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  شماره بازنگری: اجرایی از تاریخ: 10 از 2 صفحه

 

 

 مقدمه

دانش تحلیل رشد  ون فارمد کوشید تا به زعم خود در کنار مردم باشد ژیوتیم کرونا ل، یکی از سخت ترین سال های بشریتدر 

تیم کرونا شرکت نتشر شده توسط م 19-اری کوویدادامه خالصه ای از گزارش های آمدر این پاندمی را در اختیار مردم قرار دهد. 

 :ن فارمد را در سالی که گذشت خواهید خواندژلیو

 کیابتال به  مورد نیاز چند نیدر کشور چ یسازمان بهداشت جهان ندهیاداره نما 2019ماه دسامبر سال  کمیو  یدر روز س

در کل  2020ال س هیروز و تا سوم ژانو 4شهر ووهان مطلع شد. در مدت  ،یبا عامل ناشناخته در استان هوب یپنومون یماریب

مدت  نیرش شد. در اگزا WHOبه  شانیا یابتال تیعامل ناشناخته مبتال شده و وضع اب یپنومون یماریب نیبه ا ماریب 44تعداد 

 بود.زا در دست ن یماریاز عامل ب یاطالعات چیه

. بر افتیدر یرمایب نیدر خصوص منشا انتشار ا یشتریاطالعات ب یسازمان بهداشت جهان 2020 هیو دوازدهم ژانو ازدهمیدر 

داشته اند  دیووهان بازد ییایدر یاز بازار غذاها ،یماریب نیخود به ا یاز ابتال شیپ انیدرصد مبتال 15از گزارش ها،  یاساس برخ

شا انتشار بودن بازار غذا از من ییها یگمانه زن ن،یبهداشت چ یمل ونیسیرو کم نینموده اند. از ا یداریخر ییاز آنجا مواد غذا ای

 ووهان را مطرح نمود. ییایدر یها

 روسیکرونا و کیا ز یماریعامل ب شانیا انیزا سخن گفتند. به ب یماریعامل ب ییروز ها از شناسا نیدر هم نیکشور چ نیمسئول

 شده اند. هیو مطالعه آن در هفتم ژانو یبوده است که دانشمندان موفق به جداساز

درمان و  و صیتشخ ،یولوژیدمیاپ ،یمدلساز یاز محققان و متخصصان حوزه ها یاریاز بس نیهمچن یسازمان بهداشت جهان

 وعیو روند ش یریگ همه تیالعات از وضعحداکثر اط گریکدیو آماده باش بودن نمود تا بتوانند با کمک  اریهوش یتقاضا تیریمد

 .درا در حال حاضر در دست داشته باشن یماریب

 (2004-2003، شیوع در SARSسرگذشت بیماری سندرم حاد تنفسی )

، مردم international outbreakروز پس از  15نسبتا قابل توجه در  کیپ کی( از نی)بجز چ یپس از عبور جامعه حهان

 نه،یقفسه س CTبر  یو مبتن کالینیکل یها صیآمار تشخ زیبرند. آن موقع ن یبه سر م یآرامش نسب کینقاط جهان در  ریسا

بار  نیکند، ا یم ماه بعد، آمار دوباره شروع به رشد کیدارد. اما   Lab Confirmed یبا تست ها یتفاوت نسبتا قابل توجه

 نگران کننده تر.

دارد  یماریب نیه انگران کنند یشرویکند که نشان از پ یرا صادر م یهشدار جهان کی یدوازدهم مارس، سازمان بهداشت جهان در

ان را از جه تیرا خطرناک و وضع 19 دیکوو یماریب ،ی، سازمان بهداشت جهان2020مارس  9که در  یکنون تی)مشابه وضع

 داد. رییتغ یبه پندم یحالت پاندم

سازمان بهداشت  تیاانجام شد و در نه یمتعدد یمتعدد دولت ها به سفر نکردن، سفر ها یها هیرغم توص یپانزدهم مارس، عل در

 بر سفرها شد.  یمبن یا هیانیناچار به صدور ب یجهان

 نیآن شد. ا یچند برابر وعیو ش یماریب نیا یاصل کیمردم سبب بروز پ ی، سفر ها و تردد ها2003مارس  28در  تینها در

 حذف شد. یها یندگزمدت رو به افول گذاشت و به مرور از  نیپس از ا تیمهمان مردم بود و در نها میماه ون کیتا مدت  وعیش

 فروردین 1

 نیمبتال خواهند شد که ا یماریب نیدر جهان به ا گرید ماریهزار ب 120 بایتقر نیفرورد 6روز، تا  7 یط وع،یدوره از ش نیدر ا

 یشکستگ هیباشد. بعالوه دو ناح یبر اساس آمار وزارت بهداشت م دیجد ماریهزار ب 14 یال 12در حدود  رانیعدد در کشورمان ا
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  شماره بازنگری: اجرایی از تاریخ: 10 از 3 صفحه

 

 

 یدرصد نقاط 16 بایروزها ممکن است با احتمال تقر نیاز ا کیشود. هر  یمشاهده م 1399ماه  نیفرورد 4و  2 یدر روزها

روزها رو به افول برود. دقت شود که  نیدرصد ممکن است هم 4با احتمال  یماریب نیباشند. همچن یماریب نیا کیپ انیپا یبرا

 است. دهیسبنظر ر وتریباشند که توسط کامپ یم ویسنار کیاعداد صرفا نشان دهنده 

 فروردین 10

 یم یماریب وعینبع شم)که  نیاز چ کایو آمر ایتالیا رینظ ییکشورها انیگرفتن آمار مبتال یشیو پ یماریب یروزها رشد فعل نیا

رج شده است و بدون از کنترل خا یماریب نیا وعیرسد که ش ینگران کرده است. در نگاه نخست بنظر م اریباشد(، اذهان مردم بس

 است. یریقائل شد، در حال همه گ یرشد آن حد و مرز یبتوان برا نکهیا

 فروردین 22

 یطابقت الگوهاباره زد. به کمک م نیرا در ا ییسارس، حدس ها وعیتوان بر اساس ش یم د؟یو چقدر شد یموج دوم، چه زمان

 66ا، اما با توان ر یماریانتظار موج دوم ب دیماه، با بهشتیدر دهه سوم ارد یعنی وعیروز پس از ش نیو دهم کصدیدر  وع،یش

 شاهد بود. ،روز  10ت آن به مد افتنی ادامهدر هر روز( و  دیجد ماریهزار ب 55 یحال حاضر )حداکثر ابتال کیپ یدرصد

 فروردین 30

 یمسرت بخش م اریبس یو از دست رفتگان را شاهد بوده است که خبر انیکاهش آمار مبتال ریاخ یدر روز ها ران،یخوشبختانه ا

 ماند یم یثابت باق رانیدر ا دیجد انیدرصد، آمار مبتال 64انجام شده، با احتمال  یها ینیشبیباشد. بر اساس پ

 اردیبهشت 5

کند.  یمنتشر م Strategic Response Planرا تحت عنوان  یشنهادیاز اقدامات پ یمجموعه ا یسازمان بهداشت جهان

 دهد. یرا کاهش م یریاز همه گ یاقدامات، صدمات ناش نیمطالعه و عمل به ا

 اردیبهشت 13

خواهد شد و  یعودصروند  نیماه، ا بهشتیاما در اواخر ارد افت،یادامه خواهد  یبه صورت نزول دیجد انیمبتال ییروند شناسا

 لیتا اوا یماریب و،یسنار نیخواهد داشت. در صورت اتفاق افتادن ا یشدت کمتر کیپ نیدوم رخ خواهد داد. ا کیاز پ یریتعب

 خ خواهد داد.ر رانیمورد مرگ در ا 500هزار و  24هزار مورد ابتال و  144زمان  نو تا آ دیخواهد رس انیبه پا رماهیت

 خرداد 5

هسته ممکن بود ها به صورت کامال آ تیمردم و رفع محدود یاز سو شتریب تیدر صورت رعا ویسنار نیاسناریوی خوشبینانه؛ 

ذکر شده  یرفا به علت آگاهبرخوردار نبوده و ص یاز احتمال گرید ویسنار نیو امروزه از اعتبار ساقط است. رخ داد ا افتدیاتفاق ب

 است.

 تیر 3

که در صورت  یارمیب کینفر بوده است. و پ 806هفته قبل،  7 بایتقر یعنیماه،  بهشتیارد 13در روز  دیجد انیمبتالتعداد 

 شیخود را پ انیپا خرداد روند 5در  یماریبه قله برسد و ب ماریب 2102توانست در  یمردم، م یرفتار مسئوالنه از سو تیرعا

 .ردیبگ

 رد؟یبگ یدتش نیچن یماریشود ب یباعث م یزیچ چه

 مرداد 6
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  شماره بازنگری: اجرایی از تاریخ: 10 از 4 صفحه

 

 

جامعه بزرگ اثر  کی یرو بریاه علمو با گو ستیما تنها مربوط به خود ما ن میو تصم میها همه هم سرنوشت هستروز نیا

خود و  یها حاضر هستند براانسان ایاست که آ نیام ها مطرح نمود و آن هاز انسان یسوال اساس کی 19-دی. مسئله کووگذاردیم

واقعا  ای. آمیشیاندیب رشتیدر جواب آن ب دیبا رسدیکه بنظر م یکنند؟ سوال زیپره دیده نجاماز آنچه دوست دارند ا گریکدی یبرا

 م؟یهست "انجام ندادن"حاضر به 

 آبان 24

کاهش خواهد  به سرعت انیآمار مبتال ،یها به صورت جد تیماندن محدود یدرصد و باق 95ماسک زدن به  شی؛ در صورت افزا

 یهند بود و در دو هفته آتکاهش خوا یماریب انی. آمار ها تا پادیخواهد رس انیهزار مبتال به پا 12در  انیمبتال یفعل کیو پ افتی

متاسفانه احتماال رشد آمار را تا  زیها ن ی. در خصوص آمار فوتافزوده خواهند شد 19-دیکوو مارانیبه ب دیجد یهزار مبتال 140

 داشت. میخواه یفوت 560

 آذر 12

 رانیا یرا برا R_0 یها ینیشبیاز منابع پ ی. برخمیباش یماریب انیدرصد منتظر پا 98.99با احتمال  میتوان یم بیترت نیبه ا

 .افتیخواهد  انیپا یماریب (p_e=1)  تیبا قطع طیشرا نیمحاسبه کرده اند که در ا 0.99

 دی 26

از  یاریبس یمعروف شده است موجب نگران یسیانگل روسیوروز ها به نام  نیکه ا SARS-CoV-2از  یدیجد انتیظهور وار

 اقدامات متناسب با آن انجام شود ستیبا یمردم شده است و م

 بهمن 18

 انیآمار مبتال بیترت نیرخ خواهد داد. به ا نانهیبدب یویکمتر شود سنار زیها ن تینکند و محدود یرییچنانچه ماسک زدن تغ

 شیتوقف افزا بدون زیها ن یبرسد. آمار فوت زین دیجد یمبتال 9000ممکن است به سقف  یبدون رشد خواهد داشت و حت دیجد

 .میبرس زیدر هر روز ن یفوت 200سفند ماه( به ا -ماه همنو ممکن است در دراز مدت )ب افتیخواهد 

 انجام گرفته است. دیجد انتیک و نوسان آمار و حضور وارب -ها بدون در نظر گرفتن احتمال پول یساز هیتمام شب هرچند

 اسفند 24

یران، به لحظه ای ابا گذر کردن از یکسال پر از افت و خیز، چه در آمار و چه در زندگی یکایک مردم جهان و کشور عزیزمان 

 ی نزدیک تر است. رسیده ایم که از هر برهه دیگری حساس تر و به پیروز
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  شماره بازنگری: اجرایی از تاریخ: 10 از 5 صفحه

 

 

 آنچه گذشت

ر جهان دمیلیون بیمار را  105بیمار را در ایران و تقریبا  میلیون 1.45  تقریبارش این گزارش تا لحظه نگا 19-بیماری کووید

ان خود را از دست داده جنفر  میلیون 2.3نفر و در جهان  هزار 58نزدیک به  متاسفانه از این تعداد در ایرانمبتال کرده است که 

شدیدترین موج خود قرار  هم اکنون در میانه سومین واند. در کشورمان، ایران، شیوع بیماری از یکم اسفند ماه رسما اعالم شد و 

 آماری لیوژن فارمد، پیشتر اطالع داده شده بودند.. موج های اصلی بیماری در گزارش های دارد

ه بیماری آن ها بیماری که دور 16درصد محاسبه شده است و بر این اساس از هر  6درصد کشندگی دقیق در این روز ها حدود 

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

علوم روز از جامعه مبتالیان و بیماران با سرنوشت نام 6یان در یک بازه و بر این اساس بیش از نیمی از مبتال روز قرار دارد 6-5در 

 خارج می شوند. 

 آنچه خواهیم دید

یروس انگلیسی معروف شده است موجب نگرانی بسیاری از وکه این روز ها به نام  SARS-CoV-2 ظهور واریانت جدیدی از

اکنون از این واریانت مردم شده است و می بایست اقدامات متناسب با آن انجام شود. در ادامه بررسی مختصری از اطالعاتی که ت

 به دست رسیده است خواهیم داشت.

 TSAFپیشبینی 

 .ه را مطرح می کنددو سناریوی بد بینانه و خوشبینان ARMAو اتو رگرسیو با میانگین متحرک  ARنتایج مدل های اتو رگرسیو 

شبینی های های بیشتری حکایت از افزایش آمار ها در ماه آتی دارند. البته پی Random walkهر چند به نظر می رسد 

 ه دیگر، ممکن است اعبتار کمتری داشته باشند.اتورگرسیو به علت امکان وجود و فعالیت سوی

هزار  15یش مبتالیان تا ی بر افزایی نیز مبتند. هر چند سناریو هاهزار مبتال نیز وجود دار 10افزایش مبتالیان تا سقف احتمال 

 مبتالی جدید در هر روز با احتمال کمتر به چشم می خورد.

 
 )محور عمودی لگاریتم مبتالیان جدید هر روز است( MAروز آینده با تکنیک  14برای  TSAF. نتایج مدل 1تصویر 

 انگلیسیکرونای 
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  شماره بازنگری: اجرایی از تاریخ: 10 از 6 صفحه

 

 

ای درگیر با این سویه در این گزارش نگاهی دقیقتر به الگوی شیوع این ویروس و تاثیر آن در پارامتر های اپیدمیولوژی کشور ه

ا تاخیر ز کشور چین، رفته رفته همه کشور های دنیا را آلوده کرد. اما کشور های مختلف ببا شروع ا 19-می اندازیم. بیماری کووید

می  Emergence delayرا گزارش کردند. این پارامتر را زمان ظهور یا  19-ن بیمار مبتال به کوویدهای زمانی متفاوتی اولی

 برای همه کشور های دنیا در تصویر زیر قابل مشاهده است: Emergenceنامیم. نمودار بافت نگار 

 
 است. 51برای ایران در جهان. روز صفر  0نمودار بافت نگار روز صفر در کشور های مختلف، نسبت به روز 

ا، انگلستان و آفریقای جنوبی کشور تایلند، کره جنوبی، ایران، ایتالیا، آلمان، اسپانی 8برای نگاهی دقیقتر، آمار یکسال گذشته در 

ر مجموع بیماران جدید د بررسی شده اند. به منظور بررسی و مقایسه الگو های شیوع پارامتر نرمال شده ای از کشور ها که بیانگر

ه صورت افقی جا روز گذشته به ازای هر یکصدهزار نفر جمعیت استفاده شده است. همچنین سری زمانی کشور ها به نحوی ب 14

 همه آن ها منطبق بر یکدیگر شود. 0به جا شده است که روز 

 

 

 پیک اول

 پیک دوم
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  شماره بازنگری: اجرایی از تاریخ: 10 از 7 صفحه

 

 

التا طبیعی بیماری را طی می کنند و عج اندازیم که روندبرای بررسی دقیقتر نگاهی به آمار دو کشور کره جنوبی و تایلند می 

همانطور که مشخص است نسبت شدت دو پیک به یکدیگر که با شیب خط رسم  اثری از واریانت جدید در آن ها دیده نشده است.

 است. 19-شده مشخص می شود بیانگر الگوی فصلیت و ایجاد پیک کرونا ویروس کووید

 
پیک اول و دوم در تمام کشور ها از جمله پیک اول و دوم انگلستان، تفاوت معنی داری با پیک اخیر الگوی پیک ها بین دو 

. لذا فرض این که عامل بیماری زا در حال حاضر در انگلستان الگویی مشابه سایر کشور های (p value <0.01انگلستان دارد )

دنیا دارد را می توان رد کرد. احتماال پویایی این بیماری در جامعه انگلستان از هر دو منشا واریانت قدیمی و جدید در آن واحد 

ان به واریانت جدید در دست نیست و این موضوع، به همراه نشات می گیرد. عجالتا اطالعاتی در خصوص وخامت حال مبتالی

و همچنین موثر بودن واکسن های تهیه شده، در دست بررسی  PCRنگرانی های دیگری از جمله تطابق کیت های تشخیصی 

 است. 

 ورود کووید انگلیسی به ایران

وان عجالتا نظر قطعی داد. اما آن چه که مبرهن در ایران ایجاد خواهد کرد نمی ت 19-در خصوص وضعیتی که سویه جدید کووید

روز، به ترتیب یک و چهار مبتال به این واریانت جدید  4است، این است که در دو گزارش پیاپی از وزارت بهداشت، به فاصله 

 گزارش شده اند و احتماال به زودی دو منشا برای دینامیک بیماری فعالیت خواهند کرد.

ه در انگلستان رخ داده است و به دنبال آن در آفریقای جنوبی در حال رخ دادن است، همچنین با صرف صرفا بر اساس الگویی ک

( می توان یک پیک نسبتا شدید را در اواخر بهمن ماه Seasonalityنظر از تاثیراتی مثل رفتار مردم و الگوی های فصلی )

 به رفتار مردمی دارد. پیشبینی نمود. شدت و موقعیت دقیق این پیک بستگی زیادی 1399

 سناریو ها

عجالتا بدون در نظر گرفتن احتمال وقوع سویه جدید، ضریب بازتولید پایه آنقدر پایین است که احتماال می توانیم پایان بیماری را 

 به شکل زیر خواهد بود.  IHMEبا پارامتر های  SEIRنتیجه حل مدل انتظار داشته باشیم. 



  1399 اسفند 24منتشر شده در  -بیستگزارش آماری شماره  عنوان: 
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 IHME. سناریوی خوشبینانه )سبز(، فعلی )بنفش( و بدبینانه )قرمز( منبع (تخمینی) . سناریو های مبتالیان جدید ایران5تصویر 

 

 

 IHME. سناریو های مختلف تعداد کشته های هر روز در ایران. سناریوی خوشبینانه )سبز(، واقعی )بنفش( و بدبینانه )قرمز(. منبع 6تصویر 

 از شبیه سازی ها و مدلسازی هاسناریو های مختلف منتج 

دی، آمار جقی ماندن محدودیت ها به صورت درصد و با 95در صورت افزایش ماسک زدن به  بر اساس سناریوی خوشبینانه؛

. در اهند شدافزوده خو 19-هزار مبتالی جدید به بیماران کووید 50مبتالیان به سرعت کاهش خواهد یافت در دو هفته آتی 

 آمار را خواهیم داشت. افت ثباتخصوص آمار فوتی ها نیز 

اهد داد. به این چنانچه ماسک زدن تغییری نکند و محدودیت ها نیز کمتر شود سناریوی بدبینانه رخ خو سناریوی بدبینانه؛

 رسد. مبتالی جدید نیز ب 15000ترتیب آمار مبتالیان جدید بدون رشد خواهد داشت و حتی ممکن است به سقف 

 نوروزسناریوی 

ز اصلی ترین فصول شیوع همه غاز فصل بهار در بسیاری از کشور ها است همواره یکی اآمصادف با ماه مارس و  ماه کهاسفند 

اطالعیه  (2004-2003سال  SARS)ه در همه گیری سندرم حاد تنفسی گیری های تنفسی به شمار رفته است. کماکان ک

SRP علی رغم کوچک بودن جامعه همه گیری سارس، رضروری در این ماهسازمان بهداشت جهانی مبنی بر لغو سفر های غی ،

خستین پیک اثر از طریق ایجاد ن 1399فروردین ماه نیز در  19-نوظهور عامل کوویدتعطیالت در پاندمی کرونای منتشر شد. این 

 همه چیز روشن است.در باب اهمیت این تعطیالت ا خود را گذاشت. لذ
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اضافه شدن ، است (Rapid Rollout)حاضر سرعت پیشرفت واکسیناسیون سراسری  به اینکه یکی از مهمترین عوامل حالنظر 

 میز شود. آعامل دیگر که رعایت حداقلی مردم است می تواند فاجعه 

، ن اشاره شدآ ماری تابع دلتای دلفی که شاخصی از سطح محدودیت ها است و در گزارش های پیشین به طور مفصل بهآشاخصه 

ت اصلی اعمال محدودی 7میزان ، اختاری گسسته داردتابع که در واقعیت ساین های اعمال شده را می سنجد. یت سطح محدود

محدودیت ، تعطیلی مدارس، لغو گردهمایی ها، محدودیت تردد شبانه، محدودیت تردد بین شهری، ماسک زدن اجباری)شده 

سیل شیوع کمتر چقدر محدودیت های بیشتری اعمال شوند طبیعتا پتانرا می سنجد. هر  (سریطینه سراقرنو  شغل های پر خطر

 گزارش های پیشین اثبات شده است. است و این موضوع در 

فوتی در  400الغ بر بهر روز و کشته ها به هزار بیمار در  14که سقف مبتالهای ایران به قریب به جریان پیک سوم بیماری در 

این سخت قا داد. نتیجه مورد ارت 6مورد به  3مورد محدودیت را اعمال کرد و محدودیت های خود را از  6ایران ناگزیر ، روز رسید

در )ه زمستان بود مار ها و به سالمت پشت سر گذاشتن فصل بسیار خطرناک و سیاآمار و نتیجه مثبت کاهشی آگیری تنزل سریع 

 . (به کابوسی تمام عیار تبدیل شد کشور های مشابه

تاثیر اساسی  تی شوندعملیان است. هر چقدر موارد بیشتری از این محدودیت ها اجرایی و نیز تصمیم بر عهده مردم و مسئولیحال 

فی و مدل های مختل Random walkنشود که سناریو های در اضمحالل پیک محتمل فعلی خواهیم دید. فراموش  تری

 ست ماست. و لذا اکنون همه چیز در د (درصد 70بالغ بر )پتانسیل وقوع پیک در این روز ها را بسیار زیاد دانسته 

ی بر سنگین هزینهاشاره شود. هر روزی که می گذرد  (EpiDynamics)ست مجددا به مسئله بهینه سازی اپیدینامیک االزم 

خود و گی زند، ری بیشترروی دست بشریت می گذارد و تنها مسئله پیش روی ما کمینه کردن این هزینه است. با سخت گی

 سان کنید.آدیگران را 
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انستیتو  و CDC ،IHMEهمه گزارش ها، اعداد و آمار ها مستخرج از اطالعات وزارت بهداشت ایران، سازمان بهداشت جهانی و 

داشت، سازمان می باشند. امید است این گزارش های مورد استقبال نهاد های تصمیم گیرنده ای نظیر سازمان بهMITسالمت 

ورمان کم شود ان امنیت ملی قرار بگیرند تا سایه این بیماری منحوس از سر کشمطالعات مجلس شورای اسالمی و شورای عالی 

 شاءاهلل.

 


