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 مقدمه

ن اصلی ترین مشکل این روزهای جهان دانست. مشکلی که همه انسان ها را هم سرنوشت را می توا 19-بدون شک پاندمی کووید

ی که می گذرد بر هزینه ناخوشایندی که کرونا هر روزکرده است. آنچه با آن مواجه هستیم نوعی مسئله بهینه سازی است تا 

ستند، اعم از ضرر هز این هزینه انواع ضرر هایی است که نتیجه شیوع این بیماری دست ما می گذارد را کمینه کنیم. مقصود ا

 های اقتصادی و اجتماعی و البته در باالترین ابعاد، ضرر جانی.

ت بهتر برخورد شود. این ارائه آمار و قدرت پیشبینی به مردم و مسئولین اجازه اتخاذ تصمیمات بهتری را می دهد تا با این مشکال

ت. به عنوان مثال می تواند برآورد آماری برای نهاد ها و سازمان هایی که به طور مستقیم با مردم سر و کار دارند بسیار حیاتی اس

ن ها احتماال حال آبرای بیمارستان ها تعیین کننده باشد که الزم است آماده پذیرش چه تعداد بیمار باشند که چه کسری از 

 وخیم خواهند داشت.

گیری در کنار مردم  شماره گزارش آماری از وضعیت شیوع و پیشرفت این همه 15ونا شرکت لیوژن فارمد تاکنون با ارائه تیم کر

وز یادگیری ماشین درصد، از طریق تکنیک های به ر 90ایران بوده است. در این گزارش ها تاکنون با میانگین دقتی غالب بر 

(TSAF( یادگیری آماری ،)Survival Time Analysis( شبکه های عصبی ،)NARNET/ NARXNET و شبیه )

لند مدت )با ارائه بسازی های کامپیوتری )شبیه سازی ذرات(، وضعیت شیوع و مرگ و میر به صورت کوتاه مدت )در هفته آتی( و 

 سناریو ها( به اطالع مردم رسانده است.

د. این تخمین با استفاده از تخمینی از تعداد ناقلین بیماری نیز ارائه می شو، ای نخستین بارماری برآاین شماره از گزارش های در 

دانی در انجام شده است و می تواند دید بسیار روشنی برای تصمیم گیری و فعالیت های می (HMM)خفی مارکوف مدل م

 ترسیم نقشه حرارتی و همچنین پیشبینی زمان پایان بیماری به خوانندگان بدهد.، خصوص مقابله با کرونا

 آنچه گذشت

 کرده میلیون بیمار را در جهان مبتال 32ر بیمار را در ایران و تقریبا هزا 430رش این گزارش تا لحظه نگا 19-بیماری کووید

ه اند. در کشورمان، هزار نفر جان خود را از دست داد 977نفر و در جهان  هزار 25نزدیک به است که از این تعداد در ایران 

عیت نسبتا پایداری قرار لی در وضایران، شیوع بیماری از یکم اسفند ماه رسما اعالم شد و تا کنون با پشت سر گذراندن دو موج اص

گزارش های آماری  آغاز شد که هر دو موج در 1399اردیبهشت ماه  27دارد. موج های اصلی بیماری از چهارمین روز سال نو و 

 لیوژن فارمد، پیشتر اطالع داده شده بودند.

ین مواقع به علت ( قرار گرفته است. اBottleneckوضعیت شیوع بیماری از ابتدا تا حاال در مواجهه با سه نقطه گلوگاهی )

سجم تر و سخت ات پتانسیل بروز پیک را داشته اند و ملزم رعایت پروتکل های بهداشتی منافزایش بیش از حد معمول تجمع

 رار گرفته اند.ق 99این نقاط به ترتیب در چهاردم خرداد، بیست و هفتم اردیبهشت و دوم شهریور ماه گیرانه تری هستند. 

وره بیماری آن بیماری که د 16درصد محاسبه شده است و بر این اساس از هر  6.5صد کشندگی دقیق در این روز ها حدود در

روز است که میانه  14نفر متاسفانه جان خود را از دست می دهد. طول دوره بیماری  1نفر بهبود یافته و  15ها تمام می شود، 

ت روز از جامعه مبتالیان و بیماران با سرنوش 6ی از مبتالیان در یک بازه س بیش از نیمو بر این اسا روز قرار دارد 6-5آن در 

 نامعلوم خارج می شوند. 
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مار مبتالیان تا آپیشبینی شده بود موج سوم بیماری به وقوع پیوست و  14همانطور که در گزارش شماره ، هفته گذشتهدر 

نچه پیشبینی شده بود بیشتر بود و سناریوی بدبینانه اتفاق آ بته شدت پیک ازال (بیمار باال رفت 3100ستانه آ)بیمار  3097

 افتاد. 

 آنچه خواهیم دید

س( حکایت از رشد گزارش ها و پیشبینی های آماری )صرفا مبتنی بر الگوی همه گیری بمیاری های تنفسی، به عنوان مثال سار

هزار  4الی  3ر ها به بازه ماآپیشبینی ها نیز حکایت از کاهش از نیمی آمار ها در ایران و تثبیت و کاهش آمار ها در جهان دارند. 

صمیم گیری های موثر( آنقدر ت)مقصود از مردم آحاد مردم بعالوه اما در این دوره تاثیر عوامل انسانی و رفتار مردمی  بیمار دارند.

 زیاد است که پیشبینی های آماری ضریب اطمینان کمتری دارند. 

سناریو ها ر قسمت دسناریو های جدیدی تعریف خواهد شد که می توانید ، نچه پیشبینی ها ارائه می دهندآنظر به ؛ هر حالبه 

 بخوانید.

 
 مار ها. آ دیگر نیز حکایت از کاهش. نیم دارند انیآمار مبتال شیاز افزا تیها حکاiteration ازنیمی . ARIMA کیبا تکن ندهیروز آ 10 یبرا TSAF یمدلساز

ره بیماری )مجموعه نتایج شبیه سازی ذرات )بر پایه پارامتر های جامعه نظیر میزان تحرک مردم، تعداد برخورد ها و طول دو

گواهی بر این ...( نیز (، نرخ مرگ و میر، شدت رعایت پروتکل های بهداشتی، اندازه جوامع و زیرجامعه ها وR0ضریب سرایت پایه 

 مدعا هستند.

 تخمینی از آمار ناقلین

بتالیان خود، زنجیره تاکنون همه پیش بینی ها و تحلیل ها بر اساس آمار جامعه مبتالیان بوده است. اما باید دقت شود که جامعه م

اقع تعداد مبتالیان هر علّی نیست. مبتالیان جدید هر روز، بروزی از جامعه بزرگتر ناقلین همان روز هستند. در وای از رویداد های 

کند. مقصود از ناقلین  روز سبب بیمار شدن مبتالیان روز بعد نمی شود و این ناقلین آن روز است که بیماری را به روز بعد منتقل می

نه )یا همان مبتالیان( ل دو مجموعه ناسازگار )بدون اشتراک( ناقلین بدون نشانه و ناقلین با نشامجموعه مادر مبتالیان است که شام

 می باشد.
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با درک این موضوع که مبتالیان روز های متوالی رابطه علّی نداشته و این مجموعه بزرگتر ناقلین است که تحت یک رابطه علّی 

 ود، اهمیت ارائه تخمینی از جامعه ناقلین به خوبی حس می شود.سبب گذر بیماری از روزی به فردای آن روز می ش

وزیع بزرگتر ناقلین می که پیشتر اشاره شد، آمار مبتالیان جدید هر روز به خودی خود با یکدیگر رابطه علّی ندارند و از تهمانطور 

ز توزیع ناقلین این بیماری آیند که آن ها با یکدیگر رابطه علّی دارند. اما همه آنچه در دست داریم تعداد مبتالیان است و اطالعاتی ا

یم از روی مشاهدات ( هستند که از ما پنهان می باشند و قصد دارlatentداده های ناقلین، داده های متاخر ) در دست نداریم. لذا

(Observationsتعداد مبتالیان، تخمی )نی ( از متغیر های پنهانhidden.استنباط نماییم ) 

درواقع همه مسیر ها از  ام موجود است وn-1ام در روز nهمچنین می دانیم که همه اطالعات الزم برای دانستن تعداد ناقلین روز 

 خواهند شد. deseparatedام مستقل و nاز روز  n-1به لطف دانستن  n-1روز های قبل از 

ری زمانی س( بر این HMMبا فرضیات فوق و با استفاده از مدل های گرافیکی، احتماال یک مدل مخفی مارکوف )یا به اختصار 

 حاکم است. 

 
  HMMمدل گرافیکی تصویر 

یزی در حدود یعنی چ، درصد از جمعیت ایران 43.96نشان می دهد که تاکنون ، روز گذشته 200مدل برای داده های  اینحل 

، ست شیوع بیماریروز نخ 40ها برای دادهه ای ناقل کرونا ویروس بوده اند. مدلسازی  ،شصت هزار نفرمیلیون و یکصد و  35

ل ویروس واقع شده درصد جمعیت ایران ناق 15تقریبا ، 1399اوایل اردیبهشت ماه  تا دننشان می ده، 1399یعنی فروردین ماه 

 بودند.

 سناریو های مختلف منتج از شبیه سازی ها و مدلسازی ها

مار آریو اساس این سنابر  .درصد کاهش خواهد داشت 30ه آینده آمار مبتالیان در هفت بر اساس سناریوی خوشبینانه؛

 مبتال در هر روز خواهد بود. 2600مبتالیان جدید در حدود 

 درصد در تعداد 14بر اساس این سناریو رشد  ها(؛ iterationتیجه تعداد بیشتر ن -سناریوی واقع بینانه )بیشتر محتمل

 هد گشت.باز خوامبتالی جدید در یک روز  4000مار مبتالیان به بازه آ نآپس از  ومبتالیان را شاهد خواهیم بود 

واهد یافت و پیک حال خهزار بیمار در هر روز افزایش  5مار مبتالیان تا مرز آبدبینانه  بر اساس سناریوی سناریوی بدبینانه؛

ادی داشته است و ل بیماری این روز ها رشد زیشود که جامعه ناقلین فعاحاضر به مدت یک هفته دیگر فرونخواهد نشست. دقت 

 احتمال بروز بیماران بیشتر افزایش یافته است.
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 چه باید کرد

ین بیماری در اهمانطور که پیشتر اشاره شد با یک مسئله بهینه سازی مواجه هستیم و هدف همه ما کاهش خسارات ناشی از 

ار مسئوالنه می تواند همه ابعاد )اقتصادی، اجتماعی و از همه مهمتر جانی( است. مفهومی به نام رفتار مسئوالنه و رعایت رفت

ا انجام دهد. بر اساس رفتار راهگشای این مسئله باشد. به این معنا که هر فرد در حیطه اختیارات و توانایی خود، بیشترین مراعات ر

 زوم منع شود.له انجام هر کار غیرضروری که به انتشار بیشتر بیماری کمک می کند باید انجام نشود و در صورت مسئوالن

معرفی  SRPیا به اختصار  Strategic Response Planبر این اساس سازمان بهداشت جهانی برنامه ای را تحت عنوان 

 گیری جهانی است. کرده است که راهگشای انسان در روز های مواجه با یک همه 

هاد می شود می تواند پیشنهاداتی که با رویکرد آماری و با هدف کاهش پارامتر های مدل از سوی نگارندگان این گزارش ها پیشن

دار شده و بتوانیم ( را آنقدر کاهش بدهد که وضعیت بیماری پایR0پتانسیل بیماری زایی و شیوع )بر اساس ضریب سرایت پایه 

 ان یافته بنامیم.بیماری را پای

 شفاف سازی و عرضه گسترده پروتکل های بهداشتی

بالغ شوند. نحوه اپروتکل های بهداشتی باید به طور مشخص و روشن، مرتبا بیان شده و برای اجرا به کسب و کار های مختلف 

آموزش داده  صورت مشخص اجرای پروتکل های بهداشتی در هر کسب و کار متفاوت با دیگری است و باید به افراد جامعه به

مله این پیشنهادات جشود. نصب پوستر ها و ارائه برنامه های آموزشی در قالب آزمون ها، آموزش های سمعی و بصری و غیره از 

 است.

 )حتی االمکان( سفر نروید!

ق مختلف شده است، منع هرگونه سفر غیرضروری است. بیماری در کشور مناط گنجانده SRPاز جمله پیشنهاداتی که در 

زها به نام مناطق قرمز و ر متفاوت است. تعبیری از پتانسیل، این روپتانسیل های مختلفی دارد و شیوع در هر منطقه با منطقه دیگ

تفاوت اقدام  عریف می کنند و همینطورمناطق را ت Heatmapزرد معروف شده است )که البته روشن سازی معیاری که رنگ و 

صلی ترین علت اها در هر یک از مناطق با رنگ های مختلف نیز ضروری است(. اختالف پتانسیل اصلی ترین علت شارش است و 

 بز نگه دارند.این شارش سفر کردن است. به پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی همه کشور ها حتما باید مناطقی را سفید و س

 تست تشخیصی بیشتر انجام

م دید روشن تری انجام شدن تست تشخیصی بیشتر و غربالگری های اصلولی هم ضریب اطمینان آمار ها را افزایش می دهند و ه

ران، در اردیبهشت ماه برای تصمیم گیری به نها های تصمیم گیرنده می دهد. به عنوان مثال کشور آلمان با جمعیتی نزدیک به ای

 ر تستهایی که در ایران انجام شده بود آزمایش کرونا انجام داده بود.براب 3قریب به 

 

د دقت کرد که رعایت پروتکل های بهداشتی بایتعداد زیاد ناقلین از سویی نگران کننده و از سویی نویدبخش است. در 

ن ارتباط با وی نیست. افراد ناقل نیز به خوبی می توانند بیماری را منتقل کنند و نشانه نداشتن فردی دلیل بر بی خطر بود

 آمار زیاد ناقلین در هفته گذشته سبب پیک حال حاضر )پیک مهر ماه( شده است.
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اد جامعه ناقلین بسیار نوید بخش است. بنا بر سیاست های بهداشت و درمان بریتانیا، از سوی دیگر باال بودن تعداد افر

درصد افراد جامعه ای نسبت به یک همه گیری ایمنی پیدا کنند، می توان سطحی از ابتالی گله ای را برای  70چنانچه 

 یافتن شیوع یک بیماری باشد.  آن جامعه تعریف نمود. این نوع ایمنی اجتماعی می تواند دلیل محکمی برای پایان

آنچه در اینجا اهمیت زیادی دارد، بهینه سازی فشار ناشی از ابتال و ناقل واقع شدن مابقی افراد بر روی دوش جامعه است. 

درصد رسیده است. لذا احتماال با آغاز فصل زمستان سطوحی از  43درصد به  15ماه گذشته آمار جامعه ناقلین از  6در 

 تماعی در جامعه حاصل خواهد شد و احتماالتی از پایان بیماری را پیش روی خود خواهیم دید.ابتالی اج

 

 

در بررسی ی باشند. م CDCهمه گزارش ها، اعداد و آمار ها مستخرج از اطالعات وزارت بهداشت ایران، سازمان بهداشت جهانی و 

زارش های مورد امید است این گ. این گزارش استفاده شده است scientific reportاقلین از منابع علمی موجود در مار نآ

الی امنیت ملی عن مطالعات مجلس شورای اسالمی و شورای استقبال نهاد های تصمیم گیرنده ای نظیر سازمان بهداشت، سازما

 قرار بگیرند تا سایه این بیماری منحوس از سر کشورمان کم شود ان شاءاهلل.

 

 


