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مقدمه ویرایش دوم

. بعد از انتشار ویرایش اول این ارائه در فضای مجازی، بازخوردهای مختلفی به اینجانب رسید•

.برخی از بازخوردها بیشتر به تعداد موارد فوت در بدترین سناریو توجه کرده بودند•

.  از بیماران کرونائی نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند% 20در ویرایش قبلی بر اساس نظر برخی متخصصین فرض شد که تنها •

مبتالیان در بدترین سناریو به علت عدم توجه به کاهش تعامالت اجتماعی و عدم توجه به رعایت بهداشت در مالقات بین افراد تعداد•
% 20برای بستری شدن ( تعداد الزم% 10تا )میلیون نفر می رسید و کشور با کمبود شدید تخت بیمارستانی 30به بیماری تا حدود 

. میلیون نفر می رسید3.6بیمارن مواجه می شد و در نتیجه تعداد افراد فوت شده به حدود 

گ و میر و نرخ در ویرایش قبلی فرض شده بود که کمبود تخت بیمارستانی برای بیمارانی که به بستری شدن احتیاج دارند نرخ مر•
ور تعداد بر اساس فرض مزب. را تحت تأثیر قرار می دهد( اعم از آن هایی که نیاز به بستری شدن دارند یا ندارند)بهبود تمام بیماران 

. میلیون نفر می رسید3.6موارد فوت در بدترین سناریو به حدود 

بیمارانی % 20بازخورد برخی از متخصصین در مورد ویرایش اول آن بود که کمبود ظرفیت بیمارستانی روی مرگ و میر و بهبود فقط •
. که به بستری شدن احتیاج دارند اثر می گذارد

ر و بهبود بر اساس بازخورد مزبور معادله نرخ مرگ و میر و نرخ بهبود اصالح شد به طوری که دسترسی به بیمارستان روی مرگ و می•
.بخشی از بیماران اثر می گذارد که نیاز به بستری شدن دارند

سبب شد تعداد موارد فوت ( 3سناریو )تأثیر چندانی نداشت ولی در بدترین سناریو 2و 1این تغییرات در نتایج حاصل از سناریوهای •
4میلیون نفر و تعداد بیماران در اوج خود به جای 27.8میلیون نفر و تعداد کل افرادی که به بیماری مبتال می شوند به 1.4به 

.میلیون نفر برسد که همچنان اعداد بزرگ و قابل توجهی هستند3میلیون به 



مقدمه 
. دپیش تر نسخه ای از این ارائه که در حال تکمیل بود پس از ارسال آن برای برخی دوستان جهت اظهار نظر در فضای مجازی پخش ش•

میل مدل در ایمیلی که برای دوستان مزبور ارسال کردم، تذکر دادم که درصدد بررسی پارامترهای مدل با نیروهای متخصص پزشکی و تک•
.  ولی فایل ارائه بدون توجه به تذکر مزبور در فضای مجازی پخش شد. هستم

.  هنوز نتوانسته ام در مورد پارامترهای مدل با متخصصین پزشکی و اجتماعی همفکری کامل انجام دهم•

دهای بعدی در این ارائه با اضافه کردن یک بازخورد جدید از نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا به ضریب انتقال بیماری که توضیح آن در اسالی•
.می آید مدل را برای سناریوهای مختلف شبیه سازی کردم

د ش تعدااین شبیه سازی ها نشان می دهد که ابعاد فاجعه کرونا می تواند بسیار بزرگ شود مگر آن که مردم با اجبار و یا از روی فهم با افزای•
سرایت بیماران ارتباطات خود را کم کنند و در تماس های اجباری خود با دیگران اصول پیشگیری را به طور جدی رعایت کنند تا  احتمال

. ناشی از ارتباط کاهش پیدا کند

.      یردامیدوارم این مدل مورد توجه عموم و مقامات سیاست گذاری برای اقداماتی که می تواند کرونا را بهتر و جدی تر کنترل کند قرار بگ•

الزمآن چه در این ارائه می آید جای تکمیل و تدقیق دارد ولی انتشار این نسخه در فضای مجازی را برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود•
.    می دانم



و نرخ اصلی( انباره)متغیر های حالت : زیرساخت مفهومی مدل

شکلاین.استانباره هابینجریانمعرفعالمت های.هستندحالتمتغییرمستطیل هادرونمتغیرهایوانبارهمعرفمستطیل هاشکلایندر
دربیماریعالمتولیهستندمبتالکهکسانیجمعبهومی شوندمبتالابتدا(می شودمردماکثرشاملکه)مستعدوسالمافرادکهمی دهدنشان
بیمارفراداجمعبهبیماریعالمتبدونمبتالیانازفردومی شودآشکارمدتیازبعدمبتالافرادبیماری.می شوندملحقاست،نشدهظاهرهنوزآن ها

شدهفوتافرادجمعبهومی کنندفوتیاومی پیوندندیافتهبهبودافرادجمعبهومی یابندبهبودمدتیازبعدبیمارافراد.می پیونددبیماریعالمتبا
.می پیوندند
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عوامل تعیین کننده متغیرهای نرخ

تعیینرانرخمتغیرهایعواملیچهکهمی دهدنشانشکلاین
نرخرهایمتغیبهغیرمستقیمیامستقیمکهمتغیرهایی.می کنند

الاتصخطوط.می کنندتعیینرانرخمتغیرهایمی شوند،وصل
راروناکبیماریشیوعرفتارکههستندبازخوردهائیازبخشیقرمز

محاسبهنحوهریاضیروابطبعدیاسالیددر.می کندکنترل
بازخوردهایبعدیاسالیدهایدرومی شودمعرفینرخمتغیرهای

.می شوندمعرفیبیماریشیوعنحوهتعیین کننده
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روابط متغیرهای نرخ 

IN=Inf*CBIU نرخ ابتال

     Inf=0.05 احتمال انتقال بیماری در مالقات     

     CBIU      تعداد مالقات بیماران با افراد مستعد در روز

SPD=L/IP نرخ آشکار شدن بیماری

     L      افراد بیمار بدون عالمت

     IP      مدت زمان آشکار شدن بیماری

R=(EHAR*FNH*I*(1-DC)+(1-FNH)*I*(1-DC))/ARP نرخ بهبود

     EHAR یس به بیمارستان روی بهبودی      اثر دستر

     FNH      نسبت بیماران نیازمند بیمارستان

     DC ایط عادی      درصد مرگ و متر بیماران در شر

     I      تعداد بیماران 

    ARP      متوسط زمان بهبود

D=(FNH*I*DC*EHAD+(1-FNH)*I*DC)/ADP نرخ فوت بیماران 

     EHAD یس به بیمارستان روی مرگ و متر      اثر دستر

     ADP      متوسط مدت بروز عالئم بیماری تا مرگ



بازخورد از تعداد موراد فوت بر روی تعداد مالقات های مردم با یکدیگر
داد این شکل بازخورد از تعداد موارد فوت بر روی تع

بااا افاازایش تعااداد . مالقات هااا را نشااان می دهااد
ابتال با افزایش نرخ. مالقات ها نرخ ابتال زیاد می شود

تعداد افاراد مباتال بادون عالمات بیمااری افازایش
زایش می یابد که به نوبه خود سبب زیاد شدن نرخ اف

اد نرخ افزایش بیمااران تعاداد افار. بیماران می شود
رخ با افزایش افراد بیماار نا. بیمار را افزایش می دهد

افازایش. بهبود و نرخ مرگ و میار افازایش می یاباد
گ نرخ مرگ و میر موجب افزایش نسبت متوسط مر

ه نرخ آستان. و میر به آستانه نرخ مرگ و میر می شود
ز مرگ و میر نرخی است که اگر مرگ و میر ناشی ا

مردم کرونا بیشتر از آن شود، حساسیت مسئوالن و
ود، وقتای نسابت مزباور زیااد می شا. را برمی انگیزد

در نتیجااه تااواتر . ارتباطااات افااراد کاااهش می یابااد
مالقااات افااراد کااه ماارگ و میاار ناشاای از ابااتال را 

باا کااهش. فهمیده اند و نگران شده اند، کم می شود
ه و تواتر مالقات ها، تعداد مالقات بین افراد کام شاد

.نرخ ابتال کاهش می یابد
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10

مرگطمتوسنسبتباراافرادارتباطرابطهشکلاین
هچهر.می دهدنشانمیرومرگنرخآستانهبرمیرو

فراداارتباطاتکهمی رودانتظاررودباالترمیرومرگ
تاررفبرایکهحالتیکدر.شودکمتریکدیگربا

رگماگراست،شدهگرفتهنظردرایده آلومسئوالنه
اتارتباطشود،میرومرگنرخآستانهبرابردهمیرو

در.(آبیمنحنی)می یابدکاهشدرصد10حدودبه
کاهشرویکمتریاثرمیرومرگکهدیگرحالت

ست،اشدهنامیدهمسئوالنهغیررفتاروداردارتباطات
60تاارتباطاتمیزانمیرومرگشدنبرابر10با

مربوطاطالعاتقطعاً.می شودکمعادیحالتدرصد
واهدشچهاگرنیست،دستدراجتماعیرفتاراینبه

کاهشسببمیرومرگافزایشمی دهدنشان
بربایدرابطهاینطرفیکاز.می شودارتباطات

وشودتنظیمخبرگاننظراتجمع بندیاساس
.آیدتدسبهرفتارتفاوتبهنسبتمتغیرهاحساسیت

برایاجتماعیرفتاراینچگونگیوقتیدیگرطرفاز
اطالعوسیاست گذارانباشد،مهمکروناشیوع

باد،باشنمسئوالنهرفتارایجاددرصددبایدرسانی ها
.چیننظیراجبارحتییاوتوصیهوتشویق

(RDPT)نسبت متوسط مرگ و میر بر آستانه نرخ مرگ و میر 
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بازخورد از تعداد موارد فوت روی قرنطینه شدن بیماران
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دروخزاب -2
آمار فوت

روی
قرنطینه

این شکل بازخورد را از تعداد موارد فاوت روی 
رخ افزایش ن. تعداد قرنطینه شده نشان می دهد

مرگ و میار موجاب افازایش نسابت متوساط 
. دمرگ و میر به آستانه نرخ مرگ و میر می شو

میر وقتی نسبت مزبور زیاد می شود، اثر مرگ و
نی کاه بر نسبت قرنطینه زیاد می شود بدین مع

ز نسبت بیشتری از افاراد بیمااری کاه خاارج ا
س باا بیمارستان هستند قرنطینه شده و از تما

یماران با افزایش نسبت ب. سایرین منع می شوند
و در قرنطینه، افراد بیمار خاارج از بیمارساتان

ن افراد قرنطینه کاهش یافته و تعداد مالقات بی
کاهش تعداد. بیمار و مستعد را کاهش می دهد
. مالقات ها نرخ ابتال را کم می کند



(RDPT)نسبت متوسط مرگ و میر بر آستانه نرخ مرگ و میر 
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10 توسط نسبت م)این شکل رابطه بین اثر مرگ و میر 
بت را بر نسا( مرگ و میر بر آستانه نرخ مرگ و میر

ود هر چه مرگ و میر باالتر ر. قرنطینه نشان می دهد
انتظار مای رود بیمااران کاه خاارج از بیمارساتان ها 

ایان در. هستند با شادت بیشاتری قرنطیناه شاوند
رابر شکل فرض شده است که وقتی مرگ و میر ده ب
ه تاا آستانه نرخ  مرگ و میر می شود، شدت قرنطین

ر اساس این رابطه نیز می تواند ب. برابر افزایش یابد7
از آن ولای. نظر خبرگان مقادیر دیگر به خود بگیرد

دن جا که قرنطینه شدن بیماران شامل قرنطیناه شا
، و به افراد مبتال که عالمت بیماری ندارند نمی شود

هر حاال مالقاات باین افاراد مباتال بادون عالمات 
ی شود، بیماری و افراد مستعد سبب انتقال بیماری م

ابطاه رفتار مدل نسبت به این رابطه به حساسایت ر
. ستبین مرگ و میر و ارتباط افراد با یکدیگر نی



بازخورد از تعداد بیماران روی در دسترس بودن خدمات درمانی

خت این شکل بازخورد تعداد بیماران روی تعداد ت
باتال باه بیمارستانی تخصیص یافته به بیمااران م

افازایش تعاداد بیمااران . کرونا را نشاان می دهاد
نسابت مبتال به کرونا سبب افزایش نسبت تعاداد
افازایش. آنان به ظرفیات بیمارساتان ها می شاود

نساابت مزبااور ساابب می شااود نساابت ظرفیاات 
بیمارسااتانی تخصاایص داده شااده بااه بیماااران 

ی کرونائی افازایش داده شاود و تخات بیمارساتان
ی افازایش تخات بیمارساتان. برای آنان زیاد شاود

ساابب افاازایش دسترساای بیماااران بااه خاادمات 
و بیمارستانی می شود کاه افازایش نارخ بهباودی
3کاهش مرگ و میر را نتیجه می دهد و باازخورد 

. بسته می شود
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آمار دسترسی

به بیمارستان

روی فوت



ی  به نسبت تخت های قابل تخصیص به بیماران کرونائنسبت تعداد بیماران به ظرفیت بیمارستان ها
(IHR/AHR)
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2 ساتانی نسابت ظرفیات بیمار»این شکل رابطه بین 
بت نسا»و « تخصیص داده شده به بیماران کرونائی

نسبت تعداد این بیماران به ظرفیت بیمارستان ها به
را «تخت های قابل تخصایص باه بیماارن کروناائی

هر چه نسابت بیمااران باه ظرفیات . نشان می دهد
بیمارسااتان هااا افاازایش یابااد انتظااار ماای رود 
بیمارسااتان های بیشااتری بااه بیماااران کرونااائی

ت در این شکل فرض شاده اسا. تخصیص داده شود
نسابت تعاداد ایان بیمااران باه ظرفیات»که اگار 

ص باه بیمارستان ها به نسبت تخت های قابل تخصای
برابر تخت 1.25شود تنها 2برابر « بیمارن کرونائی

روناائی های بیمارستانی قابل تخصیص به بیماران ک
نیاز به آن ها تخصیص می یابد چون بیماران دیگری

در بیمارسااتان ها بسااتری هسااتند و یااا برخاای 
ه بیمارسااتان ها در براباار ورود بیمااارن کرونااائی باا

. بیمارستانشان مقاومت می کنند



(HA)دسترسی به بیمارستان 
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ایاان شااکل اثاار دسترساای بااه بیمارسااتان را روی 
امل و اگر دسترسی ک. بهبودی بیماران نشان می دهد

درصد باشد، نرخ بهباودی هماان 100یا 1مساوی 
می شااود کااه از بیماااری کرونااا در شاارایط مراقباات 

ان ولای اگار دسترسای باه بیمارسات. انتظار می رود
کاهش یابد بهباودی افارادی کاه بارای درماان باه 

( درصد بیمااران20)امکانات بیمارستانی نیازمند اند 
ر در این شکل فرض شده است اگ. را کاهش می دهد

سای باه دسترسی به بیمارستان صفر شود اثر دستر
0.8بیمارستان روی بهباود ایان دساته از بیمااران 

ت باه می شود و یا به عبارت دیگر نرخ بهبودی نساب
. درصاد می شاود80وقتای دسترسای کامال اسات 

در ممکن است متخصصین پزشاکی نظار متفااوتی
هبود مورد فقدان دسترسی به بیمارستان روی نرخ ب

داشته باشند و برای مثاال بارآورد کنناد کاه عادم
هبودی دسترسی بیمار به بیمارستان تا چهل درصد ب

مادل آمااده لحاار کاردن نظار . را کاهش می دهد
متخصصااان وزارت بهداشاات و آمااوزی پزشااکی 

.می باشد



(HA)دسترسی به بیمارستان 

ر 
می

 و 
گ

مر
ی 

رو
ن 

ستا
مار

 بی
 به

ی
رس

ست
 د

ثر
ا

(E
H

A
D

)

0 1

4

ان این شکل رابطه بین نرخ مرگ و میر را باا میاز
اگاار . دسترساای بااه بیمارسااتان نشااان می دهااد

درصاد باشاد، 100یا 1دسترسی کامل و مساوی 
ا نرخ مرگ و میر همان می شود که از بیماری کرون

ولاای اگاار . در شاارایط مراقباات انتظااار ماای رود
یار را دسترسی به بیمارستان کاهش یابد مرگ و م

ر در این شکل فرض شده است اگ. افزایش می دهد
رسی باه دسترسی به بیمارستان صفر شود اثر دست

ی بیمارستان روی مرگ و میر آن دسته از بیمااران
ند اناد که برای درمان به امکانات بیمارستانی نیازم

برابر می شود و یا به عبارت4( درصد بیماران20)
ترسی دیگر نرخ مرگ و میر نسبت به وقتی که دس

نارخ مارگ و میار در . برابر می شود4کامل است 
درصاد فارض 2.4شرایط دسترسی به بیمارستان 

شده است و در صورت عدم دسترسی درصد مرگ
ممکان اسات . و میر به حدود ده درصاد می رساد

قادان متخصصین پزشکی نظر متفاوتی در ماورد ف
دسترسی باه بیمارساتان روی نارخ مارگ و میار 
داشته باشند و مدل آماده اعمال نظار متخصصاان

.وزارت بهداشت و آموزی پزشکی می باشد



بازخورد از نرخ مرگ و میر بیماران روی میزان سرایت بیماری
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فوت روی ضریب

انتقال )مرقبت در

مالقات ها(

دادهتوضیحکهاستمهمیبازخوردآخرینشکلاین
افزایشطریقازبیمارانمرگشکلایندر.می شود
بررمیومرگنرخآستانهبهمیرومرگمتوسطنسبت
رمیومرگنسبتوقتی.می گذارداثرسرایتضریب
بتمراقیکدیگربامالقاتطیدرافرادمی یابدافزایش

خودداریدادندستازمثالًمی آورند،عملبهبیشتری
ازیشتربیامی گیرندهمازبیشتریفاصلهیاکنندمی

ایننتیجهدر.می کننداستفادهدستکشوماسک
.می یابدکاهشسرایتضریبمراقبت ها



بار این شکل رابطه بین نسبت متوساط مارگ و میار
آستانه نارخ مارگ و میار و ضاریب سارایت را نشاان 

اسات و 1وقتی نسبت مرگ و میار کمتار از . می دهد
مردم در تمااس هاای خاود عاادی رفتاار می کنناد و 

ر مراقبت خاصی به عمل نمی آورند، اثر مرگ و میار با
است و سارایت بیمااری باه صاورت 1ضریب سرایت 

ماوارد صاورت % 5عادی و مطابق نظر کارشناساان در 
ه مرگ آستان»به « مرگ و میر»وقتی نسبت . می پذیرد

ی برابر می شود، به خاطر افزایش مراقبت ها20« و میر
مااردم در تماااس بااا یکاادیگر و همچنااین افاازایش 

ب هشدارهای بهداشتی اثر مزبور کاهش می یابد و موج
% 45می شااود ضااریب ساارایت در حالاات ایااده آل بااه 

در حالت کم توجهی مردم باه . حالت عادی خود برسد
مکان رعایت ضوابط بهداشتی در ارتباط باا یکادیگر م

برابار 20است ضریب سرایت وقتای مارگ و میار باه 
ممکن اسات . کاهش یابد% 60آستانه می رسد فقط به 

اشاند خبرگان ارتباطات اجتماعی نظر دیگری داشته ب
و یا آماری از رفتار مردم با افزایش نارخ مارگ و میار 
جمااع آوری شااود، ماادل آمااادگی دارد نظاارات و آمااار 

. جمع آوری شده را در خود ملحور کند
(RDPT)نسبت متوسط مرگ و میر بر آستانه نرخ مرگ و مدیر 
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تصویر همه بازخوردها
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شبیه سازی مدل

.  در این قسمت مدل برای سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود•

:برخی فرضیات مهم مدل که ممکن است تغییر داده شوند•
بقیه به علت سن کم، پراکنده بودن جمعیت و شرایط % 40. میلیونی مستعد ابتال به بیماری کرونا هستند80درصد از جمعیت 60•

.  خوب سیستم دفاعی یا بیمار نمی شوند و یا بیماری را به طور خفیف می گیرند و بهبود می یابند
.درصد احتمال انتقال ویروس در مالقات بین فرد مبتال و فرد سالم وجود دارد5در حالت معمول •
.نفر فرض شده است15در شرایط معمول متوسط تعداد افرادی که یک فرد در روز مالقات می کند •
.درصد است2.4در شرایطی که خدمات درمان مناسب در اختیار بیمار قرار گیرد، احتمال مرگ •
.درصد از موارد بیماری حاد بوده و نیازمند امکانات ویژه درمانی در بیمارستان ها هستند20•
روز 7در . روزاست که در این دوره بیماران می توانند بیماری را انتقال دهند17به طور متوسط دوره بیماری از زمان ابتال حدود •

.ابتدایی این دوره بیماری نهان بوده و عالئم بیماری آشکار نمی شود
.درصد بیماران اثر می گذارد که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند20کمبود بیمارستان روی نرخ مرگ و میر و نرخ بهبود •



شبیه سازی مدل با سناریوهای مختلف

ر بیمارستان و برای تنظیم یا کالیبره کردن مدل برای شرایط ایران نیاز به اطالعات واقعی تعداد بیماران، تعداد فوتی ها و تعداد افراد د•
.  سایر اطالعات است

فتار از آن جا که اطالعات موثقی در دست نیست، مدل برای سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود تا اثر سیاست های حکومت و ر•
.  مردم در رابطه با کرونا را بتوان بررسی کرد

.  انجام سناریوهای مختلف درک مردم و سیاستگذاران را از حالت های مختلف برخورد با بیماری افزایش خواهد داد•



حالت ایده آل: 1سناریو 

:  فرض می شود1در سناریو 
درصد حالت معمولی 10با افزایش تعداد بیماران و نرخ مرگ و میر افراد به اختیار یا با اجبار حکومت ارتباطات خود را تا حدود •

.  کاهش می دهند
ی به همچنین با افزایش تعداد بیماران و نرخ مرگ و میر افراد در ارتباطات خود اصول بهداشتی را برای کاهش سرایت بیمار•

.درصد کاهش یابد65شدت رعایت می کنند تا ضریب سرایت به میزان 

.روز نشان داده شده است120در اسالیدهای بعدی نتایج شبیه سازی مدل برای مدت 



حالت ایده آل: 1نتیجه سناریو 

:توضیح
دربیماریعالمتباافرادسناریوایندر

عدددرخودماکزیممبه40روزحدود
نرخنسبت.می رسدبیمار120000

هب(جدیدبیماران)بیماریشدنآشکار
ازکمتر40روزحدوددربهبودنرخ
مجدداً نودروزحدوددرومی شودیک

ثباعمی تواندکهمی شودبیشتر1از
تعداد.شودبیماریجدیدموجظهور
بیماریعالمتهنوزکهمبتالافراد
به34روزدراستنشدهظاهرآن ها

نفرهزار150حدوددرخودماکزیمم
ماه3حدودسناریوایندر.می رسد

بهبیماریاولموجتامی کشدطول
.شودمهارکلیطور

تعداد بیماران در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته شود
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افراد بیمار با عالئم بیماری نفر

افراد مبتال بدون عالمت بیماری نفر

نسبت نرخ آشکار شدن بیماری به نرخ بهبودی نسبت



مرگ و میر در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته شود

600 نفر در روز )فوتی(

20,000 نفر )فوت شده(

400,000 نفر )مبتال شده(

0 نفر در روز )فوتی(

0 نفر )فوت شده(

0 نفر )مبتال شده(

0 30 60 90 120
Time (Day)

نرخ مرگ و میر نفر در روز )فوتی(
کل افراد فوت شده نفر )فوت شده(
کل افراد مبتال شده نفر )مبتال شده(

:توضیح
هبشدهفوتافرادکلسناریوایندر

افرادکلومی رسدنفر10600حدود
بهندمی کنفوتآنهاازبعضیکهمبتال
.می رسدنفرهزار314



اثرات مرگ و میر بر رفتار مردم در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته شود

32 نسبت

10 ضریب

1 ضریب

0 نسبت

0 ضریب

0 ضریب

0 30 60 90 120
Time (Day)

نسبت متوسط مرگ و میر به آستانه نرخ مرگ ومیر نسبت
اثر مرگ و میر بر نسبت قرنطینه ضریب
اثر مرگ و میر بر ارتباط افراد ضریب



دردسترس بودن بیمارستان در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته شود

4

2

0

0 30 60 90 120
Time (Day)

ب
ری

ض

در دسترس بودن بیمارستان
اثر در دسترس بودن بیمارستان روی بهبود
اثر در دسترس بودن بیمارستان روی مرگ و میر



نرخ ابتال و افراد مبتال بدون عالمت  در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته شود

40,000 نفر در روز
200,000 نفر

20,000 نفر در روز
100,000 نفر

0 نفر در روز
0 نفر

0 30 60 90 120
Time (Day)

نرخ ابتال نفر در روز
افراد مبتال بدون عالمت نفر



عدم توجه به کاهش ارتباطات: 2سناریو 

:  فرض می شود2در سناریو 
ا فقط تا با افزایش تعداد بیماران و نرخ مرگ و میر افراد به توصیه های نظام سالمت گوی نمی دهند و به اختیار ارتباطات خود ر•

.  حالت معمولی کاهش می دهند% 60
.است1بقیه شرایط شبیه سناریو •

.روز نشان داده شده است360در اسالیدهای بعدی نتایج شبیه سازی مدل برای مدت 



:تأثیر رفتار اجتماعی بر تعداد ارتباطات افراد

چنااان کااه پیش تاار گفتااه شااد هاار چااه افااراد رفتااار 
یشتری مسئوالنه تری داشته باشند، توجه و حساسیت ب
آستانه در رابطه با متغیر نسبت متوسط مرگ و میر بر

الی نرخ مرگ داشته و با مشاهده افزایش این متغیر ت
باعث بیشتری برای کاهش ارتباطات خود می کنند که

رض در این مدل ف. کاهش نرخ ابتال به بیماری می شود
نارخ شده در صورتی که نسبت متوسط مرگ و میر بر

شود، افراد در حالات مسائوالنه 10آستانه مرگ برابر 
درصد حالت عادی و در 10تعداد ارتباطات خود را به 
درصااد حالاات عااادی 60حالاات غیرمساائوالنه بااه 

.می رسانند
این رابطاه الزم اسات بار اسااس آماار و جمع بنادی 

گی در صورتی کاه چگاون. نظرات خبرگان تنظیم شود
اشاد، این رفتار اجتماعی بر شایوع کروناا تأثیرگاذار ب

توصایه سیاستگذاران و اطالع رسانی ها باید با تشویق،
و یااا حتاای اجبااار نظیاار چااین درصاادد ایجاااد رفتااار 

.مسئوالنه برایند
ر رفتاار در اسالیدهای بعدی تأثیر رفتار غیرمسئوالنه ب

.مدل و متغیرها مورد بررسی نشان داده می شود

(RDPT)نسبت متوسط مرگ و میر بر آستانه نرخ مرگ و میر 
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برای حالتی که مردم کاهش 
ارتباطات را جدی بگیرند

(رفتار مسئوالنه)

برای حالتی که مردم کاهش 
ارتباطات را جدی نگیرند

(رفتار غیر مسئوالنه)

1

0 10



:توضیح
یبیمارعالمتباافرادسناریوایندر
درخودماکزیممبه50روزحدوددر

نسبت.می رسدبیمار300000عدد
بیماران)بیماریشدنآشکارنرخ

60روزحدوددربهبودنرخبه(جدید
حدودروزدرومی شودیکازکمتر
کهمی شودبیشتر1ازمجددا210ً

جدیدموجظهورباعثمی تواند
کهمبتالافرادتعداد.شودبیماری

نشدهظاهرآن هابیمارعالمتهنوز
ماکزیممبه32حدودروزدراست
.می رسدنفرهزار250حدوددرخود

طولماه8حدودسناریوایندر
لحداقبهبیماریاولموجتامی کشد

.برسدخود

تعداد بیماران در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته نشود

300,000 نفر

4 نسبت

150,000 نفر

2 نسبت

0 نفر

0 نسبت

0 60 120 180 240 300 360

Time (Day)

افراد بیمار با عالئم بیماری نفر

افراد مبتال بدون عالمت بیماری نفر

نسبت نرخ آشکار شدن بیماری به نرخ بهبودی نسبت



مرگ و میر در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته نشود

1,500 فرد در روز )فوتی(

200,000 هدش توف( درف(

4 M فرد )مبتال شده(

0 فرد در روز )فوتی(

0 هدش توف( درف(

0 فرد )مبتال شده(

0 90 180 270 360
Time (Day)

نرخ مرگ و میر فرد در روز )فوتی(
کل افراد فوت شده هدش توف( درف(
کل افراد مبتال شده فرد )مبتال شده(

:توضیح
هبشدهفوتافرادکلسناریوایندر

افرادکلومی رسدنفر106000حدود
ندمی کنفوتآن هاازبعضیکهمبتال

.می رسدنفرمیلیون3حدودبه



اثرات مرگ و میر بر رفتار مردم در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته نشود

100 نسبت

10 ضریب

1 ضریب

0 نسبت

0 ضریب

0 ضریب

0 60 120 180 240 300 360
Time (Day)

نسبت متوسط مرگ و میر به آستانه نرخ مرگ ومیر نسبت
اثر مرگ و میر بر نسبت قرنطینه ضریب
اثر مرگ و میر بر ارتباط افراد ضریب



دردسترس بودن بیمارستان در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته نشود

2 نسبت
4 ضریب

60,000 تخت بیمارستانی

0 نسبت
0 ضریب
0 تخت بیمارستانی

0 60 120 180 240 300 360
Time (Day)

در دسترس بودن بیمارستان نسبت
اثر در دسترس بودن بیمارستان روی بهبود ضریب
اثر در دسترس بودن بیمارستان روی مرگ و میر ضریب
تخت بیمارستانی برای بیماران کرونائی تخت بیمارستانی



نرخ ابتال و افراد مبتال بدون عالمت  در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته نشود

80,000 نفر در روز
300,000 نفر

40,000 نفر در روز
150,000 نفر

0 نفر در روز
0 نفر

0 60 120 180 240 300 360
Time (Day)

نرخ ابتال نفر در روز
افراد مبتال بدون عالمت نفر



تعداد بیماران و میزان مرگ و میر در دو سناریو رفتار مسئوالنه و رفتار غیر مسئوالنه

100,000 نفر
300,000 نفر

50,000 نفر
150,000 نفر

0 نفر
0 نفر

0 50 100 150 200 250 300
Time (Day)

افراد فوت شده  در حالتی که کاهش ارتباطات جدی باشد نفر
افراد فوت شده  در حالتی که کاهش ارتباطات جدی نباشد نفر
تعداد بیماران در حالتی که کاهش ارتباطات جدی باشد نفر
تعداد بیماران در حالتی که کاهش ارتباطات جدی نباشد نفر



بدترین حالت: 3سناریو 

:  فرض می شود3در سناریو 
ا فقط تا با افزایش تعداد بیماران و نرخ مرگ و میر افراد به توصیه های نظام سالمت گوی نمی دهند و به اختیار ارتباطات خود ر•

(2مانند سناریو . )حالت معمولی کاهش می دهند% 50
اهش به عالوه فرض می شود با افزایش تعداد بیماران و نرخ مرگ و میر افراد در ارتباطات خود اصول بهداشتی را نیز برای ک•

%  60کاهش می یابد و % 40فقط % 55سرایت بیماری آن طور که توصیه می شود رعایت نمی کنند و ضریب سرایت به جای 
. مردم اصول مزبور را رعایت نمی کنند

. که در کنترل شیوع بیماری مؤثرند، ضعیف می شوند4و 1در بدترین سناریو هر دو بازخوردهای •

.روز نشان داده شده است360در اسالیدهای بعدی نتایج شبیه سازی مدل برای مدت 



بار این شکل رابطه بین نسبت متوساط مارگ و میار
آستانه نارخ مارگ و میار و ضاریب سارایت را نشاان 

اسات و 1وقتی نسبت مرگ و میار کمتار از . می دهد
مردم در تمااس هاای خاود عاادی رفتاار می کنناد و 

ر مراقبات خاصی به عمل نمی آورند، اثر مرگ و میار با
است و سارایت بیمااری باه صاورت 1ضریب سرایت 

باه «مرگ و میر»وقتی نسبت . عادی صورت می پذیرد
برابار می شاود، باه خااطر 20« آستانه مارگ و میار»

افاازایش مراقبت هااای مااردم در تماااس بااا یکاادیگر و 
همچنااین افاازایش هشاادارهای بهداشااتی اثاار مزبااور 

45موجب می شود ضریب سرایت در حالت ایده آل باه 
در حالات کام تاوجهی . درصد حالت عادی خود برسد

دیگر مردم به رعایت ضوابط بهداشتی در ارتباط با یکا
20ممکن است ضریب سرایت وقتی مارگ و میار باه 

. درصاد کااهش یاباد60برابر آستانه میرسد فقط باه 
ی ممکن است خبرگان ارتباطات اجتماعی نظار دیگار
رخ داشته باشند و یا آماری از رفتار مردم با افازایش نا

مرگ و میر جمع آوری شود، مدل آمادگی دارد نظرات 
(RDPT)نسبت متوسط مرگ و میر بر آستانه نرخ مرگ و مدیر . و آمار جمع آوری شده را در خود ملحور کند
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:توضیح
یبیمارعالمتباافرادسناریوایندر
درخودماکزیممبه121روزحدوددر

نسبت.می رسدبیمار3086000عدد
بیماران)بیماریشدنآشکارنرخ

روزحدوددربهبودنرخبه(جدید
ادافرتعداد.شودمییکازکمتر121
رظاهآن هابیمارعالمتهنوزکهمبتال
به114حدودروزدراستنشده

نفر2250000حدوددرخودماکزیمم
ماه8حدودسناریوایندر.می رسد

بهبیماریاولموجتامی کشدطول
.برسدخودحداقل

تعداد بیماران در حالتی که کاهش ارتباطات و رعایت موارد بهداشتی جدی گرفته نشود

4 M نفر

6 نسبت

2 M نفر

3 نسبت

0 نفر

0 نسبت

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

Time (Day)

افراد بیمار با عالئم بیماری نفر

افراد مبتال بدون عالمت بیماری نفر

نسبت نرخ آشکار شدن بیماری به نرخ بهبودی نسبت



مرگ و میر در بد ترین سناریو

20,000 فرد در روز )فوتی(

2 M هدش توف( درف(

30 M فرد )مبتال شده(

0 فرد در روز )فوتی(

0 هدش توف( درف(

0 فرد )مبتال شده(

0 90 180 270 360
Time (Day)

نرخ مرگ و میر فرد در روز )فوتی(
کل افراد فوت شده هدش توف( درف(
کل افراد مبتال شده فرد )مبتال شده(

:توضیح
بهدهشفوتافرادکلسناریوبدتریندر

کلومی رسدنفر1400000حدود
فوتآن هاازبعضیکهمبتالافراد

.می رسدنفر27800000بهمی کنند
رعایتطبعاً.استفاجعه آمیزاعداداین

ینهقرنطبرایپزشکینظامتوصیه های
درایمنینکاترعایتوافرادماندن
کهمی شودموجبمنزلازخروجزمان
یاومی شوندبیمارکهافرادیکلتعداد
.ودبشباالاعدادازکمترمی کنندفوت



اثرات مرگ و میر بر رفتار مردم در بدترین سناریو

2,000 نسبت

10 ضریب

1 ضریب

0 نسبت

0 ضریب

0 ضریب

0 60 120 180 240 300 360
Time (Day)

نسبت متوسط مرگ و میر به آستانه نرخ مرگ ومیر نسبت
اثر مرگ و میر بر نسبت قرنطینه ضریب
اثر مرگ و میر بر ارتباط افراد ضریب



در دسترس بودن بیمارستان در بدترین سناریو

2 نسبت

4 ضریب

60,000 تخت بیمارستانی

1 نسبت

2 ضریب

30,000 تخت بیمارستانی

0 نسبت

0 ضریب

0 تخت بیمارستانی

0 60 120 180 240 300 360

Time (Day)

در دسترس بودن بیمارستان نسبت

اثر در دسترس بودن بیمارستان روی بهبود ضریب

اثر در دسترس بودن بیمارستان روی مرگ و میر ضریب

تخت بیمارستانی برای بیماران کرونائی تخت بیمارستانی



نرخ ابتال و افراد مبتال بدون عالمت  در بدترین سناریو

400,000 نفر در روز
4 M نفر

200,000 نفر در روز
2 M نفر

0 نفر در روز
0 نفر

0 60 120 180 240 300 360
Time (Day)

نرخ ابتال نفر در روز
افراد مبتال بدون عالمت نفر



مقایسه تعداد بیماران در سه سناریو

4 M

3 M

2 M

1 M

0

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

Time (Day)

ر
نف

تعداد بیمار حالت ایده آل

تعداد بیمار حالت جدی نگرفتن کاهش ارتباطات

تعداد بیمار بدترین سناریو



مقایسه تعداد موارد فوت در سه سناریو

2 M

1.5 M

1 M

500,000

0

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

Time (Day)

ر
نف

تعداد موارد فوت حالت ایده آل

تعداد موارد فوت حالت جدی نگرفتن کاهش ارتباطات

تعداد موارد فوت بدترین سناریو



جمعبندی

.  کشور با چالش بزرگی در مهار کرونا مواجه شده است•

در مالقات با هم و جلوگیری از اجتماعات و حتی تعامالت عادی بین افراد و عدم رعایت اصول بدون محدود کردن جدی مردم•
ر داشته بهداشتی در مالقات ها کرونا می تواند لطمات جانی زیادی به بار آورد و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فاجعه باری برای کشو

. باشد

ر خانه باید هر چه سریع تر محدودیت های گسترده و جدی در ارتباطات و تعامالت بین افراد ایجاد کرد و حتی االمکان شرایط ماندن د•
. و کار از خانه را فراهم آورد

ام در واحدهای خدماتی و تولیدی که اجبار به حضور افراد است باید نهایت دقت در مصون کردن ارتباطات و رعایت بهداشت انج•
.پذیرد

.انجام اقدامات الزم و مدیریت شرایط باال نیاز به یک مدیریت و رهبری مقتدر دارد•

ت فکری فراهم سازی شرایط الزم برای اعمال محدودیت مزبور نیاز به برنامه ریزی و تمهیدات جدی دارد که فقط از یک مدیریت با قدر•
.   زیاد و همت بلند برمی آید



با تشکر از توجه شما

مراقب باشید
سالمت باشید


