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طبقشده،انجامهایمدلسازیاساسبر

ران،ایدرآیندههفتهمحتمل،بیشترسناریوی

یدکووبهقطعیابتالیجدیدمورد12100احتماال

ماالاحتتعداد،اینازکهشدخواهدشناسایی19

فوتیاشدهوخیمدیگرنفر400وضعیت

.شدخواهند

نتایج مدلسازی با استفاده از تکنیک رگرسیون سری زمانی

یادگیریوسیلهبهشدهانجامهایمدلسازی

اریوسنسایرازراسناریویکوقوعاحتمالژرف،

.داندمیبیشترها

رحاضحالپیکاتمامدهندهنشانسناریواین

.باشدمی

ه عصبی نتایج مدلسازی با استفاده از تکنیک شبک
رگرسیو غیرخطی-اتو

پیشبینی کوتاه مدت؛ شیوع در ایران
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پیشبینی دراز مدت؛ تکنیک مدل سازی شبکه های عصبی

صورتخارجیهایدادههمراهبهغیرخطیرگرسیو-اتوعصبیشبکهتکنیکازاستفادهبامدتدرازهایپیشبینی

دادهعنوانبه،(سارس)تنفسیحادسندرمبا19کوویدشیوعروندمشابهتتکنیک،ایناساسبر.استگرفته

.استشدهگرفتهنظردرخارجیهای

غیرخطییورگرس-اتوعصبیشبکهتکنیککمکبهشدهطراحیمدل

هادادهدرصد80.جهاندرجدیدابتالیمواردوشیوعروندبرای

برایهادادهدرصد10مارکوارد،-الوندرروشبهمدلیادگیریبرای

.استشدهاستفادهمدلآزمودنبرایدیگردرصد10واعتبارسنجی

.استمشاهدهقابلپایینقسمتدرخطانمودار

روندرایبغیرخطیرگرسیو-اتوعصبیشبکهتکنیککمکبهشدهطراحیمدل

بهمدلیادگیریبرایهادادهدرصد88.جهاندرجدیدابتالیمواردوشیوع

درخطانمودار.استشدهاستفادهمدلآزمودنبرایدیگردرصد12وبیزروش

.استمشاهدهقابلپایینقسمت
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هایتکنیکککمبهوآماریهایپیشبینیاساسبربیماری،شیوعالگویوروندازدقیقیوکاملاطالعاتتاکنون

ملیعواتاثیرکنونی،حساسمقطعدراما.دادیمارائه(ژرفیادگیریوماشینیادگیریهایحوزهدر)مدلسازی

حساسادیگریزمانهرازبیشهامحدودیترفعسرعتوقرنطینهازتعابیریماندن،خانهدرحداقلی،ترددنظیر

ملعوااینخودهایپیشبینیدراستالزمکند،میتعیینایرانکشورماندررا19کوویدشیوعسرنوشتوشده

.بگیریمنظردرنیزرا

شبیهتیآهایگزارشدردلیلهمینبه.باشدکشورمانآماررویبرتمرکزبیشترتاشدخواهدسعیپسایناز

.شدخواهدانجامایرانمبتالیانبرایصرفاهاسازی

اساسبریوعشروندترتیباینبه.کردیماستفادهواقعیدنیایبامشابهسازیشبیهروشیکازمنظورهمینبه

:کردیمسازیشبیهمتلببرنامهدرسیمولیتیسبستربروزیرهایپارامتر

بیمارهزار20تقریبا:فعالبیمارانتعداد•

1.25:پایهسرایتضریب•

روز5:بیماریدورهطول•

درصد7تقریبا:کشندگیدرصد•

متر1:سرایتبرایالزمفاصلهحداقل•

ماهفروردین20الی1398ماهاسفند25)روز25:آمدورفتاجباریهایمحدودیتاعمالزمانمدت•

1399)

(ماهاردیبهشت25الیماهفروردین25)روز30:هامحدودیتپلهپلهبرداشتنزمانمدت•

جمعیتکلدرصد10:ماندهخانهدروشدهایزولهافراددرصد•

شبیه سازی



ارائه از سروش ستاره، رامین فاضل و 
دیگر اعضا  تیم کرونا لیووژن فارمد

7گزارش شماره 
1399اردیبهشت  5

مردمسویازبهداشتینکاترعایتعدم+محدودیتهیچگونه:بدبینانهسناریوی

یبیماراینبهایراندرتجمعیصورتبهنفرمیلیون3ماه،18زمانمدتدرسناریوایناساسبر

.دهندمیدستازراخودجاننفرهزار200کهشدخواهندمبتال

ازیبهداشتنکاترعایتعدموکاملصورتبههامحدودیتناگهانیرفعصورتدرسناریواین

ماریبیبامبارزهونرفتهمامیانازکاملطوربهکروناکهاستبدیهی.دادخواهدرخمردمسوی

.داردادامه

سناریو ها: شبیه سازی
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مردمسویازبهداشتینکاترعایت+محدودیتهیچگونه:رومیانهسناریوی

مبتال19کوویدبهایراندربیمارمیلیون1کلیطوربهودادخواهدرخبیماریسناریوایناساسبر

.دهندمیدستازراخودجاننفرهزار100اینازکهشوندمی

عادیتسرعوهامحدودیتناگهانیبرداشتنعلتبهپایهسرایتضریبسناریوایناساسبر

کمترمراتببهسناریواینوقوعاحتمالاما.بودخواهدمبتالیانانتظاردردیگریپیکشرایط،شدن

.باشدمیمحتملبیشترسناریویاز
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مردمسویازبهداشتینکاتکاملرعایتعدم+هامحدودیتتدریجیرفع:محتملبیشترسناریوی

هزار144بیماریپایانزمانتاورسیدخواهدپایانبهماهخرداداواخرتابیماریسناریو،ایناساسبر

.دادخواهدرخایراندرمرگمورد500وهزار12وابتالمورد
گرفتهنظردرمتر1انتقالشعاع.کنندنمیرعایترابهداشتینکاتکاملطوربهمردمسناریو،اینجریاندر

.استشدهگرفتهنظردر1.25برابرنیزپایهسرایتضریبوشده
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دممرسویازبهداشتینکاترعایت+هامحدودیتتدریجیرفع:خوشبینانهسناریوی

آهستهکامالصورتبههامحدودیترفعومردمسویازبیشتررعایتصورتدرسناریواین

تمالیاحازدیگرسناریوایندادرخ.استساقطاعتبارازامروزهوبیافتداتفاقبودممکن

.استشدهذکرآگاهیعلتبهصرفاونبودهبرخوردار
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سناریو ها؛ چه رخ می دهد؟جمع بندی 

زمانتاودرسیخواهدپایانبهماهخرداداواخرتابیماریسناریو،ایناساسبر.محتملبیشترسناریوی
درسناریواین.دادخواهدرخایراندرمرگمورد500وهزار10وابتالموردهزار144بیماریپایان

(ضوعموایندرجمعیتبودنرومیانه)بهداشتینکاتکاملرعایتعدموهامحدودیتتدریجیرفعصورت
.دادخواهدرخ

تجمعیورتصبهمدتآنتاورسیدخواهدپایانبهماهخردادپایاندربیماریسناریوایناساسبر.خوشبینانهسناریوی
درسناریواین.دهندمیدستازراخودجاننفرهزار8تعداداینازومبتال19کوویدبهتجمعیصورتبهبیمارهزار120

.دادخواهدرخمردمسویازبهداشتینکاتحداکثریرعایتوهامحدودیتتدریجیرفعصورت

بیمارمیلیون1کلیطوربهودادخواهدرخبیماریاصلیپیکماه،6زمانمدتدرسناریوایناساسبر.رومیانهسناریوی
سریعرفعصورتدرسناریواین.دهندمیدستازراخودجاننفرهزار100اینازکهشوندمیمبتال19کوویدبهایراندر

.دادخواهدرخبهداشتینکاترعایتدرمردمبودنرومیانهوهامحدودیت

مبتالبیماریاینبهایراندرتجمعیصورتبهنفرمیلیون3ماه،18زمانمدتدرسناریوایناساسبر.بدبینانهسناریوی
هامحدودیتناگهانیرفعصورتدرسناریواین.دهندمیدستازراخودجاننفرهزار200کهشدخواهند

.دادخواهدرخمردمسویازبهداشتینکاترعایتعدموکاملصورتبه



ارائه از سروش ستاره، رامین فاضل و 
دیگر اعضا  تیم کرونا لیووژن فارمد

7گزارش شماره 
1399اردیبهشت  5

سناریو ها: شبیه سازی


