سال 95 در که

تحرک هستند و تحقق انتقال آنها از حیوان به انسان و سپس از انسان به انسان بستگی به تکامل  بسیار کم

 .های قویتر دارد آنها به نسخه

نتقال خشی امیر و اثرب و در حالت کلی، نتایج تحقیقات پیشین حاکی از وجود رابطه معکوس بین نرخ مرگ

 داده و موجب فوت بیمار می هایی که سریعتر خود را نشان معنا که ویروس . به اینآن به افراد جدید است

ا سیر پذیر ب یابد. خوشبختانه تعداد محدودی مدلهای ریاضی تطبیق شوند، نرخ انتقال آنها به مرور کاهش می

نوظهور پیش بینی رفتار ویروس ساده نیست و  های اما در مورد ویروس اند. تکامل ویروس نیز ارائه شده

در مورد کرونا، ابهام اساسی این  .فرد آن تا حد امکان و آگاهی باید در مدل لحاظ شود های منحصربه ویژگی

راین، ئم بیماری اتفاق میافتد چگونه است؟ بنابلااست که نحوه تکامل سیستمی که انتقال ویروس قبل از بروز ع

پذیر، به جهت ناشناخته بودن ویروس، تعیین جهت تکامل  های ریاضی تطبیق ده از مدلحتی در صورت استفا

ای، احتمال  خصوص که حتی در حالت وجود ایمنی گله برانگیز است. به ی مجدد به ویروس چالشلایا ابت

 .بیماری وجود دارد جهش ویروس به نسخه قویتر

 غفلت از احتمال بروز رفتارهای استراتژیک  -۹

بینی رفتارهای استراتژیک و احتمالی عوامل  محور، پیش های اصلی استفاده از مدلهای عاملـ از انگیزهیکی 

گذاری اجتماعی بطور متناوب تمدید  ت غیردارویی شامل فاصلهلال چنانچه مداخایک سیستم است. بطور مث

 تخاذ نشود، ممکن استرسانی ا دلیل فقدان تجربه قبلی یا ضعف کلی روش مناسبی برای اطالع شود و به

اعتماد عمومی جامعه و بخصوص طبقات آسیب پذیرتر از نظر اقتصادی صدمه جدی ببیند. در چنین شرایطی 

های اقتصادی، اجتماعی و حتی  کنند سیاستگذار درک درستی از هزینه هایی از اجتماع که تصور می گروه

اری مخالفت و حتی نافرمانی خود را برجسته ش خواهند کرد به شکل معنادلافرهنگی مداخله هایش ندارد ت

های حمایتی از جمله  گذاران برای گزینه تر دست سیاست سازند. در کشورها و مناطقی با اقتصاد ضعیف

ایی ه تر است و درنتیجه طبیعی است که واکنش آنها به چنین نافرمانی سیاستهای پولی انبساطی بسته

 گیرانه نهادهای دلسردی کادر درمانی و پزشکی از مشاهده رفتار سهلتر باشد. در چنین شرایطی  محتاطانه

د بینی رفتار متولیان هر واح تواند به وخامت اوضاع بیافزاید. همچنین پیش محتمل بوده و می لاانتظامی کام

درمانی در تخصیص امکانات محدودشان به بیماران آسان نخواهد بود. در چنین شرایطی، رفتار مقامات رسمی 



تر از آن تلفات انسانی ذیل یک بیماری مثل کرونا یکی دیگر از  یان و مهملادر نحوه ثبت و ارایه آمار مبت

 .برانگیز بوده و خواهد بود موضوعات مناقشه

 

 چارچوب پیشنهادی برای اهداف مدلسازی و نحوه ارائه نتایج -9-6

نی، توضیح چرایی مفاهیم، توصیف رفتار بی توان متصور شد: پیش هفت هدف برای توسعه و ارائه یک مدل می

تر،  کلی بندی بنابراین، در یک تقسیم. ها،  تصویرسازی، یادگیری اجتماعی و مقایسه یا مفاهیم، شرح نظریه

 :توان متصور شد های واگیردار می های ریاضی شیوع بیماری دو هدف برای استفاده سیاستگذار از مدل

رکز های غیردارویی مختلف بدون تم ن از موضوع و توصیف اثر کلی مداخلهلاحلیل کیفی: ارائه تصویری ک( ت9)

 بر اعداد و ارقام؛

  .ختلفلت ملاگیری سیاستگذار در حاا تر متغیرهای تصمیم ش برای برآورد هر چه دقیقلاتحلیل کمّی: ت( ۲)

 آل برای دو حالت ایدهالذکر در اکثر مدلهای مرتبط با انتشار کرونا،  های فوق با عنایت به وجود محدودیت

 . توان متصور بود سازی مُنصِفانه می مدل

ی نتایج خود را به تحلیل کیفی محدود ساخته، به صورت شفاف آن را بیان نماید، و به جهت  از ابتدا دامنه

بینی عددی در مورد متغیرهای مهم  عدم درنظرگرفتن پارامترهای اثرگذار دنیای واقعی در مدل از ارائه پیش

  .گیری مانند تعداد تلفات خودداری کند میمتص

، )بسیار غیرمحتمل در کشورهای در حال توسعه (در صورت درنظرگرفتن فاکتورهای فوق در مدل ریاضی 

گیریهای گذشته کشور موردنظر را تست کرده، خطای مدل در هر  های همه کرد مدل بر روی داده ابتدا عمل

موجود در خصوص رفتار ویروس جدید، بازه اطمینان  های یح ابهامکدام را گزارش کند. سپس با بیان صر

 .را محاسبه و گزارش کند بیزی

 

 حظات انتشار عمومی نتایج مدلهای ریاضی شیوع بیماری لام -9-7

هاست. واقعیت این است که هر اندازه هم  ای از نتایج کمّی این مدل مساله مهم دیگر ادراک عمومی و رسانه

های مدل ریاضی خود انصاف و شفافیت به خرج دهد، در صورت برآورد  توصیف محدودیتساز در  که مدل

 های جمعی یا اجتماعی، عمده م آن در رسانهلاو اع )تعداد تجهیزات پزشکی موردنیاز لاً مث)عددی از متغیرها 



 بنابراین ند.کن های مدل، صرفاً بر روی اعداد تمرکز می ی مخاطبان بدون خواندن گزارش ضمیمه و محدودیت

قبولی از جزئیات دنیای  های ریاضی قوی و دارای حد قابل است محققین در صورت عدم توسعه مدل لازم

نظر ندارند، از انتشار عمومی نتایج کمّی آن  واقعی، در صورتی که اهداف سیاسی یا اقتصادی خاصی را مد

 خودداری کرده و به ارائه نتایج کیفی بسنده نمایند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری:-5-9

پیش بینی رفتار ویروس و سرعت شیوع بیماری در استان ها با توجه به تعداد افراد آلوده در هفته اول شیوع 

 و جمعیت استان انجام خواهد شد. 

ود بر کسی پوشیده به دلیل ماهیت عصری که در آن زندگی می کنیم لزوم بررسی داده ها و اطلاعات موج

نیست. با توجه به اینکه در حال حاضر درمان مشخصی برای این ویروس در دست نیست ایجاد یک مدل بومی 

برای مواجهه مناسب و عدم غافلگیری در مقابل شیوع مجدد همه گیری، ضرورت انجام این پژوهش را ایجاب 

اند منبع مناسبی برای تصمیم گیری سیاست می کند. یافته های منتج از این مدل پارامتری ریاضی می تو

 گزاران بویژه مسئولین استانی باشد.

با توجه به نحوه انجام پژوهش که در بخش های قبلی کاملا به آن پرداخته شده است، می توان با در اختیار 

نشده را داشتن داده های داده های موارد عفونی گزارش شده در دوهفته، موارد عفونی گزارش شده و گزارش 

حداقل برای یک یک ماه آینده پیش بینی کرد. در زمان نگارش این طرح، برای داده های ایران این پیش بینی 

 اکتبر انجام شده است.  ۲1اکتبر لغایت  99با در دست داشتن داده های  تاریخ 

 پنجمفصل 

 نتیجه گیری و پیشنهادات



 

 95/۲1/۲5۲5لغایت  95/99/۲5۲5: تعداد موارد عفونی گزارش شده ایران از تاریخ 9جدول 
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بدست آمده برای ایران به پیش بینی موارد قطعی آلوده به ویروس کرونا پرداخته  𝑓با توجه به مقدار پارامتر

 نشان داده شده است.   1ایم که نتایج در شکل 

 

 

 : پیش بینی موارد آلوده گزارش شده و گزارش نشده ایران با توجه به داده های 9شکل 

 

𝑅0همچنین عدد سرایت پایه در این حالت  = بدست آمده است که از مقدار قبلی که در روز  1.6568

های اول بدست آورده بودیم بسیار پایین تر است. این عدد نشان دهنده میزان آگاهی افراد مستعد آلودگی 

را نشان میدهد که افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. همچنین می توان نتیجه گرفت فاصله گذاری 

اده است. همچنین انتظار داشتیم با قرنطینه عمومی و ایجاد محدودیت بیشتر اجتماعی بخوبی نتیجه د

 قابل مشاهده است.  1میزان موارد آلوده به ویروس کاهش پیدا کند که این مورد در شکل 
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