
 تحلیل گسترش ویروس کورونا در ایران و همسایگانش

 

  بازیابی شده اند 2020آوریل  2داده ها در تاریخ 

  

 از طریق مرکز کنترل بیماري ها در اروپا در دسترس است که روزانه به روزرسانی می شود. دیتاست کامل

 می باشد: کشورهایی که در این جا بررسی می شوند شامل همسایه هاي ایران به شرح زیر

 ترکیه 

 پاکستان 

 عراق 

 ارمنستان 

 آذربایجان 

 افغانستان 

سه عالوه بر کشورهاي همسایه ما داده هاي کشورهاي چین و کره جنوبی  شامل  را نیز بررسی کرده ایم.و ایتالیا براي مقای داده ها 

 چهار گروه می باشد:

 تعداد ابتالي جدید در روز 

 تعداد مرگ و میر در روز 

 تالیانتعداد کل مب 

 و تعداد کل مرگ و میر 

 

 جدید در مقابل کل

شود. بنابراي انتظار داریم که در طول زمان تعداد مب پخش ویروس باعث افزایش تعداد مبتالیان در هر تالیان و مرگ و میر روز می 

ـــروع به اعمال کنترل نماید تعداد موارد ابتالي جدید کاهش خواهد یافت و تعداد کل  .یابد افزایش ـــور ش به محض این که کش

شده و فراتر نمی رود. ،مبتالیان شباع  تعداد مبتالیان در روز را در مقابل تعداد کل مبتالیان و نیز تعداد  دو مقدار بنابراین ما دقیقاً ا

 د کل مرگ و میر رسم نموده ایم.مرگ و میر جدید را در مقابل تعدا

 



 
 

موقعیت نهایی کشورها در  این شکل به خوبی کشورهایی را نشان می دهد که توانسته اند سرعت گسترش بیماري را کنترل کنند.

ــت. 2020 آوریل 2تاریخ  ــده اس ــخص ش ببینیم که در چین و کره جنوبی اپیدمی تحت کنترل میبه خوبی  با دایره هاي توپر مش

در مورد ایران به صورت کلی تعداد مبتالیان روزانه  است. تعداد موارد جدید کاهش یافته است و تعداد کل به سرعت پیش نمی رود.

تعداد مبتالیان جدید بهتر کنترل شده است. همچنین در کل تعداد مبتالیان نسبت ها در حال افزایش است گرچه در بعضی از زمان

 است. به کشورهاي همسایه بیشتر 

ثابت  مرگ و میر جدید در ایران نسـبتاً تعداد مواردبه نظر می رسـد که همین رفتار را می توان در مورد مرگ و میر مشـاهده کرد. 

 شده است. 

 

 بررسی روند رشد بیماري 

سانی میکه دادهبه دلیل این شویم وجود دارد. شوند، امکان اینها روزانه به روزر شتباه  شت ا به داده ها در طول  وقتیکه دچار بردا

رد نظردر طول زمان داشــته باشــیم بیشــتر یک بازه ي زمانی مشــخص نگاه می کنیم امکان این که درك بهتري از رفتار پارامتر مو

توجه کنید که ما داده ها  زمان ( محور افقی) رسم شده است. بر حسب تعداد کل مبتالیان (محور عمودي) در نمودار زیر مثالً است.

  بر روي محور عمودي نشان داده ایم. توضیح داده شده است، اینجار که د را بر حسب مقیاس لگاریتمی



 
در طول زمان افزایش می یابد. براي مقایســـه رشـــد مبتالیان با کشـــورهاي همســـایه  کل مبتالیان طور که می بینید تعدادنهما

 هاي مشابهی را براي کشورهاي همسایه رسم کرده ایم.منحنی

  

  
ي کشورهاي کنید تعداد موارد ابتال در ایران نسبت به همهگونه که مشاهده میهمانور عمودي لگاریتمی توجه نمایید. دوباره به مح

 بسیاربسیار باالتر است. در این میان تعداد مبتالیان در ترکیه به صورت قابل توجهی در حال افزایش است.همسایه 

 

 کمیت امروز در مقابل کمیت دیروز

ست؟ و این که آیا اقدامات شویم که اپیدمی در حال ک حال چگونه متوجه شتما در مورد نترل ا صله فیزیکی  رعایت بهدا وحفظ فا

 ین اقدامات کارساز باشد تعداد مبتالیان جدید کاهش می یابد.موثر است؟ اگر ا

ـــبت به تعداد مبتالیان جدید دیروز تمرکز کنیم. اما به جاي این که روي مقدار مطلق  بیایید روي تعداد مبتالیان جدید امروز نس

امروز  ید امروز و دیروز بیایید نسبتاعداد تمرکز کنیم بیایید نگرش خود را کمی تغییر دهیم. به جاي مقایسه ي مستقیم موارد جد

سبت  2و تعداد مبتالیان جدید دیروز  3بنابراین اگر تعداد مبتالیان جدید امروز  و دیروز را به دست آوریم. شد ن را به ما  2/3=1,5با

دســت می آید. و اگر  به 5/1=0,2) کمتر بود کســر 5) در مقابل دیروز (مثال 1می دهد. در عوض اگر تعداد موارد جدید امروز (مثال 

 کسر یک به دست می آید. 10در مقابل  10تعداد مبتالیان در روز ثابت بماند مثال 



باشد تعداد موارد جدید کاهش می یابد. و اگر باالي یک باشد بیماري زودتر  1بنابراین در مقایسه با خط ثابت یک اگر این کسر زیر 

 گسترش می یابد.

 
د است نمودار هنوز نامنظم است. بنابراین بهتر است به جاي این که به تغییرات نسبی روزانه نگاه کنیم در حالی که این دیدگاه مفی

  به تغییرات نسبی هفتگی نگاه کنیم تا رفتار داده ها را به دست آوریم.

 

 
موارد ابتال در چین و  بینید که چگونه با کاهش پخش بیماريحال به صورت واضح تغییرات را در طول زمان مشاهده می کنید. می

ست. البته در یک زمان این میزان به یک نزدیک  ست. در مورد ایران این مقدار هنوز باالي یک ا کره جنوبی به زیر یک نزول کرده ا

ست. این به  شده و بیماري در حال افزایش ا شدن به تعطیالت نوروز این روند متوقف  سد که با نزدیک  ست اما به نظرمی ر شده ا

کند. بنابراین تعداد مبتالیان جدید بر روز در طول زمان در حال ي فیزیکی را در کنترل بیماري روشن میهمیت حفظ فاصلهشدت ا

ست  سیدن به یک نی سیده ایم. اما هدف تنها ر ست ما تقریبا به عدد یک ر شخص ا ست. در کل همان گونه که از نمودار م افزایش ا



صله فیزیکی به همه بلکه براي رفع کامل خطر باید به زیر شتی و نیز حفظ فا کشورها  يیک برسیم. امیدواریم که مراقبت هاي بهدا

 کمک کند که به زیر یک برسند.
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