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پیش بینی روند گسترش ویروس کرونا در 
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ست و از آنجایی که این ویروس از COVID 2019کرونا ) سیار باال سرایت ب ( یک ویروس با 

صرفا می توان نوع سرایت انسان به انسان را  طریق انسان از چین خارج شده است بنابراین 

با مدل سووازی مفمومی چنوننی انتلال بیماری کروناا امتماال بتوان لذا برای آن متصووور بود  

به صووور  ام  tدوره مدلی جمت تعیین نرخ انتلال ویروس از یک فرد مبتال به افراد سووالد در 

 ئه داد:زیر ارا

𝜌 (𝑡)𝜃 = (1 − 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑡 ) ∗ ∑(𝑁𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡 
∗ 𝑁𝑐𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡 

∗ 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖)  (1)

4

𝑖=1

 

سرایت ویروس از فرد مبتال به شخص سالد در نظر گرفته  در مدل فوق چمار روش شناخته شده

 شده است:

 ابزارآال  آلوده کردن سطوحا وسایل و  (1

 آلوده کردن هوا )آلودگی هوازی(   (2

 (  یا ترشحا )لمس مستلید  مستلیدآلودگی  (3

 آلوده کردن مواد غذایی  (4

متاثر از ضوور   س از یک فرد مبتال در یک دورهورنرخ انتلال وی هد که( نشووان می د1رابطه )

ست  4داخلی  س متغیر ا شده ا ضریب نفوذ )  تدر این مدل فرض  ( 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖که هر روش ابتال ا 

 𝑁𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡  یک( ودارد )بین صووفر مشووخص و ثابتی 
از طرف فرد  i نوعتعداد موارد آلوده سووازی  

ست و انتلال  زنجیره ام   tدر دوره  مبتال  𝑁𝑐𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡ا
ست که به خاطر آلوده   سالمی ا تعداد افراد 

قرار می  انتلال زنجیره ام   tدر دوره  ریدر معرض مواجمه با بیما iکردن مبتال در هر یک روش 

  گیرد

 : 1توصیه سیاستی 

دو انسان مجزا  رفتارعملکرد موثر( از ضر  داخلی خطر زا )تعداد موقعیت های باید توجه داشت  

روابط اجتماعی افراد را  نرخا بنابراین اگر بتوان صور  می گیرد)یکی ناقل و دینری مساس( 

 کاست رزا را به نسبت بیشتری در جامعه کاهش دادا از این طریق می توان موقعیت خط



𝑁𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡 
= 𝑅𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝑁𝑃𝑜𝑙𝑀𝑎𝑥     (2)   

𝑁𝑐𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡 
= 𝑅𝑟𝑎𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝑁𝑐𝑎𝑙𝑚𝑀𝑎𝑥   (3) 

د موقعیت نصف گردد  تعدادر جامعه با تممیداتی روابط اجتماعی افراد مجد گر به عنوان مثال ا 

 چمارم می شود! خطرزا یک

س شده ا ضریب نفوذ ) تدر این مدل فرض  صفر  ثابتی( 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖که هر روش ابتال ا  دارد )بین 

ضریب رعایت بمداشت فردی تا یک( بنابراین  انتلال  زنجیره ام   tدر دوره  در جامعه متوسط 

(𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑡 به عنوان عامل پیشوونیری کننده ابتالی شووخص سووالد ) در مواجه

در جامعه در  رعایت بمداشووت فردینرخ در این مدل   در نظر گرفته شووده اسووت موقعیت موثر 

 از رابطه زیر بدست می آید: ام  tدوره 

𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑡 = 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 ∗ 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒𝑡   (4) 

شتی )ویژه ویروس کرونا( 𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 در این رابطه صول بمدا در دوره  نرخ کیفیت رعایت ا

t  و  ام𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒𝑡 ست از شت فردی را  عبار  ا ام رعایت می   tدر دوره نرخ جمعیت که بمدا

 کنند 

 :2توصیه سیاستی 

صرعایت ( بر می آیدا نرخ 4نطور که از رابطه )هما شت فردی در جامعه از دو عن ممد توام  ربمدا

شود   شکیل می  سیار متاثر از ت شت فردی ب سد نرخ کیفیت بمدا امکانا  وجود به نظر می ر

ستک سکا د شتی )ما شتی در مراکز بمدا ضدعفونی کننده و  ( داردبمدا سو  شا مواد  و از دینر 

 از است افراد فرهنگ سالمت نرخ رعایت بمداشت تحت تاثیر سطح آگاهی رسانی به جامعه و 

( آموزش رعایت بمداشووت فردی ویژه کرونا و 2( تامین کافی لوازم بمداشووتی مردم 1 این نظر

( 4( افزایش بمداشووت محیطی )معابرا سووازمان هاا بیمارسووتان ها و  ( 3 آگاهی رسووانی جامعه

سترده تعطیلی از طریق امکاهش ازدم شناه هاا  (اسازمان های اجتماعی )اد گ  را ا مدارسا دان

  روش استاثربخش ترین 

 



ام  t دوره  ر د جدیدتعداد مبتالیان متوسووط  تخمینبرای  زیر اپیدمیبا برخی مالمظا ا مدل 

 ارائه شده است: لالانت زنجیره

 

𝑃(𝑡)𝜃 = ((
𝐼𝑖𝑡

𝐿
) + (

𝐿−𝐼𝑖𝑡

𝐿
) ( 1 − 𝐼𝑗𝑡)) ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑗𝑡) ∗ 𝜌(𝑡) ∗ 𝑃(𝑡 − 1)𝜃    (5)  

 

 با فرض تساوی های زیر:

  𝑁𝑡 = ((
𝐼𝑖𝑡

𝐿
) + (

𝐿−𝐼𝑖𝑡

𝐿
) ( 1 − 𝐼𝑗𝑡)) ∗ (1 − 𝑃𝑟𝑗𝑡) ∗ 𝜌(𝑡)       (6)  

 به شکل زیر تبدیل می شود: معادله ریاضی 

 

𝑃(𝑡)𝜃 =  𝑁𝑡 ∗ 𝑃(𝑡 − 1)𝜃     (7)  

𝜌𝑡  انتلال ویروس از یک فرد مبتال به افراد سالد در دوره: نرخ t   انتلال زنجیره ام 

𝐿  نسوویل فرد تا پاکی کامل )متوسووط دوره پتا بروز عالئد: دوره قابلیت انتلال ویروس کرونا از آغاز

 انتلال فرد مبتال به سایرین(

σ  تا بروز عالئد: متوسط دوره زمانی از زمان ابتالی فرد 

𝜃  :مجموع دوره( متوسط دوره ابتالی فرد تا پاکی کامل σ  و𝐿 ) 

𝐼𝑗𝑡  :  متوسط نرخ تعداد مبتالیانی که بعد از بروز عالئد مورد شناسایی و جداسازی قرار می گیرند 

𝐼𝑖𝑡  :مانی کهمتو با نرخ  مبتالیانبخشووی از  ی کشوودم طول سووط ز (𝐼𝑗𝑡  ) مان بروز عالئد  مورداز ز

 شنناسایی و جداسازی قرار بنیرند 

𝑁t  : دوره در نرخ خالص رشد زنجیره انتلال کروناt   انتلال زنجیره ام 

𝑃𝑟𝑗𝑡 :شناسایی و جداسازی قرار می گیرند   متوسط نرخ مبتالیانی که قبل از بروز عالئد مورد 



 :3وصیه سیاستی ت

سایی قرار معموال  شنا سیاری از مبتالیان ویروس کرونا به دالیل مختلفی مورد  و  دننمی گیرب

گردند  برخی از دالیل این امر  سالد میدر جامعه گسترش می یابند و منجر به مبتال شدن افراد 

 می تواند:

 دی به غربالنری عمومی و قرنطینه مشکوکینعدم توجه ج 

  عدم تست موارد مشکوک 

   عدم بستری مبتالیان به علت کمبود امکانا 

   درصد( 50خفیف بودن عالئد و یا بدون عالئد بودن بیماری در فرد )امتماال بیش از 

   عدم آگاهی کافی افراد از بیماری شایع در منطله و 

با ویروس کرونا در زنجیره انتلال گسترش می یابد  چنونه ( نشان می دهد که 5مدل ریاضی )

عوامل مربوط به ویروس کرونا عالوه بر نرخ خالص رشوود زنجیره انتلال  (6) رابطهتوجه به 

شت فرعایت  نرخ عوامل ممد تحت تاثیر جامعها  مضوری افرادروابط اجتماعی  مجدردی و بمدا

ی زاجداستشخیصا غربالنریا در زمینهپزشکی اقداما   دینری است که غالبا به مجد و سرعت

 در اختیارمعموال اپیدمی  طدر شرایاقداما   برنامه ریزی این  مرتبط می شودیان مبتالدرمان  و

زمان تا بروز عالئد فرد مبتال دوره  طولل اگر به عنوان مثا اسووت  دولتیمرتبط نمادها و مراکز 

 بروز عالئد فرد مبتال طول دوره متوسطبه میزان یک چمارم  اواتری   (شناسایی و جداسازی )بس

سرایت(تا  شناخته  کاهش یابد درمان کامل )رفع خطر  یک  به میزانو همچنین مجد مبتالیان 

یک به میزان ویروس کرونا  نمایتا از نرخ خالص رشوود زنجیره انتلالا افزایش یابدچمارم 

سته چمارم  شود! کا  وتشخیص ا غربالنری برنامه ریزی جمت گسترش امکانا بنابراین  می 

ضروری است و می تواند بطور چشد گیری از بسیار در سریع ترین زمان ممکن مبتالیان درمان 

 گسترش زنجیره انتلال ویروس بکاهد 

 :4توصیه سیاستی 

نخسین افراد مبتال به ویروس کرونا  𝑷𝟎نشان از اهمیت شناسایی سریع و دقیق نمایی مدل 

 در هر منطله دارد 
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النوی زمانی نمایاننر 19-برای ویروس کووید 𝜃دوره  معرفی شوودها مدل ریاضوویبر اسوواس 

سب و موثری  صمید گیری وبرای منا شنیبرای اقداما  برنامه ریزی  ت رانها کنترل و ممار پی

ستبیماری این  سط( دقیق تعیین لذا   ا ش اهمیت فراوانیاین دوره )متو در  𝜃دوره   تخواهد دا

 در مطالعه ای (1308دوست و همکاران ) مق شده است  برآورد روز هد 27گزارش های مختلف تا 

پیشنماد  اریاضی ارائه شده با توجه به مدلبنابر این   آورده استروز  16.4این ملدار را مدود 

مدنظر قرار  𝜃ضووریبی از دوره  پیشوونیرانه و ممار بیماری کروناقداما  جدی جمت امی شووودا 

 گیرد 

النوی چین نشووان می دهد که اگر اقداما  صووور  گرفته به موقع و کامل انجام شووود می توان 

شیوع کرونا زمان مشخصی از امیدوار بود تا با گذشت  شاهد روند کاهشی  اولین اقداما  جدی 

  باشید

س کرونا در چین نشان می دهد که اگر نلطه آغاز شیوع این ویروس را بررسی مدل شیوع ویرو

یه  تدای ژانو یه  2020در چین در اب لت چین و قرنط یدا  دو با وجود تمم در نظر بنیرید  

تامدودا  40فراگیرا نرخ گسووترش کرونا در طول  لت فزاینده ای ) یه( در مال  10روز با ما فور

 گسترش بوده است  

فوریه( روند گسترش کرونا به رشد کاهشی همراه است  بنابراین می  10اریخ )اما بعد از این ت

( 2020مارس  14  این روند کاهشووی تا به امروز )نامیدنلطه بحرانی کرونا توان این نلطه را 

شکلی که فلط  ستا به  شته ا شده  13نفر در تاریخ  11ادامه دا مارس تست کرونای آنما مثبت 

 ( مسیر نجا است )



 

 )موارد تایید شده( کرونا در چین شیوعنمودار 

ضریب تعیین  Cubicکرونا در روزهای آتی با استفاده از رگرسیون  ویروسمدل شیوع   99.5با 

 بین عبار  است از:تابع پیش درصد تخمین زده شده است 

𝑌(𝑑𝑎𝑦) = 676.11 − 359.31 (𝑑𝑎𝑦) + 35.708 (𝑑𝑎𝑦2) − 0.086 (𝑑𝑎𝑦3) 

 اسفند بر اساس آمار رسمی کشور است  23کارگرفته شده در این مدل تا تاریخ داده ب

شان می دهد اگر اقداما  شابه یشدید نمودار زیر ن صور  گیردا  م بینی می توان پیشچین 

تایید شده بود اما اگر اقداما  دولت  مبتال شاهد کاهش تعداد مواردفروردین  9تا نمود می توان 

  شودا امتماال این روند افزایشی ادامه می یابد و مردم موثر واقع ن

𝑇 



 

  ایرانکرونا در  موارد تایید آزمایشگاهی نمودار رشد

 

اما نمایتا انتخا  با ماست!! آیا مسیر خودمان را ادامه دهید؟! و در مسیر بحران 

پیش بروید و یا النوی چین را بر گزینید و به تجربه دینران سووریع تر به 

 سید!!!ملصد بر

 بحرانمسیر 

 نجا  مسیر

 نمودار شیوع کرونا
 نلطه بحران

 نمد فروردین

 راننممبح

 بممن 29

 راننممبح

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/339738967

