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 :خالصه

اکنون بسیاری از کشورها با ابعاد شیوعِ بیماریِ ناشی از ویروس کرونا از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است و هم

های قابل های موثر در برابر گسترش ویروس، نیاز به دادههای ناشی از آن روبرو هستند. برای توسعه سیاستچالش

های رسمی در بسیاری از کشورها تخمینی پایین اطمینان در مورد بیماری و روند رشد آن وجود دارد، اما داده

هایی دارند که با ترکیب و عموم جامعه نیاز به مدل کند. در این شرایط، سیاستگذاراندستی از واقعیت ارائه می

ای از گیری فراهم کنند. در این مطالعه، نمونهتر از ابعاد همههای مختلف رسمی و غیررسمی تصویری جامعداده

 .این رویکرد با تمرکز بر موردکاوی ایران ارائه شده است

های رسمی و غیررسمی از یماری و تطبیق آن با دادهاین مطالعه به توسعه و تخمین مدلی دینامیکی از گسترش ب

های رایج در این است که متغیرهای درصد تست و پردازد. تفاوت این مدل با مدلومیر میمیزان بیماری و مرگ

گیرند. در این مدل، آمار رسمی، آمار زا بوده و از گسترش بیماری بازخورد میسطح تعامالت اجتماعی، درون

ار واقعی، متغیرهای جدا و در عین حال وابسته هستند. کالیبراسیونِ این مدل، با درنظر گرفتن آمار غیررسمی و آم

انجامد، و به این ترتیب تعداد رسمی میغیر آمار پوشش درصد و تست درصِد تخمینِ   رسمی و غیررسمی، به

 .شودواقعی بیماران به صورت مجزا تخمین زده می

های رسمی و غیررسمی ههای مربوط به تست، در حد مطلوبی قادر به بازسازی دادمدل ارائه شده، با تخمین نسبت

اند و در میان ت شده( از کل بیماران تس %2.5نتایج، حاکی از آن است که درصد کمی )حدود موجود است. 

عارضه بودن بیماری در اکثر مبتالیان،  است. دالیل مختلف، اعم از کم  %26متوفیان نیز تست پس از مرگ در حدود  

بودن درصد تست را توضیح تواند کمهای محدود آزمایشگاهی و کیتهای تست، و تاخیر در فرآیند تست میظرفیت

 90هزار موردِ فعلی بیماری )بازه اطمینان  493دل، ما را به تخمینِ دهد. در چنین شرایطی، شبیه سازی این م

رساند. تخمین این مدل، برای موارد انباشته بیماری، می  99هزار( در تاریخ اول فروردین    810هزار تا    271درصد:  

ومیر،  و میزان مرگمیلیون(  1.5هزار تا  508درصد:  90هزار )بازه اطمینان  916از ابتدا تا همان تاریخ، بالغ بر 

های مدل، و طبیعت ( مورد است. با توجه به محدودیت25800تا   8400درصد:    90)بازه اطمینان    15485بالغ بر  

درصد نیز نمود که نشان از میزان  90ها، باید توجه ویژه به بازه اطمینان پیچیده مسئله، در بررسی این تخمین

داد تخمینی نشان از عمق پخش بیماری در سطح جامعه، عدم تست هاست. با این حال اععدم قطعیت در تخمین
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کافی برای تشخیص موارد با وجود رشد در تعداد تستها، و نیاز به سیاستگذاری موثر هم در بهبود تست و هم در 

 کاهش تعامالت اجتماعی دارد. 

تا حدودی   1399یش از نوروز رسد کاهش تعامالت اجتماعی تا پبا توجه به تخمینهای این شبیه سازی به نظر می

، اما روند طوالنی مدت در درجه اول به عملکرد شهروندان در پایین نگه در آهسته کردن رشد بیماری موثر بوده

ومیر داشتن تعامالت فیزیکی باز می گردد. برای مثال در صورتی که طبق مفروضات مدل مردم با کاهش مرگ

توان منتظر یک اوج دیگر در پخش بیماری می ،به حضور فعال در جامعه بازگردند ناشی از بیماری نسبتا سریع 

های این مدل، های مسوولین و تاثیر شرایط جوی است. بر اساس تخمینبود. به عالوه روندها وابسته به سیاست

ممکن است تا اوایل تیرماه، در بهترین سناریوها )کاهش سریع بیماری با توجه جدی سیاستگذار بر کاهش تعامالت 

ومیر بالغ بر پنجاه ایط جوی(، یک میلیون و ششصدهزار نفر به بیماری مبتال بشوند و تعداد مرگو تاثیر مثبت شر

. در سناریوهای دو هشت هزار نفر باشد، هرچند که باید به بازه بزرگ عدم قطعیت در این تخمینها توجه جدی کر

جلوگیری از وقوع سناریوهای بدتر تمرکز هزار مورد برسد. برای  103ومیر ممکن است به بدتر، میزان مرگ

های اجتماعی الزامی است. در نهایت، اعالم زودهنگام پیروزی، داشتن تماسجانبه سیاستگذاران برای پایین نگههمه

ممکن است به بازگشت دوباره بیماری بیانجامد و از این رو سیاستگذاران قبل از کاستن از تمهیدات باید اطمینان 

 .ان شیوع بیماری پیدا کنند ویژه از پای

اکنون بسیاری از نقاط دنیا به آن هرچند مشکالت مربوط به گسترش ویروسِ کرونا معطوف به ایران نبوده و هم

های موجود در این مطالعه را نباید مبتال هستند، دامنه گسترش آن در ایران شدید بوده است. با این حال، تخمین

ر در کشورهای دیگر مقایسه کرد، چرا که احتماالً آمار رسمی برخی کشورهای دیگر ومیبا آمار رسمی ابتال و مرگ

شان است. امید است نکات موجود در دستی از تعداد واقعیِ بیماران و متوفیان نیز، به دالیل مشابه، تخمینی پایین

قابل استفاده  زیدارند ن یمشابه طیکه شرا گرید یاز کشورها یاریبس یبلکه برا ،این مطالعه نه تنها برای ایران

 .باشد

 

 مقدمه.  1

های است، جهان را در معرض یکی از بزرگترین چالش 19-ویروس کرونای جدید ، پاتوژنی که عامل عفونت کوید 

از درک وضعیتی که به سرعت در حال   ،ستجهانی بهداشت در دوران اخیر قرار داده است. این چالش چند وجهی

تغییر و تحول است تا واکنش با اطالعات محدود و تحت فشارهای شدید بر سیستم های درمانی. از درک عمومی 

هایی را در هایی که چنین دادهها و مدلهای مربوط به شیوع اپیدمیتا سیاست های اتخاذشده، همگی به داده

(. Kaplan, Craft et al. 2002, Thompson, Tebbens et al. 2008، بستگی دارد )کنند های عملی ادغام میسیاست

های زیادی در در عین حال، اطالعات رسمی بسیار غیرقابل اتکا هستند و بسته به کشور گزارش دهنده، تفاوت

که دارای خطاهای نامعلوم نسبت به واقعیت  ایدستیها وجود دارد. معموال کشورها مقادیر پایینکیفیت داده

ها مانند غربالگری سفر و مشاهدات که اغلب بر اساس نمونه های کنند. منابع دیگر دادهه میئموجود هستند ارا
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های رسمی ها را به راحتی تعمیم داد یا با دادهنآاما نمی توان    ،کوچکترند ممکن است سرنخ هایی به دست دهند 

اله حاضر از یک مدل اپیدمولوژیک دینامیک استاندارد به عنوان ابزاری برای ترکیب منابع مختلف ترکیب کرد. مق

 .ها در برآورد یکپارچه روند رشد بیماری در ایران استفاده کرده استداده

 هازمینه و انگیزهپیش.  1.1

بازار مواد غذایی در ووهان چین در از یک  19-دهنده آغاز کوید ( نشان2020اطالعات فعلی )از اواسط ماه مارس 

رسماً تشخیص داده نشد و در ژانویه   2020و گسترش آن است. این همه گیری تا اوایل سال    2019اواسط نوامبر  

، ند در چین( گسترش یافت. در پی آن منابع بهداشتی قابل توجهی در چین بسیج شد و فوریه به سرعت )اکثراً

. در اواسط ماه فوریه افتند یکاهش های اقتصادی بسیار و فعالیت کامل قرار گرفتند  نهیدر قرنطشهرها و مناطق 

گیر قبل از تبدیل شدن به یک هایی ایجاد کرد که این بیماری همهسرعت واگیری در چین کندتر شد و امیدواری

ی دیگر، امید به مهار جهانی مهار شود. اما ظهور سریع موارد تشخیص داده شده در بسیاری از کشورها یِگیرهمه

ه شده باشد. ئ)چین( کاهش داد. وضعیت همچنین ممکن است بسیار بدتر از آمار رسمی ارا اءآن را در کشور منش

شود( ز چین وارد نمیا که مواردی)  آمریکا فقط تعداد معدودی از موارد درونزا به عنوان مثال، در اواخر فوریه،

ژنتیکی ویروس در یکی از این موارد، آن را به یک مسافر از چین متصل کرد که شش داشت. با این حال توالی 

(. این Fink and Baker 2020هفته قبل از آن وارد آمریکا شده بود و تصور می شد که کسی را آلوده نکرده است )

سترش بود. موارد گیری شش هفته در آمریکا بدون اینکه تشخیص داده شود در حال گست که این همهبدان معنی

شد. وضعیت ممکن به آنفوالنزا نسبت داده می به سرعت در حال بروز بوده اما احتماالً 19-مرگ ناشی از کوید 

است در کشورهای دیگر بدتر باشد. در میان کشورهای جنوب و شرق آسیا که دارای پیوندهای اقتصادی و مسافرتی 

 ز جمله هند، پاکستان، اندونزی، مالزی، ویتنام، میانمار، بنگالدشآن ها ا از قابل توجهی با چین هستند، بسیاری

اند. کم و فیلیپین علیرغم داشتن بیش از دو میلیارد جمعیت، موارد محدودی را )از اوایل ماه مارس( گزارش کرده

هایی با بودن تعداد مبتالیان در این کشورها بعید به نظر می رسد. زیرا بسیاری از کشورهای کوچکتر یا کشور

اند. مگر اینکه درجه حرارت نقش مهمی در بی تاثیر بودن این پیوندهای بیشتر با چین دچار همه گیری شده

(. بنابراین آمار رسمی Wang, Jiang et al. 2020اما این احتمال نیاز به بررسی بیشتر دارد ) ،ویروس داشته باشد 

 ن بیماری نیست.معیار قابل اطمینانی برای درک میزان واقعی شیوع ای

شدگان در اثر این بیماری را داشت، وضعیت ایران، به عنوان کشوری که تا اواخر مارس سومین تعداد رسمی کشته

(. Wikipedia 2020در شهر قم گزارش شدند ) 2020فوریه سال  19آموزنده است. اولین موارد رسمی در تاریخ 

مظنون به این بیماری، خیلی زودتر از زمان اعالم رسمی )اوایل ژانویه بعداً برخی منابع ناشناس از مشاهده موارد 

(. با این وجود، به دلیل نبود کیتهای تشخیص ویروس و انفعال IranInternational 2020( خبر دادند )2020سال 

گسترش   فوریه بیماری به سرعت در شهرهای مختلف  19دولت، این گزارش ها چندان مورد توجه قرار نگرفتند. از  

 ابعاد از ما فهم به بستگی  هایافت. میزان پیشرفت این اپیدمی و سیاست مناسب برای کنترل و کاهش ریسک

  .دارد گیر همه بیماری این حقیقی
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های موجود برای ایران و بسیاری دیگر از کشورها بزرگ و نگران کننده است، اما همین گرچه تا همینجا گزارش

در مرحله   ت، امادستی از واقعیت موجود است. هر گونه تخمین پایین نگران کننده اس یینارقام بزرگ هم تخمین پا

دستی تا حدودی به گیر چنین خطاهایی می تواند بسیار پرهزینه باشد. تخمین پایینرشد نمایی یک بیماری همه

این ویروس عالئم خفیف دارند است. مثال جمعیت بالقوه بزرگی از بیماران مبتال به  19-دلیل ویژگی های کوید 

 Novel( )نیست متفاوت آنفوالنزا یا سرماخوردگی با خیلی که هستند  عالئمی دارای موارد ٪80)حداقل 

Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology 2020.)  

، نسبت شود. به عنوان مثال( از برخی تکنیک های ابتکاری استفاده میbiasهایی )برای تصحیح چنین سوگیری

ها میزان (، اما بیشتر گزارشWorldmeters 2020) بود ٪6.3یافته در آغاز ماه مارس ومیر به افراد بهبودمرگ

ست ا(. این بدان معنیFauci, Lane et al. 2020, Wu and McGoogan 2020ومیر را پایین تر در نظر گرفتند )مرگ

 چین در گیریهمه اولیه مرحله برای را تعداد این رسمی مطالعه یک. است نشده کشف موارد از ٪70که حدود 

و گزارش  یریخاص کشورها در اندازه گ یها یریسوگ ،(. با این حالLi, Pei et al. 2020) است گرفته نظر در 86%

بیشتر، در بخش بعدی . برای توضیح فراتر برود ،یماریب نیا تیماه لیبه دل یدست نییپا نیممکن است از تخم

یک بررسی اجمالی از سرنخ های مختلف مربوط به بزرگی اپیدمی در ایران ارائه می دهیم که در ادامه در قسمت 

  کنیم.ها استفاده میآنالیز از آن

 اپیدمی در ایران های بزرگیِ. سرنخ1.2

آید. اولین سرنخ، تعداد مبتالیان به کار میسرنخ های معدودی از ایران وجود دارد که برای تخمین تعداد واقعی 

اند. غربال مسافران کشورهای با ریسک باال در فرودگاه مقصد ست که از ایران به سایر کشورها سفر کردهمبتالیانی

از آمار غربالگری کشورها بسیار قابل اتکاتر است. یک مطالعه که هنوز چاپ نشده است تعداد مبتالیان را در ایران 

(. این روش تعداد کل مبتالیان در کشور Tuite, Bogoch et al. 2020نفر تخمین زده است ) 18،300فوریه  25تا 

المللی های بینرا براساس سه مورد مبتال به این بیماری که از ایران سفر کرده بودند و در بدو ورود به فرودگاه

 طی در ایران از مسافر 7500  تقریبی تعداد به توجه با  متفاوت شناسایی شدند و احتمال وقوع چنین حادثه ای

(. عدم اطمینان زیادی در رابطه با این Fraser, Donnelly et al. 2009) است زده تخمین گیری،همه اولیه روزهای

است که این روش فرض  دلیل این به حدی تا که( 53،470-3،770 %:95اطمینان  بازهتخمین ها وجود دارد )

اند. ضمنا محدوده این تخمین چند می کند بسیاری از مسافرانی که به این ویروس مبتال هستند شناسایی نشده

های بعدی درباره تعداد مسافران آلوده از ایران به سرعت مرتبه بزرگتر از آمارهای رسمی در آن زمان بود. گزارش

ای در مجله آتالنتیک، مجموعه ای از (. مقالهRadioFarda 2020رد رسید  )مو 97فوریه به  28افزایش یافت و تا 

میلیون   2مارچ را  9ه داد و تعداد کل مبتالیان تا ئسازی بود ارامحاسبات سرانگشتی که شامل چندین فرض ساده

  (.Wood 2020مورد تخمین زد )

های تست برای شناسایی تر باشد. اما کیتاطمینانومیر قابل  ممکن است انتظار داشته باشیم که آمار رسمی مرگ

بسیار محدود بودند و آزمایش پس از مرگ ممکن است در اولویت مقامات ایران نبوده باشد. بنابراین به  19-کوید 
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در تاریخ اول مارس یک مقام بهداشت در استان  ،طور بالقوه بسیاری از موارد شناسایی نشدند. به عنوان مثال

مورد مبتال به ویروس کرونا در این استان براساس نتایج سی   594میلیون نفر جمعیت، از   1.9ستانی با  گلستان ، ا

اند زیرا (. وی اظهار داشت مبتالیان هنوز در آمار رسمی شمرده نشدهIranInternational 2020تی اسکن خبر داد )

های تشخیص ندارند. تمایلی به قبول سایر روشاند و  های تست را برای این استان تهیه نکردهمقامات مرکزی کیت

های ایران فوریه با استفاده از مصاحبه با تعداد نامعلومی از بیمارستان 28سی فارسی در تاریخ بیگزارشی در بی

از تعداد رسمی در آن زمان بود  ده برابر بیشترمورد اعالم کرد که  210ومیر ناشی از این بیماری را تعداد مرگ

(BBCPersian 2020 خبرگزاری دیگری به نقل از منابع مشابه، تعداد کشته شدگان را .)نفر تا اول مارس و  416

مورد  50فوریه، یک نماینده مجلس از تنها  24(. در IranInternational 2020مارس اعالم کرد ) 18نفر تا  5000

(. گزارش های متعددی Wikipedia 2020داد )میلیون نفر جمعیت( خبر    1.2مرگ بر اثر کرونا در شهر قم )شهری با  

تن  20 یهای مربوط به ابتالاند نیز منتشر شده است. از جمله گزارشاز مقامات دولتی که دچار این بیماری شده

 BBCPersianعضو( و همچنین کشته شدن چند نفر از مسولین حکومتی ) 270از نمایندگان مجلس ایران )با 

دهنده شرایط ناگوار در شد نشانهای اجتماعی به اشتراک گذاشته میغیررسمی که در رسانه(. مشاهدات 2020

 به کهومیر بودند و مرگ 19-ها بود. این مشاهدات حاکی از تعداد زیادی بیماران مبتال به عالئم کوید بیمارستان

 ست.ومیر در خانه ای مرگزیاد تعداد شامل و بود رسمی آمارهای از بزرگتر مراتب

 . تجمیع سرنخ های مختلف با استفاده از مدل دینامیک1.3

ایم تا روند رشد احتمالی بیماری را که از شیوع این بیماری در ایران تهیه کرده یسازی دینامیکما یک مدل شبیه

، مستعد )برای گروه های جمعیتی  SEIRمطابق با شواهد خالصه شده در باال است، برآورد کنیم. ما با مدل مرسوم 

کنیم و بازخوردهایی که تغییرات درونزا در میزان تماس، غربالگری، و بهبودیافته( شروع می مبتالدر معرض، 

. .میگنجان  یمدل م  نیدر ا  زیکنند را نیمتشخیص و گزارش را در پاسخ به درک خطر و سایر عوامل مرتبط تنظیم  

نیز به صورت درونزا  ،eR، مؤثر (reproduction numberتکثیرِ ) عددبلکه  ،نه تنها آمارهای گزارش شده ،بنابراین

توانند تغییر کنند. این مدل در وجوه دیگر بسیار ساده است: اختالط شوند و با واکنش مردم به اپیدمی میتولید می

و همچنین هیچ   ،کند کند و جمعیت را به گروه های مختلف تفکیک نمیکامل را برای کل جمعیت ایران فرض می

 آن ارتباط   تنها  گیرد. تمرکز مدل فقط روی یک کشور است وهای جمعیتی در نظر نمیالگوی سفر در بین گروه

 از  ما.  کاشته شد(  چین از  ظاهراً)  ایران  در  بار  اولین  برای بذر بیماری که  است  زمانی  به مربوط  جهانی گیریهمه  با

، برای دست یافتن به برآوردی از روند رشد باال در شده گزارش هایداده مختلف هایرشته همراه به مدل، این

دهیم. با توجه هایی را برای روند رشد مورد انتظار در آینده ارائه میبینیکنیم و پیشبیماری تاکنون استفاده می

است، نتایج باید به ههای گوناگون که در تجزیه و تحلیل گنجانده نشدبه توسعه سریع این مدل و عدم قطعیت

شود. با توجه  دیدهقابل اعتماد    دقیقاً  هایعنوان یک ارزیابی برای تقویت تصویر کلی از اپیدمی و نه بعنوان تخمین

: %90اطمینان  بازهمورد )  916،000مارس را بیش از  20ها، ما تعداد مبتالیان در ایران تا به این محدودیت

( تخمین هزار25.8-هزار8.4:  %90اطمینان    بازهمورد )  15،485میر را بیش از  و( و میزان مرگمیلیون1.5-هزار508
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 نسبت  19-کوید   به  رسمی  بطور  ومیرهامرگ  از  ٪9.2  و  مبتالیان  ٪2.1زنیم که فقط  ما تخمین می  ،ایم. بنابراینزده

 اطمینان بازه کارانه،محافظه هایفرض و هاداده محدودیت دلیل به. مانندمی نشدهشناسایی بقیه و شوند،می داده

های رسمی و روند رشد واقعی های شدید بین داده. با این وجود این نتایج به  تفاوتاست بزرگتخمین ها نسبتًا 

 های آینده شود.کم گرفتن خطرات بیماری در ماهبیماری اشاره دارد که ممکن است منجر به واکنش کند و دست

 

  مطالعه روش.  2

نمایش ساده ای از ساختار مدل را نشان می دهد. معادالت این مدل و مقادیر پارامترها   1شکل   -ساختار مدل  

)مستعد،   SEIRهای بیماریهای عفونی معروف به  متعلق به خانواده مدل  این مدل  ه شده است.ئدر مطالب تکمیلی ارا

حالت اصلی مدل در شکل با مستطیل و جریان بین آنها با فلش    تغیرهایم .  است  و بهبود یافته(  مبتالدر معرض،  

ها بروز می م بیماری در آنئعال هستند و بعداً عالمت جمعیت آلوده به بیماری ابتدا بدون نشان داده شده است.

شود. اولین موارد ابتال با بیماری به جمعیت بدون عالمت بیشتر از طریق جمعیت مستعد ناشی می ورود کند.

این  کند.اهر شده و سپس دینامیک ابتال را فعال میظاند در معرض بیماری قرار گرفتهکه درگیر شدن جمعیتی 

ابتال کاشته  که بذرهای متعددی از ولی زمانی ،بیماری بسیار موثر و مهم هستند  گیریموارد اولیه در شروع همه

 ,Chinazzi)  گیری نداردچندان اهمیتی در مسیر کلی همه  ،که بعدتر رخ خواهد داد  ،دیگر ورود مبتالیان جدید   ،شود

Davis et al. 2020.)  خطر  کنند.گ را طی میدو مسیر متفاوت به سمت بهبود یا مر دارای عالئمجمعیت مبتالی

ولی برای جلوگیری از افزایش تعدد   ،های مختلف جمعیت مبتال متفاوت استشدت بیماری و مرگ در زیرمجموعه

دهد که سرایت نشان می  1شکل  ما میانگین کل جمعیت را در نظر می گیریم. مدل نمایش داده شده در    ،پارامترها

کند. این روند باعث سرایت بیماری از افراد مبتال به افراد مستعد را میسر می  تقویت شده و R1ی  بیماری در حلقه

شود. در این تحقیق ما همچنین تصور کردیم که بیماران بدون عالمت )بلوک  رشد تصاعدی در تعداد مبتالیان می

ه میزان سرایت اگرچ(،  Bai, Yao et al. 2020)( هم ممکن است عامل سرایت بیماری باشند 1شکل  در    «در معرض»

 تکثیرعدد که  حضور بیماری تا زمانی ،SEIR کلی مدل مشابه بادار کمتر است. این بیماران از مبتالیان عالمت

 ادامه می یابد. ،ال( بیشتر از یک استبتامورد  هراز  ثانویه)تعداد موارد 
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 نمایشی ساده شده از مدل  .1شکل 

مشاهده شده در داده  روندهای ایم که برای فهماولیه دو مکانیسم درونزا اضافه کرده ما به این مدل اپیدمولوژی

نرخ تماس را به گونه ای فرمول بندی کردیم که متناسب با  ،های رسمی بسیار مهم هستند. در مرحله ی اول

نه تنها  ،«نرخ تماس»بر  خطر ابتال درک ثیرأتغییر کند. بررسی ت )تابعی از آمار مرگ و میر( خطر ابتال درک

خود قرنطینگی موارد مشکوک و بهداشت را در محاسبات  ،هادورهمی ،تغییرات درونزا در برخوردهای اجتماعی

کسب و کارها و غیره که از سمت دولت انجام می شود را   ،مدارس  ،های اجباری مراسمبلکه تعطیلی  ،وارد می کند 

برنامه های ورزشی و فرهنگی در اوایل اسفند ماه وقتی که جدی  ،ال در ایران مدارسگیرد. برای مثهم در نظر می

مردم شروع به کاهش برخوردهای غیرضروری  این،عالوه بر  ی همه گیری آشکار شد تعطیل شدند.لهئبودن مس

ها و دوستانه کردند و توصیه های مربوط به شستن دست های خانوادگی و تجمعاتدورهمی ،در فضاهای عمومی

اخیر کنیم که درک عموم از خطر به تعداد موارد استفاده از ماسک را بیشتر جدی گرفتند. ما اینگونه فرض می

( می تواند نرخ تماس را به گونه ای پایین بیاورد که سرعت Bی  کننده )حلقهتعدیل  بازخوردمرگ بستگی دارد. این  

ی جنوبی دهد که چگونه کشورهایی مانند چین و کرهای نشان میگیری را کاهش دهد و با فرمول سادههمه

مدل صریحی از  ،موارد ابتالی خود را بعد از رشد تصاعدی اولیه پایین بیاورند. در مرحله ی دوم توانستند شمار

 خطر افزایش درک از ،یم. در این زمانچگونگی گزارش موارد ابتالی جدید و غربالگری در طول زمان تهیه کرد

موجود منجر به فعال کردن سیستم غربالگری  و این امر باعث گسترش شناسایی موارد ابتال و آمار رسمی در یک 

بعضی از موارد خفیف تشخیص   ،( می شود. ولی حتی با وجود یک غربالگری خوبR2کننده )حلقه ی  فرایند تقویت

 آیند.سمی به حساب نمیشوند و در آمار رداده نمی

ی موارد ابتال در موارد بهبودیافته و تعداد انباشته ،داده های ما شامل گزارش های رسمی آمار مرگ  –تخمین

ما از تعدادی از داده های غیررسمی هم استفاده کردیم که عبارتند  ،های رسمیباشد. عالوه بر دادهطول زمان می
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در آنها تشخیص داده شد و سه  19-کوید المللی از: تعداد مسافران ایرانی که به هنگام ورود در فرودگاه های بین

و  BBCتوسط منابع خبری  19-کوید ی آمار کل مرگ و میر در اثر ابتال به تخمین غیر رسمی درباره

IranInternationalبیماری و میانگین زمان بهبود(  ئم)مانند دوره ی بدون عال  . این مدل شامل پارامترهای متعددی 

 ها با استفاده ازی مسافرتی قبلی تعیین می کنیم؛ بزرگی جمعیت و محدودهاست که ما آنها را طبق مقاله

مانند که با استفاده از داده پارامتر تعیین نشده باقی می 11این مدل هستند.  هایهای موجود هم از ورودیداده

های رسمی و گزارش  گیریاندازهعدد از این پارامترها برای تعیین چگونگی ارتباط    5شوند.  های باال تخمین زده می

 2زند و ها را تخمین میرشالعمل عمومی به گزاپارامتر عکس 3 ،شوند با مقادیر واقعی ابتال و مرگ استفاده می

بروز اولین موارد ابتال به ویروس  ،پارامتر مربوط به نرخ مرگ در میان دو گروه متفاوت از بیماران هستند. در آخر

 ای تخمین زده می شود.با پارامتر جداگانه

 (time series) زمانیسری های است که داده یمبتنی بر ساختن تابع احتمال بطور عمدهروش کالیبراسیون ما 

برای   Markov Chain Monte Carlo  (MCMC)سازی پارامترهای مدل بررسی کند. سپس از شبیه  بر اساسرا واقعی  

های مشاهده شده پارامترهای مدل براساس داده (joint posterior distributionمشترک پسین ) توزیع تخمین

 ،های رسمی مرگگزارش  زمانی )جریان کل(  تغییرات  برای  می کنیماستفاده کردیم. در اینجا تابع احتمالی تعریف  

 هستند مدل شده توسط بینیپیشهای نرخ ای برگرفته ازرویدادهای شمرده شدهبا فرض اینکه  ،بهبودی و ابتال

مبتال و همچنین گزارش های غیررسمی   انمشابه دیگری برای تعداد مسافر  اسوناز تابع توزیع پو  )توزیع پواسون(.

گنجند. روش میتعداد گیری زیرا که هر دوی آنها به خوبی در یک چارچوب اندازه ،مرگ و میر استفاده می کنیم

MCMC های مختلفی از پارامترها را که پارامترهای نامعین را جستجو می کند و ترکیب ،در بازه های مناسب

-های دینامیکی همههایی از این قبیل برای تخمین مدلپذیرد. روشده هستند میهای مشاهده ش منطبق با داده

از تابع احتمال مشابهی برای تخمین پارامتر های اولیه ی   شو همکاران Wu ،شوند. برای مثالها استفاده میگیری

 Li, Pie et al.2020; Wu, Leung et) احتمال گسترش آن به خارج از چین استفاده کردند و 19-کوید همه گیری 

al.2020) . دهند که انتخاب را نشان می چالشاین  ،ی قبلی استفاده از مدل های دینامیکی غیرخطیچهار تجربه

بزرگتر  نانیاطم یما با در نظر گرفتن بازه ها ،جهیتدر نشوند. های اطمینان باالیی میبازهمدل اشتباه منجر به 

احتیاط در ارزیابی شبهات و جانب  تا میتابع احتمال خود را کوچک کرد اسی(، مقنیآنال وستیدر پ اتیئ)جز

 .نگه داشته شود ،اند مدل نشده خوبیای که به ساختاری هایافتظر

 

 نتایج .  3

ی استفاده شده در هااز داده کوچیکتریی بینی مدل  بر روی نمونهابتدا نتایج حاصل از پیش بخشدر این 

سازی انجام شده است. سپس را ارائه می دهیم. این بررسی به منظور افزایش اطمینان در روش مدل سازیمدل

 جزییات نتایج را براساس نمونه کامل داده مورد بررسی قرار خواهیم داد.
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 با استفاده از اعتبارسنجی متقابلارزیابی مدل   .3.1

 یروز به عالوه تعداد انگشت شمار 30داده مربوط به  ی)سه سر های در دسترس مابا توجه به محدودیت داده

 .مواجه است ییهاتیبا محدود زیمتقابل در شکل کامل آن ن یآزمون اعتبارسنج ی(، اجرارهایمتغ گرید یداده برا

شده در قسمت قبل هئروز اول  و با استفاده از روش های ارا 15 یکالیبراسیون مدل را با داده با این وجود، ما

 که نتایج ،2کنیم. شکل ها را ارزیابی میمابقی داده بازتولیدبینی و پیشس توانایی مدل در پانجام داده، و س 

 دهد.نشان می ست راهاداده با( ٪90 ی اطمینانبازه ومیانگین سازی )شبیه خروجیمقایسه 
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روز اول کالیبره  15ی ها داده با مدل این(. ٪90 اطمینان ی بازه و )میانگین یِ واقعیهاو داده هاشگزار بینیِ پیشسازیِمقایسه شبیه .2شکل

 . RMSPE خطای جذر میانگین مربعات:درصد . RMSE: است. خطای جذر میانگین مربعاتروز آخر تست شده  15شده و با داده های 

و مرگ و میر نسبت به موارد بهبودیافته عملکرد بهتری دارد. در  مبتالیانی این مدل در تخمین موارد انباشته

نمایی ممکن است عملکرد معقولی در این ارزیابی داشته باشد، مدل ما توسط تعداد  که هر مدلی با روند رشِدحالی

است، و تطابق کنترل شده و محدود های رفتاری و دینامیک واکنش شیوعمورد توجهی از ویژگی های ساختاری 

با تمامی  بخش بعدی این مقاله، مدل را . درحاصل شده استهای اعمال شده این محدودیت علیرغمآمده بدست

 کنیم.روز دوباره کالیبره می 30های داده

 تخمین پارامترها  .3.2

سازی را دنبال کرده و مدل خود را با چندین منبع مختلف داده شده در بخش مدلدر این قسمت ما روش توصیف

را  پارامتر تخمین زده شده از کالیبراسیون 11برای  ، توزیع مشترک پارامترهاMCMCکنیم. اعمال کالیبره می

 مشترک توزیعاز  میلیون داده قابل قبول1.6حدود ، سازیمیلیون شبیه 2بعد از اجرای حدود . نتیجه می دهد 

سازی ها را انتخاب کرده و برای شبیهنمونه این ٪3آوردیم. سپس به صورت تصادفی  پارامترها به دستپسین 

نتایج شبیه سازی آمار رسمی مرگ و میر،  الف3  شکل های متفاوت مدل به کار بردیم. نمودارمتغیر تغییر  روند

 RMSPEخطای کند. مقادیرهای هر کدام از این موارد مقایسه میرا با داده ابتالموارد بهبودیافته و موارد انباشته 

 ٪26،  ٪16مرگ و موارد انباشته مبتالیان به ترتیب   ه،یافتبهبودی شدهروز آخر موارد گزارش  10سازی برای  شبیه

ی هاداده با یبیتقر یتطابق سازی شبیه نتایج  .است 794و  116، 877به ترتیب  RMSE ، و مقادیر خطای٪5و 

همراه با مقادیر برگرفته از تحقیقات گذشته زده شده پارامترها  در پیوست، مقادیر تخمین  الف-1دارد. جدول    واقعی

دهد. این آمار را نشان می آمار غیررسمیسازی با همخوانی نتایج شبیه ب3   شکلدهد. این زمینه را گزارش می

غیر رسمی شامل تعداد مسافران مبتال قبل از تغییر ناگهانی الگوهای مسافرتی، و موارد انباشته مرگ و میر به 

 .ستا شکی و گزارش شده از طریق شبکه های اجتماعیروایت جامعه پز
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 2۰2۰  مارس 2۰در ایران از    19-کویدوضعیت    .3.3

، )نمودار پ( بیماریسازی موارد انباشته ، شامل تخمین براساس شبیه3شکل شده در سازی گزارشنتایج شبیه

-شبیه صفرروز ) 2019دسامبر  31از  )نمودار ث( و تعداد کنونی مبتالیان)نمودار ت( موارد انباشته مرگ و میر 

اشاره شد،  )پایین( و محدودیت هایش (باال)است. همانطور که در فرضیات مدلسازی  2020مارس  20ازی( تا س 

دهد. بعضی از این موارد در مورد تاثیر قرار میها را چندین عدم قطعیت ساختاری وجود دارد که نتایج تخمین

شوند تا اند. با در نظر داشتن این منابع که باعث عدم قطعیت در مدل میبه صورت کمی بررسی شده 3.4بخش 

 گزارش عدد تا دانیمنزدیک می هزار  916لحظه نوشتن این مقاله، ما تعداد مجموع مبتالیان را بیشتر به عدد 

، ممکن است چندین برابر 15000بالغ بر  ،مارس 20میر تا تاریخ وهمچنین موارد انباشته مرگ  .19000 ی شده

که  شایان ذکر است  حدود سه برابر شده باشد. یو بررس  لیتحلآمار رسمی بوده و همچنین در ده روز آخر این 

 است  ممکن  امروز  به  تا  ابتال  انباشته  موارد  برای  ما  ای  پایه  تخمین   :دارد  وجود  مقادیر   عدم قطعیت بسیاری در این

 8400 بازه در ومیرمرگ انباشته موارد  میلیون باشد. همچنین 1.5 بزرگی  و به 508000 کمی به

 .است محتمل 25800  و

 

 ب الف

 ت پ
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  جمع  تخمین: پ. مبتال مسافران و رسمی غیر آمار  .ب. شده تایید مبتالی موارد. الف با؛ ها داده  نتایج پایه شبیه سازی: همخوانی .3شکل 

و   مقادیر میانهشامل  ث -پ هاینمودار. تکثیر عدد  .ج مبتالیان، کنونی تعداد. ث  میر، و مرگ   .ت  سازی، شبیه اساس بر مبتالیان انباشته

  بیماری  فرودگاه در که مبتال مسافران   :مبتال مسافران  .مبتال موارد مجموع برای  رسمی آمار  :مبتالیان مجموعشود. می % 90 های اطمینانبازه

 . بازه اطمینان: CI. میر و مرگ  موارد  از غیررسمی های گزارش: غیررسمی میر و مرگ   آنها مشخص شده است.

 میزان آزمایشهاست: با توجه به نداشتن هیچ داده ای از بازه های اطمینان بزرگ تا حدی ناشی از ماهیت داده

های غیر آمار رسمی بسیار دشوار است. سفرها و تخمین  یپایهای انتشار فقط بر  آگاهی از الگوهای زمینه  ،در ایران

ماند. باقی می  بسیاریی غیرمطمئن  متغیرها  همچنان  اگرچه،   .میر بیانگر بخشی از محدودیت هاستورسمی مرگ

ی اطمینان بودن این بازه بزرگدر تواند همچنین میاحتمال تابع پایین آوردن مقیاس  کارانه ما درفرض محافظه

برابر آمار   6  و  مبتالیان برابر آمار رسمی برای تعداد  26ما دستی  پاییننقش داشته باشد. با این وجود حتی تخمین  

 میر است.ورسمی برای تعداد موارد مرگ

درک  به واکنش در اجتماعی تعامالت نرخ کاهش کورسوی امیدی هم در تخمین های ما هست.از طرف دیگر 

از اواخر   و  را تا حد زیادی کاهش دهد، تکثیرعدد  ما در مدل خود وارد کرده ایم، هم ممکن است    که  موجود،  خطر

روزهای آینده تایید شود، به پایین آوردن  هایبا دادهاگر  کاهش این (.ج نمودار) برساند   مارس حتی به زیر یک

تعداد فعلی مبتالیان ممکن است در حال  دهد کهنشان می ث3 شکلخواهد کرد.  موارد جدید مبتال کمک

باشته بیماری تا به ان موارد از عدد این که کنید دقت  سازی باشد.در پایان این شبیه خود رسیدن به نقطه ی اوج

  )نمودار پ(.است  امروز کوچکتر

 حدود برای  (2.57-2.92: %90 بازه ی اطمینان) 2.72نزدیک به  تکثیربا عدد  گیریآید که این همهبه نظر می

 از مقداری. است گرفته گذاری ها، از اواخر فوریه( شدتاستسی طریق از انتشار نرخ کاهش از قبل) هفته شش

شرایط جوی   تاثیربر    یکنونتحقیقات    که  حالیست  در  این باشد.کاهش هم ممکن است به دلیل تغییرات جوی   این

بنابراین ما این متغیر را . (Luo, Majumder et al. 2020, Wang, Jiang et al. 2020نتایج متفاوتی را نشان می دهد )

کرده بررسی    3.5  قسمت  در  بیماری آینده  روند  مطالعات  برای  را متغیر  این  لکن) نگرفتیم  نظر در   در تخمین خود

 پایین آورده باشد ٪26 گیریهمه از قبل به نسبت را تماس نرخ مجموع فاکتورها این که زنیممی تخمینایم(. 

 ج ث
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به زیر یک بشود، که  تکثیر. این عدد ممکن است موفق به پایین آوردن عدد (٪22-٪31: ٪90 )بازه ی اطمینان

 گیری است. همه این مهار برای الزم شرط

است، تخمین ما از نرخ  18.4% سمار 20میر در ایران بر اساس داده های رسمی تا تاریخ ونرخ مرگدر حالی که 

% 2.3ا ب تخمین ایناند(. در پرانتز ذکر شده هاتخمین است )خطای استاندارد ٪( 0.4) 3.7مرگ و میر در ایران 

 بیماری یشدهتایید  موارد نمودار  برمبنایکه  (Wu and McGoogan, 2020)گوگان گزارش شده توسط وو و مک

. با فرض درست بودن این تخمین، دامنه این همه گیری در ایران تاکنون به مراتب دارد هماهنگی  است، چین در

 این. باشد میرومرگ باالتر نرخ بازگوی تواند می درمانی هایسرویس های محدودیت وبیشتر از چین بوده است، 

 موارد دید شده است.تش شده، گرفته نظر در نیز ما هایتخمین در که ایران در آزمایش پوشش محدودیت با یافته

 متوفیان ٪(17)26مبتالیان و  ٪(0.9) 2.5 رسمی حداکثر آزمایشو  ،مانند باقی می تاییدنشده از مبتالیان زیادی

 دسترسی   رسانه ها در ایران در مورد محدودیتهای کیفی  گزارش    با  هماهنگ ها  این تخمین  را پوشش می دهد.

 که) آزمایش نتایج گرفتن در روزه چند  تأخیرهای و آزمایش انجام برای مجوز گرفتن به پزشکان نیاز ،آزمایش  به

های سازمان بیمارستانی منابع که کنیممی برآورد ما. است( شودمی بالینی غیرکارآمد  هایگیریتصمیم باعث

آمار واقعی از  تریگسترده بسیار پوشش دهند،ارائه می میر در ایرانوآمار واقعی مرگ از دیگری روایت که خبری

دهد، ومیر ارائه میاین ارقام که دست پایینی برای تعداد واقعی مرگ مقادیر واقعی(. ٪(15)42) میر دارند.ومرگ

با نرخ  حتی مبتالیان انباشته واقعی مقادیر  دهد کهیو نشان م به مقادیر پایین بازه اطمینان ما نیز نزدیک است،

 هایگزارش  زنیم که حتی اینخمین می ت  ما  حال  این  با   نخواهد بود.  380000کمتر از  %،3.7میری به بزرگی  ومرگ

خبری پوشش  منابعهمانطور که   دهند،بتال را ارائه میادرصد موارد    100تر از  مجامع پزشکی پوششی بسیار پایین

 هایمکان در و شواهد حاکی از اشباع شدن سیستم بیمارستانی داده، های بیمارستانی را ارائهغیرکاملی از گزارش

-وید کو  در اثردلیل مرگ   ثبت درستیا    شآزمایبدون  و  کرده  فوت  خانه درو بسیاری از بیماران    بوده  بیماری  اوج

 اند.دفن شده 19

 پارامترهای بیماریحساسیت مدل به    .3.۴

مدت زمان   روز(، 14)  مدل ارائه شده سه پارامتر اصلی خود را از تحقیقات قبلی وام گرفته است: بازه زمانی بیماری

ما حساسیت نتایج خود را به این فرضیات (.  0.25)  روز(، عفونی بودن نسبی دوره بدون عالمت  4)  مبتال  ئمبدون عال

این آنالیز ما  کنیم. درمقدارمتفاوت برای هر پارامتر ارزیابی می 5مدل با ساختاری به وسیله تخمین دوباره 

نتایج  ،1دهیم. در جدول  بیماری ارائه میمفروض  مناسب برای هر یک از پارامترهای    مقادیری جدیدی از  مجموعه

 مقادیر   در مقایسه با(  2020مارس    20میر تا  وبه صورت درصد تغییرات روندهای کلیدی )انباشته مبتالیان و مرگ

 .است شده داده نشان پارامترها این برای مناسب یپایه
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 تاثیر تغییر در پارامترهای بیماری   .1جدول 

 
 می گزارش پایه مقدار به نسبت پارامتر سه تغییر با  یان و مرگ و میر رامبتال انباشته در تغییرات درصد  ردیف هر  توجه: 

 (d) ریبازه زمانی بیما (،τ) عالمت بدون دوره نسبی بودن عفونی ،(θ) مبتال بودن عالمت بدون زمان مدت: پارامترها  دهد،

تر گیری است. به صورت خاص، کوچکنتایج حاکی از اهمیت پارامترهای ساختاری درتشخیص دامنه واقعی همه

 بودن تر کوتاه  ،(θ) مبتال عالمت بدون دوره بودن طوالنی  (،τبودن عفونی بودن نسبی در دوره بدون عالمت )

ها وقتی این ومیر دارد. کاهش این تخمینثیر بسزایی در روند تعداد مبتالیان و مرگأ( همگی تd)بیماری  دوره

انباشته جمع  θپارامتر  بزرگ بودن وجود، این با ،دارند  یکمتر تیاهمکنند پارامترها در جهت مخالف تغییر می

 بسیار مبتال عالمت بدون دوره در بیماری انتقال ایبر فعلی شواهد  دهد.مبتالیان را به شکل موثری کاهش می

ست د  به  دلیل  به  وجود،  این  با.  باشد  کارانهمحافظه  است  ممکن   برآورد شده  یبنابراین روندهای پایه   است،  محدود

 90کارانه بازه اطمینان، همه این روند های برآورد شده با پارامترهای متفاوت بیماری، در بازه آوردن محافظه

 گیرند.ی پایه قرار میبرآوردشده درصدی روندهای

 حیاتیی اقدامات  . روند آینده3.۵

تفاوت در م فرض سه)  کنیمسناریوی متفاوت اجرا می 6تحت ، 2020جوالی  1سازی را تا تاریخ ما مدل شبیه

های ما در مورد شرایط جوی شامل سناریو  خاص  طور  به  گذاری(.مورد تاثیر شرایط جوی ضربدر دو روش سیاست

کاهش عفونی بودن ویروس به صورت خطی به )ثیر متوسط أ، ت(مانند شرایط کنونی ماندن) ثیر بودنأبدون ت

عفونی بودن ویروس از یک ) ثیر شدید أو ت( آوریل تا اول جون نصف شود و سپس ثابت بماندصورتی که از اول 

نرخ بر  ما تمرکز گذاریسیاست برای  است. (آوریل تا یک جون به یک چهارم خود برسد و سپس ثابت بماند 

نرخ تعامالت  کاهش برای سختگیرانه تالش و کنونی شرایطتعامالت اجتماعی و شامل دو حالت ثابت ماندن 

 نسبتاً  راتیدر نظر گرفتن تاث.  دهند را پوشش می  یاجتماعی به نصف است. این شش حالت برای موارد بالقوه بسیار

 لزوماً    ، امادهد ارائه میی بزرگی برای روندهای ممکن  و شرایط جوی، بازه  مسئولین  های  گذاریسیاست  یبرا  یقو

های خمیندر ت هیپا  یهایسازهیدر شبدم قطعیت بزرگ  ع  یبازه  عالوه،  به.  دهدترین سناریوها را نشان نمیمحتمل

 .آینده نیز گسترش خواهد یافت
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بر  رانتایج  ۴شکل  ،(نمودار نشان داده نشده است شلوغیبه دلیل )عدم قطعیت  با در نظر گرفتن مالحظات در

 همیاری و اجتماعی تعامالت کاهش حالت بهترین دردهد. نشان می تناسب نیحاصل از بهتر یپارامترهااساس 

: ٪90 بازه ی اطمینان) هزار 495در حدود  به زودی به اوج خود مبتال موارد شمار بیماری، مهار در جوی شرایط

با این سناریوی  حتی ( خواهد رسید، و سپس شروع به کاهش خواهد کرد.813000-274000

-97000: ٪90 بازه ی اطمینان) هزار مورد مرگ و میر 58همچنان باالی یک میلیون مبتال و حدود  ،خوشبینانه

خواهد  گیری منجرهمه انتشار تداوم به سختگیرانه کمتر سناریوهای( تا پایان ماه جون خواهیم داشت. 32000

 مرگ به واکنش در اجتماعی تعامالت کاهش یشود که در نتیجهشیوع بیماری تنها زمانی حاصل می شد. کاهش

تر از یک بماند. در میان پایین تکثیر عدد جوی، شرایط و هاتماس  کاهش جهت در مسئولین مداخالت میرها، و

 میر  و  مرگ  نرخ که  هنگامی .گیردمی  بازخورد  میرومرگ   از نرخ اخیر  (واکنش رفتاری)این سه فاکتور، فاکتور اول 

افزایش دوباره نرخ تعامالت اجتماعی و در   برمدل ما فرض    )به دلیل ترکیبی از تمام فاکتورها(تحت کنترل درآید 

)یا  پذیرترومیر و مدلهای رفتاری ریسکعادی شدن مرگ اقتصادی، فشارهای. کند می اول فاکتور  نتیجه تضعیف

در حالی های رفتاری  واکنش  تضعیفهمگی باعث    اند(کنند ایمن شدهکسانی که از بیماری نجات یافته و تصور می

 به را ومیر مرگ نرخ کوتاه، تاخیری با ها،تماس ییافتهافزایش نرخ این. شودمی که درک خطر پایین آمده است

این موجب ایجاد یک باالروندگی قوی در حدود یک یا مقداری باالی یک بماند.  تکثیر عدد که رساند می سطحی

ای باالست که بتواند شیوع را کنترل کند، اما آنقدری باال به اندازهتنها دینامیک شده بطوری که نرخ تماس ثابت 

 مداخالت  ویا جوی شرایط شدید  تأثیر با فقط ،نتیجه در ی جمعیت شود.نیست که باعث ابتالی سریع همه

ست هشداری  چرخه  این.  بود  خواهد  ممکنگیری  کنترل در آمدن همهو در نتیجه تحت  تکثیرکاهش عدد  مسئولین  

 بازگشت  به مسئولین درباره

 

 ب الف
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تعداد مبتالیان کنونی،   .تتعداد کل مبتالیان،    .پدرگذشتگان،    .ببهبودیافتگان،    انباشته  .الف.تخمین مبتنی بر شبیه سازی خط سیر    .۴شکل  

( و دو اثر سیاستی S1-S3وضعیت حاصل از ترکیب سه وضعیت فصلی ) 6، تحت  2020میزان تماس، تا پایان ژوئن سال  .ج و  تکثیرعدد  .ث

(P1   وP2 توجه داشته باشید که هر نمودار نمایشگر مقدار میانه بیش از .)باعث   ٪ 90و استفاده از بازه اطمینان   سازی مختلف استشبیه 3000

های مختلف، تعداد روزهایی که برای شروع بیماری در نظر تری از نتایج ممکن شده است. به علت این که در شبیه سازیپوشش طیف وسیع

 رسد. اولیه حالت پایدار خود می ، در ابتدا با مقدار صفر آغاز می شود و سپس به مقدار تکثیراند اندکی متفاوت است، عدد گرفته شده

های مشخص نبوده و داده  مطالعهبا این وجود دامنه این بازگشت در این    .بیماری به دلیل اعالم زودهنگام پیروزی

ا به صورت کمی قابل اتکا امّ ،این نتایج به صورت کیفی روشنگر ،باشد. بنابراینما روشنگر پارامترهای مرتبط نمی

  نیستند.

 

 بحث و بررسی  .۴

در ایران در مقایسه با  19-کوید تری از شیوع گرایانهدر این مقاله، با استفاده از یک مدل دینامیکی، تصویر واقع

فعلی، حداقل  کنیم آمار رسمیِ های منابع مختلف، گمان میایم. با ادغام دادهمنتشر شده، ارائه داده آمار رسمیِ

 ت پ

 ج ث
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گیر باشد و حتی در سناریوهای خوش بینانه، بیماری، گسترده و برای هبیماری همیک دهم گسترش واقعی این 

گذاری گیرانه با هدف فاصلههای سختگیر ایران خواهد بود. اجرا و پایبندی به سیاستهای زیادی گریبانماه

 گیر است.مهار این بیماری همه اجتماعی، امید اصلیِ

گیری و همچنین های مختلف در اندازهما ممکن است به دلیل پیچیدگیشکاف بین آمارهای رسمی و برآوردهای 

های الزم برای آزمایش، یکی از مهمترین مشکالت برای کشف موارد های سیاسی باشد. نبود زیرساختانتخاب

بیشتر اند و بیماری در ایران بوده است. شهروندان دارای عالئم مشکوک هیچ راه آسانی برای آزمایش شدن نداشته

شوند به مجوز خاص نیاز دارند. همچنین، این آزمایشات در تعداد آزمایشاتی که بر روی بیماران بستری انجام می

انجام می شوند که این امر تأخیرهای قابل توجهی را به این فرآیند اضافه مرکزی محدودی از آزمایشگاه های 

 کند.می

ه بسیاری از بیماران در شرایط حاد نیز به دلیل تراکم و شلوغی شوند بلکنه تنها موارد خفیف تشخیص داده نمی

های مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. این واقعیت که اکثر بیماران دارای عالئم اند به مراقبتبیمارستان نتوانسته

حتمال کافی باشد، به ا آزمایش، حتی اگر ظرفیت (Wu and McGoogan 2020)خفیف شبیه به آنفوالنزا هستند 

ممکن است متوسط ئم خفیف یا افزاید. در حقیقت، بسیاری از بیماران با عالتر از تعداد واقعی میشمارش پایین

های شلوغ مراجعه نکنند تا در معرض آلودگی قرار نگیرند که ترجیح داده باشند در خانه بمانند و به بیمارستان

 شود.این خود باعث افت بیشتر تقاضا برای آزمایش می

توانند دهند در مورد شیوع بیماری در مناطق دیگر نیز میهایی که این تجزیه و تحلیل شکل میبسیاری از بینش

کاربرد داشته باشند. به طور خاص، بسیاری از کشورها امکانات محدودی برای آزمایش کردن دارند که ممکن است 

 گذاران و عموم مردم شود.باعث آشکار نشدن گستردگی بیماری و غافلگیر شدن سیاست 

شیوع یک بیماری نوظهور است. این مشکل به سرعت در حال تغییر   واقعیِ-زمان-در-سازیاین مقاله براساس مدل

سازی استفاده بنابراین، ما از چندین فرض برای سادهدر تحلیل ما بسیار مهم است.  مطابق با زمانتخمین است و 

 Rahmandad and)ایم که خوانندگان باید در تفسیر نتایج ما از آن آگاه باشند. اول، مطابق با یافته های قبلی کرده

Sterman 2008)  یک فرایند ایم و  تماس و اثر آزمایش متمرکز شده  میزانسازی بازخورد رفتاری در  ما بر روی شبیه

در نظر نگرفتن جزئیات و ناهمگونی بسیار در جمعیت و  یهزینه، اما این کار با ایمتخمین رسمی را اتخاذ کرده

دوم، ما درمان های مختلف مراکز بهداشتی و تأثیر آنها بر بیماری را در  احتمال در خطر بودن، انجام شده است.

بیماری بر  ما از اثرات بالقوه شیوع جهانی این -ایم. سوم اینکه این مدل فقط ایران را در نظر می گیرد نظر نگرفته

کنیم. چهارم، پوشی میدر آینده، چشمبا منشا خارج از ایران  روی ایران، از جمله از خطر معرفی مجدد موارد جدید  

که شش ماه در نظر گرفته شده است، مصون   ،سازی ماما فرض کردیم که جمعیت بهبود یافته در مدت زمان شبیه

ومیر آن را یریم که ممکن است میزان مسری بودن و نرخ مرگگهستند. پنجم، ما جهش در ویروس را نادیده می

گیری این تری از خطرات و دامنه همهها، امیدواریم که این مقاله ارزیابی دقیقتغییر دهد. علیرغم این محدودیت
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ر عموم، های در اختیابیماری برای ایران و فراتر از آن ارائه دهد. ما همچنین امیدواریم که محققان دیگر از داده

 این کار بهره ببرند. برای بازتولید  پیوست آنالینارائه شده در  یهاها و دستورالعملمدل
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