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. با شناخت پارامترهای مؤثر در گسترش آن پرداختهشده است19- تحليل و پيشبيني بيماری جدید همهگير کووید، در این مقاله به مدلسازی:چکیده
 با توجه به بروز چندین نقطه بيشينه در.) که با دو پارامتر نرخ ابتال و نرخ حذف استفادهشده استSIR( حذفشده-مبتال-به این منظور از مدل پایه مستعد
 به همين دليل دادههای ایران به پنج. نميتوان از یک مدل با پارامترهای یكسان به ازای تمام زمانها استفاده کرد،SIR دادههای ایران و تک اوج بودن مدل
 با، این بازههای زماني عالوه بر تطابق با رفتار دادههای مربوط به بيماری.دوره زماني تقسيمشده است و سپس پارامترهای هر دوره مجزا بهدستآمده است
 تحليلي بر اساس پارامترهای بهدستآمده و، درنهایت.واقعيتهای جامعه ازجمله زمان تغيير تصميمات دولت و نيز تغيير الگوی افراد جامعه همخواني دارد
 استفاده از، اجتماعي و بهداشتي ناشي از این ویروس فاجعهبار است، ازآنجاکه پيامدهای اقتصادی.روند گسترش بيماری در ادامه سال جاری ارائهشده است
.نتایج مدلسازی ریاضي بهدستآمده جهت شناخت عوامل مؤثر بر گسترش بيماری ميتواند گامي جهت اقدامات آتي برای کنترل این بيماری باشد
. نرخ شيوع بيماریهای همهگير،SIR  مدل کالسيک،19- کووید:کلمات کلیدی

Modeling and analysis of the spread of the COVID-19 pandemic
using the classical SIR model

[ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.6.2 ]

Zahra Zare, Nastaran Vasegh
Abstract: In this paper modeling, analysis and prediction of novel epidemic of COVID-19 are
concerned to identify effective spread parameters of it in Iran. For this purpose, the basic susceptibleinfected-removed (SIR) model is used which has two parameters: the infection rate and remove rate.
Because of several maximum points in the Iranian data and the single peak of the SIR model, it is not
possible to use a model with the same parameters for all times. For this reason, the Iranian data is
divided into five time periods and then the parameters of each period are obtained. In addition to
adapting to the behavior of disease-related data, these time periods are consistent with the realities of
society, including the timing of government decisions and the changing patterns of individuals in
society. Finally, an analysis based on the obtained parameters and the trend of disease spread in the
continuation of this year is presented. Since the economic, social and health consequences of this
virus are catastrophic, using the results of mathematical modeling to identify the factors affecting the
spread of the disease can be a step towards future actions to control the disease.

[ DOI: 10.52547/joc.14.5.89 ]
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 -1مقدمه

به دادههای دقيق برای ارزیابي است که متأسفانه دادههای موجود برای

در دسامبر سال  2019یک نوع ویروس جدید از خانواده کرونا 1در

بيماری کووید 19-هنوز در دسترس نيست .بنابراین ناگزیر به استفاده از

شهر ووهان ،استان هوبني کشور چين شناسایي شد که باعث سندروم
تنفسي حاد و بالقوه کشندهای ميشد .سازمان بهداشت جهاني این نوع
جدید از ویروس را کووید 219-نام نهاد .دریازده مارس سال  2020این
سازمان شيوع بيماری همهگير کووید 19-ناشي از ویروس کرونا را بهطور
رسمي اعالم کرد که از آن زمان تاکنون بهطور گسترده تمام کشورهای
جهان را فراگرفته است [ 3-1و مراجع آن] .از زمان شيوع این بيماری
زندگي تمام مردم جهان نهتنها ازنظر تهدیدی برای سالمت بلكه از جهات
دليل عدم وجود دارو مؤثر و واکسن برای این بيماری قرنطينه ،استفاده از
ماسک ،رعایت فاصله اجتماعي و دیگر پروتكلهای بهداشتي اعالمشده
توسط سازمان بهداشت جهاني تنها استراتژیهای کاربردی برای کاهش
سرعت انتقال و رشد این بيماری است .به همين علت دولتها در بسياری
از کشور قرنطينههای سختگيرانه و تعطيليهای موقت را اجرا کردند.
بااینحال فاکتورهای مهمي ازجمله عدم شواهد کافي برای عالئم بيماری،
مكانيسم انتقال بيماری ،تراکم جمعيت و عدم وجود امكانات و توانایي
کافي سيستم درمان کشورها مقابله با این بيماری را بهویژه در کشورهای
با تراکم جمعيت باال با مشكل روبرو کرده است [.]4
یكي از عوامل مهم در بررسي بيماریهای همهگير ،عدد سرایت پایه
یا نرخ شيوع 𝑅03است .این پارامتر شاخصي است برای اندازهگيری توان
شيوع عامل بيماریزا (ویروس) و متوسط تعداد افرادی است که فرد
آلوده ميتواند عامل عفوني را به آنها سرایت دهد .گروههای تحقيقاتي
ارزیابي توانایي یک بيماری عفوني برای حمله به یک جامعه استفاده
ميشود ،زماني که  𝑅0 > 1باشد نشان از گسترش بيماری دارد :بدین
معنا که هر فرد آلوده ميتواند بيشتر از یک نفر را آلوده کند و کنترل
بيماری سخت ميشود .از طرفي زماني که 𝑅0 < 1باشد بيماری در حال
از بين رفتن و تحت کنترل است .این پارامتر نقش کليدی در تخمين و
کنترل بيماریهای همهگير دارد [.]5
با توجه به وضعيت به وجود آمده ضرورت بهکارگيری مدلهای
ریاضي که توانایي بالقوه جهت پيشبيني روند بيماری ،تخمين نرخ انتقال
بيماری ،ميزان مرگومير و بهبودی بيماران را دارا ميباشند به وجود آمده
است .هدف از بهکارگيری مدلهای ریاضي بررسي سریع تأثير بيماری
کووید 19-بر جمعيت ،اقدامات موردنياز دستگاههای بهداشت عمومي و
اثربخشي اقدامات مختلف قرنطينهای است .اخيراً مدلهای مختلف اعم از
دستيابي به این هدف مورداستفاده قرارگرفتهاند .الزم به ذکر است برای
استفاده از مدلهای پيچيده به دليل وجود کثرت پارامترها و متغيرها ،نياز
1

SARS-CoV-2
COVID-19
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژه نامه کووید19-

مدلها ،جمعيت ،با فرض که کليه افراد موجود در یک بخش از جمعيت
دارای رفتار مشابهي هستند ،به چند بخش تقسيم ميشود .در این مدلها
معموالً از معادالت دیفرانسيل قطعي استفاده ميشود .اما ميتوان به این
مدلها در چارچوبهای تصادفي نيز نگاه کرد که البته ،واقعيتر هستند؛
اما پيچيدگي آنها بهمراتب بيشتر از مدلهای قطعي خواهد بود.
در این مدلها به بررسي این موضوع پرداخته ميشود که بيماریهای
واگيردار چگونه گسترش پيدا ميکنند .بهعنوان مثالي از این مورد ميتوان
به چگونگي شيوع (تعداد کل افراد مبتال) یا طول مدت همهگيری اشاره
کرد .مدل  SIRیكي از سادهترین انواع مدلهای دیناميكي محسوب
ميشود و بسياری از انواع دیگر مدلها از این مدل پایهای برگرفتهشدهاند.
مدل  SIRبه شكل مناسبي برای بيماریهای واگيرداری که از انسان به
انسان منتقل و بهبودیافتگان آن در مقابل ابتالی مجدد مقاوم ميشوند،
قادر به انجام پيشبيني است .این مدل تقریباً از صدسال پيش برای مطالعه
طاعون بهکاررفته شده است [ .]6در اواسط قرن  20ميالدی پيشرفتهای
عظيمي در بررسي اپيدمي پویا ایجاد شد [ .]7دردههای اخير ،عوامل
مؤثری به مدل کالسيک  SIRاضافهشده است مانند مدلي که دوره
نهفتگي بيماری را در نظر ميگيرد [ ]8یا مدل  SEIRSکه سن جمعيت و
افراد در معرض را در نظر ميگيرد [ .]9برخي از مدلهای دیناميكي برای
اپيدمي خاصي طراحي و شبيهسازیشدهاند مانند  SARS ،HIVو
سندروم تنفسي حاد [ 10و .]11
طراحي مدل  SIRبرای یک بيماری اپيدمي نياز به تعيين چندین
پارامتر اصلي مانند نرخ ابتال و نرخ حذف ازنظر تجربي یا آماری دارد.
همانگونه که در فوق ذکر شد اگر دیگر خانوادههای پيچيده این مدل به
کار گرفته شود باید جزیيات بيشتری در نظر گرفته شود بهعنوانمثال
جامعه تحت حفاظت و قرنطينه یكي از آن عوامل هست [ .]12برای
استفاده از مدلهای پيچيدهتر که دارای دقت و جزیيات بيشتری هستند
نياز به دادههای گسترده و دقيق وجود دارد .دادههای استفادهشده در این
مقاله از سایت سازمان بهداشت جهاني استخراجشدهاند و مربوط به بازه
زماني  30بهمنماه  1398تا  1دیماه  1399کشور ایران است .این دادهها
در پنج ستون ارائهشدهاند .تاریخ روز ،تعداد افراد مبتال در روز مذکور 𝐼،
تعداد کل افراد مبتال 𝑡𝑜𝑡𝐼 ،تعداد افراد فوتشده در روز مذکور 𝐷 ،تعداد
کل افراد فوتشده 𝑡𝑜𝑡𝐷 به ترتيب در ستون اول تا پنجم قرار دارند .این
مجموعه داده جهت بهروزرساني پارامترهای مدل  SIRبرای درک
تأثيرات و تخمين روند بيماری در جامعه ایران استفادهشده است .همچنين
Reproduction number

3

2

Journal of Control, Vol. 14, No. 5, Special Issue on COVID-19

] [ DOI: 10.52547/joc.14.5.89

ساده و پيچيده که شامل پارامترها و متغيرهای مختلفي ميباشند برای

ریاضي بيماریهای واگيردار مورداستفاده قرار ميگيرند .در این نوع از

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.6.2

این عدد را برای ویروس کرونا بين  1/8تا  3/8تخمين زدهاند .از  𝑅0برای

مدلسازی دیناميكي ازجمله روشهایي هستند که برای مدلسازی

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-20

بسياری مانند اقتصاد ،روابط اجتماعي و  ...تحت تأثير قرارگرفته است .به

مدلهای ساده هستيم.
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این مقاله این امكان را ميدهد که با بررسي روند گسترش و تأثير
پارامترهای مختلف بر آن ،پيشبيني از ميزان ابتال و مرگ مير تا پایان سال

بر اساس مفاهيم و مفروضات ذکرشده در فوق معادالت مدل SIR

بهصورت زیر است:

 1399در دست باشد.بيماری بر اساس دادههای ایران انجامشده است

)𝑡(𝑆𝑑
)𝑡(𝐼)𝑡(𝑆𝑎= −
𝑡𝑑
)𝑡(𝐼𝑑
)𝑡(𝐼𝑏 = 𝑎𝑆(𝑡)𝐼(𝑡) −
𝑡𝑑
)𝑡(𝑅𝑑
)𝑡(𝐼𝑏 =
𝑡𝑑

اختصاص ميیابد .نتایج شبيهسازی بخش قبل و تجزیه تحليل این نتایج
در بخش چهار ارائه ميگردد .در بخش پنج این پژوهش به بررسي

()1

پيامدهای روند کنوني بيماری و پيشبيني چگونگي گسترش آن در
ماههای پایاني سال جاری ميپردازد .در انتها به جمعبندی و تجزیهوتحليل
تأثيرات این بيماری بر جامعه ایران و تأثيرات اقدامات انجامشده تاکنون
بر روند این بيماری و بایدها و نبایدهای موردنياز جهت متوقف کردن

 -2مدل 𝐑𝐈𝐒
بيماریهای همهگير دارای پيچيدگيهای زیادی هستند و عوامل
متعددی بر گسترش و سرعت شيوع آن تأثير ميگذارند .مدل  SIRفقط

اوليه و کاهش نهایي جمعيت مبتال )𝑡(𝐼 را نشان ميدهند .سير تحول
جمعيت افراد مبتال توسط معادله دوم از ( )1مشخص ميشود که 𝑎 نرخ
ثابت مبتال شدن افراد و 𝑏 نرخ ثابت حذف افراد بهواسطه بهبود یا مرگ
است .همانگونه که ذکر شد کل جمعيت 𝑁 برابر مجموع این سه گروه
در مدل است که در رابطه ( )2نشان دادهشده است:
)𝑡(𝑅 𝑁 = 𝑆(𝑡) + 𝐼(𝑡) +

()2

برخي از این عوامل را در نظر ميگيرد که بسيار ساده است و نميتواند

یک جمعيت کامالً مستعد و در معرض بيماری ،تعداد افراد آلوده جدید

موج جدید افراد در معرض ابتال را در نظر بگيرد .در مدل کالسيک SIR

ایجادشده توسط هر بيمار برابر با است با نرخ تماس مؤثر آن فرد در

ترکيبي از افراد در معرض ابتال 𝑆 و افراد مبتال 𝐼 وجود دارد و کل جمعيت

متوسط دوره آلودگي ،به معنای دیگر برابر با نسبت پارامتر 𝑎 به 𝑏 است .

𝑁 در طول زمان ثابت است .جمعيت افراد در معرض ابتال 𝑆 بهصورت

نرخ شيوع و انتقال بيماری بهصورت ( )3است [:]13

یكنواخت به سمت صفر کاهش ميیابد .کل جمعيت نيز برابر با مجموع
افراد در معرض ابتال 𝑡𝑜𝑡𝑆  ،افراد مبتال 𝑡𝑜𝑡𝐼 و افراد حذفشده 𝑡𝑜𝑡𝑅 در

𝑏𝑅0 = 𝑎/

()3

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-20

گسترش این بيماری در ایران پرداختهشده است.

که در آن 𝑎 و 𝑏 پارامترهایي حقيقي و مثبتاند که به ترتيب رشد نمایي

نظر گرفتهشده است .
مدل به کار گرفتهشده در این مقاله همان مدل ساده کالسيک SIR

با سه معادله دیفرانسيل است که ميتواند بهراحتي پيادهسازی شود و
یک سيستم دیناميكي است که توسط سه معادله که تغيير زماني سه
جمعيت زیر را توصيف ميکند ،ارائه ميشود:

ایران
برای استفاده از مدل  SIRبا معادالت ( )1نياز به مقادیر اوليه هر سه

 .1افراد در معرض ابتال )𝑡(𝑆  :این جامعه از افراد مبتال نيستد ،اما

متغير ) R(t) ،I(t) 𝑆(tاست .اما دادههای در دسترس تنها شامل

ممكن است آلوده شوند .این افراد ممكن است مبتال شده یا همچنان در

نمونههای مبتال شده جدید و تعداد مرگ جدید و مجموع این مقادیر

معرض بمانند.

است .مقدار اوليه ) 𝑆(tمعموالً بهصورت تجربي به مدل داده ميشود اما

 .2افراد مبتال )𝑡(𝐼  :این گروه از افراد قبالً به ویروس آلودهشدهاند

با توجه به عدم شناخت مناسب از بيماری و عالئم آن در ابتدای ورود به

و ميتوانند آن را به افراد مستعد و در معرض گروه فوق انتقال دهند .یک

کشور و همچنين جمعيت  80ميليوني و ارتباطات و تحرکات اجتماعي

فرد مبتال ممكن است دوباره آلوده شود یا بهبود یابد)𝑡( 𝑉𝑅 یا فوت شود.

زیاد ،تخمين مقدار اوليه افراد در معرض ابتال برای ایران دشوار است .از

 .3افراد حذفشده )𝑡(𝑅 :این گروه افرادی هستند که یا

طرفي برای شبيهسازی بهتر و سادهتر مدل با توجه به محدودیت دادهها،

بهبودیافتهاند یا فوت کردهاند)𝑡(𝐷 .
عالوه براین ،فرض بر این است که مقياس زماني مدل  SIRبه
اندازهای است که ميتوان از تولد و مرگ (غير از مرگ ناشي از ویروس

معادالت ( )1گسسته سازی شدهاند و به دالیل ذکرشده بهجای معادله ()1
و با در نظر گرفتن ( )2با فرض  𝑁 = 1معادله ( )3جایگزین معادله ()2
شده است.

به جمعيت کشور کم است.
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کرونا) صرفنظر کرد و همچنين مرگومير ناشي از این ویروس نسبت
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درک خوبي از نحوه انتشار بيماری کووید 19-در ایران بدهد .این مدل

 -3روش بهکارگیری مدل برای دادههای

مدلسازی و تحليل گسترش کووید 19-در ایران با استفاده از مدل کالسيک SIR

92

زهرازارع ،نسترن واثق

)𝑡(𝑅 𝑆(𝑡) = 1 − 𝐼(𝑡) −
)𝑡(𝐼𝑏 ∆𝐼 = 𝑎𝑆(𝑡)𝐼(𝑡) −
∆ ∗ 𝐼∆ 𝐼(𝑡 + 1) = 𝐼(𝑡) +
)𝑡(𝐼𝑏∆𝑅 = −
𝑡∆ ∗ 𝑅∆ 𝑅(𝑡 + 1) = 𝑅(𝑡) +

()4

که 𝑡∆ نمو و فاصله زماني است که برابر با یک در نظر گرفتهشده که نشان
از یک روز است.
دو پارامتر نرخ ابتال 𝑎 و نرخ حذف 𝑏 باید برای انجام شبيهسازی
مشخص باشند .در انتقال و گسترش واقعي یک اپيدمي ،نرخ ابتال 𝑎 یک
دادههای اپيدميولوژیک به دست آورد .برای نرخ حذف نيز به روشي
مشابه عمل ميشود .اما به دليل در دسترس نبودن دادههای دقيق ایران در
این مقاله پارامترهای 𝑎 و 𝑏 به کمک نرمافزار متلب 1و با سعي و خطا

 1398تا  1دی  1399ایران.
جدول  .1پارامترها نرخ ابتال و نرخ حذف به ازای بازههای مختلف.
SDRE
دوره زماني

بهدستآمدهاند.

 -4نتایج شبیهسازی
در این مقاله فرض شده است که این نوع ویروس از قانونهای پایهای
انتقال بيماریهای اپيدمي پيروی ميکند .متغير)𝑡(𝐼 مانند یک تابع
گاوسي عمل ميکند از صفر افزایش ميیابد به یک نقطه حداکثری
ميرسد و سپس کاهش ميیابد و به یک نقطه پایدار ميرسد .متغير )𝑡(𝑆

بهصورت یكنواخت کاهش ميیابد تا به پایداری برسد و متغير )𝑡(𝑅 نيز
بهصورت یكنواخت افزایش ميیابد تا به پایداری برسد .این فرض با
واقعيت کلي بيماریهای اپيدمي نيز سازگار است.
 308( 1399روز) در شكل  1نشان دادهشده است .نميتوان برای کل این
بازه از مقادیر یكسان پارامتر استفاده کرد به همين دليل  308روز با توجه
به نمودار و نقاط حداکثری محلي به پنج دوره تقسيمشده است 73 .روز
اول ( 30بهمن  1398تا  11اردیبهشت  )1399را دوره اول در نظر
گرفتهشده و با سعي خطا نرخ ابتال و نرخ حذف آن بهدستآمده است .به
همين ترتيب پارامترهای دوره دوم ( 11اردیبهشت  1399تا  21خرداد
 ،)1399دوره سوم ( 21خرداد  1399تا  10شهریور  ،)1399دوره چهارم
( 10شهریور  1399تا  8آذر  )1399و دوره پنجم ( 8آذر تا  1دی )1399
بهدستآمده است .مقادیر پارامترهای𝑎 و 𝑏 مربوط به دورههای فوق در
جدول  1آورده شده است.
برای مقایسه تخمين مدل از این بيماری با دادههای واقعي ایران در

(نرخ ابتال)

(نرخ حذف)

98/11/30-99/02/11

0/208

0/085

99/02/11-99/03/21

0/17

0/082

99/03/21-99/06/10

0/063

0/036

99/06/10-99/09/08

0/07

0/0001

99/09/08-99/10/01

0/07

0/033

در شكلهای  2تا  6نمودارهای مربوط به مقایسه تعداد افراد مبتال با
)𝑡(𝐼 و مرگ مير با )𝑡(𝑅پيشبيني مدل به ترتيب برای پنج بازه ذکر
شده آورده شده است.
در نمودارهای مربوط به )𝑡(𝑅 اختالف بسيار با تعداد مرگومير
وجود دارد که این اختالف به این دليل است که )𝑡(𝑅 برابر با مجموع
مرگومير و افراد بهبودیافته است درصورتيکه دادههای موجود فقط
برای تعداد مرگومير در دسترس است .هرچقدر این اختالف بيشتر باشد
به این معناست که نسبت افراد بهبودیافته بيشتر از افراد فوتشده است.
با توجه به شكل  2مشاهده ميشود که مدل توانسته تخمين خوبي از
افراد مبتال و بهبودیافتگان داشته باشد .اختالف اندک افراد مبتال در شروع
بازه اول با شرایط اوليه مدل را ميتوان به دليل عدم آشنایي با بيماری در
ابتدای ورود به کشور و در دست نبودن آمار دقيقي در آن حذفشده با
افراد فوتشده در ابتدای بازه کامالً منطقي و به این دليل است که برای
بهبودی کامل حداقل  14روز زمان نياز است ،پس در  14روز اول تعداد

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.6.2

دادههای افراد مبتال شده از تاریخ  30بهمنماه  1398تا  30آذرماه

𝒂

𝒃
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پارامتر متغير با زمان است که ميتوان تخمين آماری از آن بر اساس

شكل  .1نمودار افراد مبتال به کووید 19-در بازه زماني  30بهمن

جامعه حذفشده برابر با افراد فوتشده است.

طول بازه ذکرشده و با توجه به ( ،)2دادههای استفادهشده در دامنه بين

Matlab
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صفر و یک نرمالسازی شدهاند.
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نقطه بيشينه این دوره همزمان با پایان یافتن تعطيالت نوروزی در
ایران و مصادف با  10فروردین  99است .پسازآن به دليل اقدامات
قرنطينه و هشدارهای دولت در رعایت پروتكلهای بهداشتي و از طرف
آگاهي م ردم نسبت به جدی گرفتن بيماری شاهد کاهش افراد آلوده تا
پایان این دوره و اواسط اردیبهشتماه هستيم .در دورههای دوم و سوم نيز
که به ترتيب در شكل  3و  4آورده شدهاند مشاهده ميشود که مدل با
تمام سادگي توانسته تخمين خوبي از افراد آلوده داشته باشد .اما نمودار
مربوط به افراد حذفشده در این دو دوره پایينتر از مرگومير قرارگرفته
دورهها در نظر گرفتهشده است .ميباشد .ازآنجاکه هدف بررسي هر دوره
بهطور مجزا بود شرایط اوليه افراد حذفشده در هر دوره برابر صفر قرار
دادهشده است تا ميزان حذف افراد از جامعه مدل در هر دوره مشخص
شود.

شكل ( ..2الف) نمودار مقایسه افراد مبتال شده در بازه اول و تخمين
مدل از افراد مبتال به ازای ( 𝑏 = 0/085و ( .)𝑎 = 0/208ب)
نقاط قرمزرنگ تعداد افراد فوتشده در اثرکرونا و خط سبزرنگ تخمين
مدل از افراد حذفشده در بازه اول.

تخمين مدل از افراد مبتال () 𝑏 = 0/036و ( .𝑎 = 0/063ب)
نقاط قرمزرنگ تعداد افراد فوتشده در اثرکرونا و خط سبزرنگ تخمين

مدل از افراد حذفشده در بازه سوم.
در شكل  5شاهد جهش بسيار زیادی در تعداد افراد مبتال در ایران

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.6.2

شكل  .4آ (الف) نمودار مقایسه افراد مبتال شده در بازه سوم و
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و این اتفاق به دليل شرایط اوليه صفر که برای افراد حذفشده برای تمام

هستيم .این جهش از قبل توسط کارشناسان و محققان به دليل شروع فصل
پایيز و سرد شدن هوا و در پي آن تقارن بيماری مسری دیگری مانند

مدل از افراد مبتال () 𝑏 = 0/082و ( .𝑎 = 0/17ب) نقاط قرمزرنگ

بسيار بيشتر از تصور و پيشبيني همه بود.

تعداد افراد فوتشده در اثرکرونا و خط سبزرنگ تخمين مدل از افراد
حذفشده در بازه دوم.
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شكل ( .3الف) نمودار مقایسه افراد مبتال شده در بازه دوم و تخمين

آنفوالنزا و همچنين شروع سال تحصيلي پيشبيني شده بود .اما این جهش
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در نظر گرفتن عوامل مختلفي که در فوق ذکر شد و سادهسازی زیاد مدل
است.
در دوره پنجم باوجود روند نزولي شدید در بين افراد آلوده همچنان
نرخ شيوع این بيماری بيشتر از  1و برابر با  2/27است .نرخ شيوع مربوط
به تمام دورهها در جدول  2آورده شده است.
جدول  .2نرخ شيوع دورههای یک تا پنج.
دوره زماني

𝟎𝑹

(نرخ شيوع)

99/02/11-99/03/21

2/073

99/03/21-99/06/10

0/175

99/06/10-99/09/08

700

99/09/08-99/10/01

2/212

در دورههای اول به دليل گسترش کمتر و قرنطينههای سختگيرانهتر
توسط دولت رفتار این بيماری مانند سایر بيماریهای همهگير در گذشته
شكل ( .5الف) نمودار مقایسه افراد مبتال شده در بازه چهارم و تخمين

بوده است .اما با گذشت زمان و تأثير عوامل زیادی بهویژه شرایط

مدل از افراد مبتال () 𝑏 = 0/0001و ( .𝑎 = 0/07ب) نقاط

اقتصادی ایران مردم ناچار به ترک قرنطينه شدند .پس ناگهان با شروع

قرمزرنگ تعداد افراد فوتشده در اثرکرونا و خط سبزرنگ تخمين مدل از

فصل سرد جهش عظيمي در مبتالیان به وجود آمد .پسازاین اتفاق

افراد حذفشده در بازه چهارم.

ازسرگيری قرنطينه سرسختانه و تصویب قوانين منع رفتوآمد و همچنين
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98/11/30-99/02/11

2/447

جریمه افراد خاطي توسط دولت ،شاهد روند نزولي در افراد آلوده هستيم.

آمار ایران.

شكل ( .6الف) نمودار مقایسه افراد مبتال شده در بازه پنجم و تخمين مدل
افراد فوتشده در اثرکرونا و خط سبزرنگ تخمين مدل از افراد حذفشده در
بازه پنجم.

 -5روند بیماری در آینده
با توجه به روند نزولي افراد آلوده در بازه کنوني و شروع
واکسيناسيون در جهان پيشبيني ميشود این روند جهش چشمگيری تا
پایان سال نداشته باشد .اگر فرض کنيم پارامترهای 𝑎 و 𝑏 تا پایان سال

اگر پارامتر نرخ شيوع را مانند دورههای قبل نسبت 𝑎 به 𝑏 در نظر

جاری تغيير محسوسي نداشته باشند روند نزولي افراد مبتال ادامه ميیابد،

بگيریم این پارامتر برای این دوره برابر  700ميشود .این تعارض به دليل

اما به صفر نميرسد .این روند در شكل  8نشان دادهشده است .اما اگر
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از افراد مبتال ( 𝑏 = 0/33و (. )𝑎 = 0/73ب) نقاط قرمزرنگ تعداد
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شكل  . 7نمودار تخمين مدل از افراد مبتال در طول پنج دوره و تعداد افراد مبتال
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فرض کنيم به دليل کمتر شدن قرنطينه و شروع خریدهای نوروزی و
رونقي که هرساله در پایان سال وجود دارد نرخ ابتال 𝑎 بيشتر شود احتمال
به وجود آمدن موج جدید ،افزایش ميباید .همچنين با اعالم سازمان
بهداشت ایران واکسيناسيون از بهمنماه در ایران آغاز خواهد شد که این
موضوع با افزایش نرخ حذف 𝑏 همراه خواهد شد .ازآنجاکه نرخ شيوع
بيماری هنوز در ایران بيشتر از یک است پس فرض به وجود آمدن حداقل
یک نقطه بيشينه در نمودار افراد آلوده دارای احتمال بيشتری است.
بنابراین با توجه به اینكه تغيير محسوسي حداقل تا شروع واکسيناسيون در
حوزه درمان و سالمت ایران اتفاق نخواهد افتاد و به دليل مشكالت
نيست ميتوان گفت که 𝑏 تغييری نخواهد کرد و برای کنترل از گسترش
بيماری باید 𝑎 کاهش یابد تا نرخ شيوع 𝑅0کمتر از یک شود 𝑏 .در دوره
پنجم برابر با  0/033است با توجه به ( ) 3باید 𝑎 حداکثر برابر𝑏 باشد تا
مقدار  𝑅0در ایران به زیر یک برسد .در شكل  9مقایسه بين مقادیر
متفاوتي از نرخ ابتال 𝑎 انجامشده است.

سال .99

 -6نتیجهگیری
نظریههای مدلسازی ریاضي ابزار مؤثری برای مطالعه الگوی شيوع
بيماریهای همهگير در طول زمان هستند .این مدلها ،پيشبينيهای
مفيدی درزمينه تأثير دخالت عوامل مختلف در کاهش تعداد افراد آلوده
به عفونتها و عوامل بيماریزا ميدهد [ .]16-14در این مقاله توانایيهای
مدل کالسيک  SIRبهمنظور تخمين پارامترهای مؤثر در گسترش بيماری
کووید 19-در ایران بررسي شد .با توجه به نتایج بخش چهار ،دیده
ميشود که این مدل عليرغم سادگي ،توانایي خوبي در تخمين پارامترها
و تطبيق دادن دادهها بهویژه جامعه افراد مبتال )𝑡(𝐼 دارد .برای دیگر
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اقتصادی ادامه دادن طوالنيمدت محدودیتها و قرنطينه امكانپذیر

شكل  .9مقایسه تعداد افراد مبتال به ازای پارامتر ابتال و حذف افراد تا پایان

گروههای مستعد و حذفشده نميتوان اظهارنظر قطعي کرد ،زیرا
دادههایي بهمنظور ارزیابي عملكرد این مدل برای این دو گروه در

شكل  .8تخمين مدل از افراد مبتال و حذفشده با فرض ثابت ماندن
پارامترهای دوره پنجم تا پایان سال .99

با توجه به شكل  9ميتوان متوجه تأثير زیاد نرخ حذف در کاهش
تعداد افراد آلوده تا پایان سال شد .به معنایي دیگر توانایي نظام درماني و
سالمت در بهبود افراد و در پي آن کاهش افراد آلودهای که ميتوانند
جامعه مستعد )𝑡(𝑆 را بيمار کنند بسيار مؤثر است .همانگونه که در این
نمودار مشخص است حتي اگر نرخ سرایت و ابتالی بيماری 𝑎 برابر با
مقدار خود در ابتدای ورود به کشور و دوره اول گردد ميتوان با تقویت
نظام درمان و سالمت تعداد مبتالیان را تا پایان سال جاری به مقدار بسيار
اندکي رساند.
از عواملي که ميتواند نرخ حذف افراد بيمار 𝑏 را افزایش دهد
واکسيناسيون افراد مستعد )𝑡(𝑆 ميباشند .اما اگر تصميماتي در این
خصوص گرفته نشود و سيستم درمان کشور به همين منوال ادامه دهد و
با احتمال افزایش نرخ ابتال 𝑎 شاهد موج جدیدی تا پایان سال خواهيم
بود.
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،5ویژه نامه کووید19-

تغييرات و نقاط بيشينه محلي زیادی که در دادههای افراد بيمار در ایران
وجود دارد ،زمان ورود بيماری به کشور تا یک دیماه  1399به پنج دوره
تقسيمشده است که به ازای هر دوره پارامترهای مؤثر بهدستآمده است.
این پارامترها نشان از تأثير اقداماتي مانند قرنطينه ،رعایت پروتكلهای
بهداشتي در جامعه و همچنين توان سيستم درمان و سالمت کشور است.
با توجه به نتایج زماني در دورههایي که دولت قرنطينههای سختگيرانه
و محدودیتهای تردد اعمال کرده است (دوره  )5شاهد روند نزولي
شدیدی در جامعه افراد مبتال هستيم .از آنسو با متقارن شدن فصل پایيز و
شروع بيماریهای عفوني دیگر و رعایت نشدن پروتكلها و فواصل
اجتماعي در سطح جامعه به دالیل اقتصادی ،شاهد رشد شدید بيماران در
دوره چهارم هستيم.
از دیگر نتایج مهم این تحقيق ميتوان به تأثير بسيار زیاد نرخ حذف
اشاره کرد که نسبت مستقيمي با توانایيهای سيستم درمان و سالمت
کشور در روند بهبود افراد مبتال دارد .درصورتيکه دیده ميشود از
ابتدای ورود این بيماری به کشور نهتنها قدرت کادر درمان و نظام درماني
کشور بهبود داده نشده ،بلكه به دليل فوت عدهی زیادی از پزشكان و
Journal of Control, Vol. 14, No. 5, Special Issue on COVID-19
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شروع واکسيناسيون بخشي از کشور است .بهترین جامعه برای شروع

دوگره را در جامعه بهخوبي تخمين زده است .با توجه به شكل  1و وجود

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.5.6.2
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