
19پیشبینی آماری کووید 
ن فارمدارائه از سروش ستاره، رامین فاضل و سایر اعضای تیم کرونا شرکت لیوژ



بررسی گذشته

هزار نفر را 350تا لحظه نگارش این گزارش، کروناویروس نوظهور در ایران بنا بر آمار های رسمی وزات بهداشت، نزدیک به •
.  هزار نفر جان خود را از دست داده اند20هزار نفر بهبود یافته اند و متاسفانه 300مبتال کرده است که از این تعداد حدود

ی  این برای شناسای. هزار بیمار بدحال و با وضعیت وخیم در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند4در این روز ها تقریبا 
.هزار تست تشخیصی انجام شده است800میلیون و 2بیماران نیز تا کنون 

موج اساسی از خیز تعداد مبتالیان جدید و به 2از لحظه ای که شیوع ویروس در کشور به صورت رسمی تایید شد، تا کنون •
.تبع آن، دو پیک مرگ و میر را شاهد بوده ایم

گزارش کوشیده است وضعیت گسترش بیماری را با دیدی آماری14تا این لحظه، تیم کرونای شرکت لیوژن فارمد با ارائه •
.ندبرای خوانندگان تبیین ساخته و راهکار هایی که پیشبینی های آماری را بهینه و کمینه می کنند پیشنهاد ک



مدلسازی رگرسیون سری زمانی

مبنای . آمار در هفته آینده به صورت افزایشی خواهد بود( TSAFتکنیک )بر اساس مدل رگرسیون سری زمانی •
است و 19-پیش بینی رگرسیون سری زمانی رفتار بیماری های اپیدمیکی نظیر سارس و رفتار روزهای گذشته کووید

انجام شده به همین دلیل رفتار مردم در روزهای آتی می تواند واقعیت را از پیش بینی. توجیه مبتنی بر رفتار مردمی ندارد
. انحراف دهد

عمده (. راست)ARMAو ( چپ)MAروز آینده با تکنیک های 10برای TSAFمدلسازی 

iterationها حکایت از افزایش آمار مبتالیان دارند 



مدلسازی شبکه های عصبی 

نیز مشابه مدل رگرسیون سری زمانی بوده و حکایت از ( NARNET)پیش بینی مدل شبکه عصبی اتورگرسیو غیرخطی •
نفر افزایش خواهند یافت و پس از 2500به این ترتیب مبتالیان جدید هر روز تا . خیز مجدد مبتالیان جدید هرروز دارد

.بیمار جدید در هر روز افزایش خواهد یافت3000آن طبق یک سناریو ثابت مانده و طبق سناریویی دیگر تا نزدیک به 



مدل سازی زمان بقا

بر . یکی از مدل سازی های رایج برای یک جامعه مواجه با پدیده ای کشنده استSurvival Timeمدل سازی زمان بقا یا •
مثال از بین بیماران خارج شده و )اساس این مدل توزیع افرادی که در روزهای متوالی از یک زیرگروه جامعه خارج می شوند 

Recoverوه موضوع مهمی که در اینجا اهمیت دارد شناسایی این زیر گروه ها و نح. توزیعی نمایی ساده دارد( یا فوت می شوند
.تجمع آن ها است

ه این افراد در یک باز. هزار بیمار با وضعیت نامعلوم و درگیر بیماری وجود داشته است28الی 24در ماه گذشته هر روز تقریبا •
ذشته، نظر به آمار روز های گ. روزه تکلیفشان روشن شده و یا بهبود می یابند یا متاسفانه جان خود را از دست می دهند14نهایتا 

به این ترتیب . نفر سالمت خود را مجددا به دست می آورند15یک نفر فوت شده و 19-نفر مبتال به کووید16در ایران، از هر 
مجموع بهبود یافته ها )Rمی توان گفت در هر روز بخشی از  این افراد با سرنوشت نامعلوم از گروه مبتالیان خارج شده و به گروه 

یز به البته تعداد مبتالیان جدیدی ن.  بین فوت شده ها و بهبود یافته ها اضافه می شوند16به 1به نسبت توزیع ( و فوت شده ها
هزار نفر ثابت نگه 28الی 24جامعه مبتالیان اضافه می شوند و تعداد بیماران درگیر با بیماری و بدون سرنوشت مشخص را روی 

.می دارند



مدلسازی زمان بقا

روز گذشته رفته رفته بهبود 14بیمار در 2697این . مبتال شدند19بیمار به کووید 2697روز قبل، 14یعنی درست 1399مرداد 14در روز •
بیمار و به طور کلی هر جامعه ای از بیماران با زمان ورود یکسان به 2697مدل زمان بقا بیان می دارد سرعت خروج آن . یافتند و یا فوت شدند

نفر بهبود یافته یا 2697نفر از 1kمرداد فرضا 15به این ترتیب که روز اول یعنی . گروه مبتالیان، از توزیعی نمایی با پارامتر الندا پیروی می کند
و  به همین ترتیب یک توزیع نمایی از k2<k1نفر بهبود یافته یا فوت شده اند که k1-2697از k2مرداد 16روز دوم یعنی . فوت شده اند

. زمان باقی بیماران در گروه مبتالیان شکل گرفته است

، نظیر میانه دوره بیماری، میانگین، چولگی و غیره، می توان CDCبر اساس برخی برآورد های اعالم شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و •
.این توزیع را محاسبه نمود( همه مشخصات)پارامتر الندا 

محاسبه می کند می توان mبا در دست داشتن پارامتر الندا و نگارش تابعی بازگشتی که مجموعه افراد خارج شده از جامعه مبتالیان را در روز •
.تخمینی از تعداد فوتی ها داشت

. ه استدر اصل توزیعی از توزیع های نمایی داریم که توزیع مادر، بی حافظ. البته باید توجه داشت که این توزیع در هر روز تغییر می کند•



پیشبینی و سناریو ها

مبتال در هر روز افزایش پیدا 2600بر اساس سناریوی واقع بینانه و بیشتر محتمل؛ در هفته آینده آمار مبتالیان تا سقف •
ادامه . نفر افزایش خواهد یافت40روز 14الی 7خواهد کرد و در نتیجه این افزایش تعداد کشته شده ها نیز در مدت 

.یافتن فعالیت های جامعه به شکلی که هم اکنون در جریان است این سناریو را رقم خواهد زد

مبتال در هر روز نوسان خواهد 2300الی 2100بر اساس سناریوی خوشبینانه؛ در هفته آینده تعداد مبتالیان در بازه •
درصد 95)کشته در روز 170الی 160روزه بر روی حدود 14الی 7از این روتعداد کشته شده ها در بازه . داشت

.ثابت خواهد شد( کشته در روز160الی 150درصد احتمال 30)یا حتی کمتر ( اطمینان



پیشبینی مرگ و میر

این توزیع را برای روز های آتی یکسان ( ذکر نشده استP Value)علی رغم تغییرات و نوسان هایی که توزیع نمایی روزانه دارد، می توان با تقریب خوبی •
(ودبروز رسانی می شود و مادامی تغییری در این اطالعات صورت نگیرد توزیع ثابت فرض می شCDCتغییرات میانه و خصوصیات توزیع توسط )دانست 

درصدی بیماران خارج شده و تعداد فوتی ها، فوتی های روز های آینده 6به این ترتیب می توان با برازش روند خروج بیماران و رابطه خطی با ضریب تقریبا •
. این پیشبینی ها بر اساس تعداد مبتالیان بوده و دقت قابل قبولی دارد. را پیش بینی کرد

هموطندروضعیتوخیمبیماریقرارگرفتهیاجانخودرا1300برایناساسدرهفتهآتیبافرضثابتماندنمبتالیاناحتماالتقریبا•
.روزبعداثرخودرابرفوتیهاخواهدگذاشت6تقریبا0.1155وهرتغییریدرتعدادمبتالیانجدیدهرروز،باپارامتر.ازدستمیدهند

روزبعدتعدادکشتهشدهها6مبتالیجدیددرهرروزبرسد،2000به2500نفرکمشودوفرضااز500برایناساساگرتعدادمبتالیان
نفرکاهشخواهد57روزعددکشتهشدههایهرروزتقریبا20روزهودرمجموع14شروعبهکاهشکردهونهایتاپسازیکدوره

رنفرافزایشپیداکند،منوطبهرخندادنپدیدهخاصواثرگلوگاهیدیگری،تعدادفوتیهایه500بلعکساگرتعدادمبتالیان.یافت
.هفتهایرویعددتثبیتخواهدشد3نفرافزایشخواهدیافتوپسازیکدورهتقریبا60روزحدودا

ر تعداد د( که عموما به معنای پیک نیست)در اینجا می توان به وضوح دید که هرچند آمار بهبودی ها بسیار باال است اما یک تغییر نه چندان بزرگ •
.  مبتالیان می تواند اثر چشمگیری در فوتی های روز های آتی بگذارد



جمعبندی

ر این روز ها همه هم سرنوشت هستیم و تصمیم ما تنها مربوط به خود ما نیست و با گواه علمی بر روی یک جامعه بزرگ اث•
یک سوال اساسی از انسان ها مطرح نمود و آن هم  این است که آیا انسان ها حاضر هستند برای خود 19-مسئله کووید. می گذارد

آیا . ندیشیمو برای یکدیگر از آنچه دوست دارند انجام دهید پرهیز کنند؟ سوالی که بنظر می رسد باید در جواب آن بیشتر بیا
هستیم؟"انجام ندادن"واقعا حاضر به 

، توصیه می شود در روز های آتی با کاهش پارامتر های مدل، یعنی طول دوره بیماری و تعداد برخورد های موثر در دوره بیماری•
.  توزیع های نمایی بهینه تری را حاصل کنیم

. ستهمانطور که در گزارش های پیشین اشاره شد، آنچه پیش روی ماست یک مسئله بهینه سازی و کمینه کردن تلفات ا•
(  توامانمردم و مسئولین)هیچکس اطالع دقیقی از زمان پایان بیماری ندارد و همه پیشبینی ها تحت تاثیر رفتار آحاد جامعه 

ناشی از آنچه باید در حال حاضر انجام شود مینیمم کردن تلفات، فشار بر روی کادر بهداشت و درمان و سایر آسیب های. هستند
(ژورنال اپیدمیولوژی آمریکا)حل این مسئله بهینه سازی نیز رفتار مسئوالنه می باشد . کرونا است


