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چکیده:
به طور و ایجادشده جدید کروناویروس یک توسط که شد گزارش چین ووهان شهر در جدید عفونی بیماری یک گسترش ،٢٠١٩ دسامبر پایان در

بهداشت سازمان نفر، ١٠٠٠ مرز از ویروس این قربانیان تعداد عبور با گردید. نام گذاری کووید- ١٩ به عنوان جهانی بهداشت سازمان توسط رسمی

پیش بینی هایی دارد. ٢٠١٩ سال و «بیماری» «ویروس»، «کرونا»، به اشاره ای که کرد انتخاب کووید- ١٩را رسمی نام آن از ناشی بیماری برای جهانی

ارتباط در پیش بینی هایی برای عینی رویکرد یک از مقاله، این در کند. کمک بهتر تصمیم گیری های در دولت به می تواند کووید- ١٩ با ارتباط در

مهم ترین هستند. قابل اعتماد ارائه شده داده های که انجام شده اند فرض این با تحلیل ها است. استفاده شده آماری روش های بر مبتنی کووید- ١٩ با

که است ویروس این مدیریت مدت زمان تخمین و بهبودیافته و فوتی قطعی، مبتالی موارد تعداد برای کرونا ویروس شیوع روند پیش بینی هدف،

مناسب بسیار کوتاه مدت زمانی سری های برای به خصوص مدل ها، از خانواده این است. استفاده شده پیش بینی برای نمایی هموارسازی روش از

گرفته، صورت آماری پیش بینی به توجه با نهایت در می کند. اصالح را خود که است متحرک میانگین نوعی ساده زبان به نمایی هموارسازی است.

می پردازیم. راهکارهایی ارائه به

نمایی. هموارسازی عینی، رویکرد پیش بینی، کووید- ١٩، کلیدی: واژه های

مقدمه ١

پس چین، هوئبی استان ووهان شهر در بار اولین برای ٢٠١٩ دسامبر در

واکسن ها و شدند سینه پهلو دچار مشخصی علت بدون مردم این که از

همه گیری با کروناویروس از جدیدی نوع نبودند، مؤثر موجود درمان های

مرز از ویروس این قربانیان تعداد عبور با شد. شناسایی انسان در

رسمی نام آن از ناشی بیماری برای جهانی بهداشت سازمان نفر، ١٠٠٠

«بیماری» «ویروس»، «کرونا»، به اشاره ای که کرد انتخاب کووید- ١٩را

هستند ویروس ها از بزرگی گروه کرونا ویروس های دارد. ٢٠١٩ سال و

ناراحتی های بروز باعث و کنند آلوده را انسان ها و حیوانات می توانند که

خفیف سرماخوردگی به اندازه است ممکن ناراحتی ها این شوند. تنفسی

کووید- که است داده نشان مطالعه ای باشند. شدید ذات الریه به اندازه یا

با کروناویروس و خفاش کروناویروس بین نوترکیب ویروس یک ١٩ 

دریافتند دیگر، حیوانات با مقایسه با آن ها .[١] است ناشناخته منشأ

بنوناتو مطالعه هستند. کووید- ١٩ مخزن قوی، خیلی به احتمال مارها که

کروناویروس با خیلی کووید- ١٩ که داد نشان (٢٠٢٠) همکاران و

هستند نزدیک و مرتبط چینی خفاش های از خاصی نوع از جداشده

از انتقال زنجیره که می کند پشتیبانی نظریه این از آن ها تحقیقات .[٢]

(٢٠١٩) همکاران و چان است. شروع شده انسان سمت به خفاش ها

کروناویروس با که بوده جدید کروناویروس یک کووید- ١٩ که کردند تأیید

(٢٠٢٠) همکاران و ژو اخیراً .[٣] است مرتبط بسیار خفاش سارس

برابر سارس کروناویروس و کووید- ١٩ بین توالی همسانی که دریافتند

کروناویروس با کووید- ١٩ که دریافتند آن ها همچنین .[۴] است ۵/٧٩٪

به شدت فعلی شواهد بنابراین است. باالیی هومولوژی دارای خفاش

اگرچه است، به دست آمده خفاش ها از کووید- ١٩ که می کنند تأیید

نیستند. مشخص هنوز کووید- ١٩ واسطه ای یا میانی میزبان های
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رضائی تبار٧۴ وحید (کووید- ١٩) کرونا جدید ویروس با ارتباط در پیش بینی هایی

قطعی موارد پیش بینی ٢

پیش بینی روش های از کووید- ١٩، به قطعی ابتالی موارد پیش بینی برای

با پیش بینی منظور این برای می شود. استفاده زمانی سری های در

.[۵] می شود انجام نمایی هموارسازی خانواده از مدل هایی از استفاده

کوتاه مدت زمانی سری های برای به خصوص مدل ها، از خانواده این

میانگین نوعی ساده زبان به نمایی هموارسازی است. مناسب بسیار

حوزه ای نمی توان تقریباً امروزه می کند. اصالح را خود که است متحرک

موارد از بسیاری در حتی و باشد بی نیاز آینده پیش بینی از که یافت را

صنعت، مانند حوزه ها از بسیاری در دارد. حیاتی اهمیت پیش بینی نیز

می گردد تالش غیره و فرهنگ سالمت، محیط زیست، سیاست، اقتصاد،

داده های از استفاده همچنین و مناسب روش هایی از استفاده و ابداع به تا

آینده بتواند که گردد تهیه مدلی گذشته، تجربه های و حوادث به مربوط

در پدیده یک رفتار به عبارت دیگر، نماید. پیش بینی را دور یا نزدیک

می شود برون یابی آینده در ریاضی، و آماری مدل های کمک به گذشته

مشخص تا می گردد ارزیابی خطا، از تعریف شده معیارهایی اساس بر و

روش های گردد. واقع مفید و مؤثر می تواند روش این اندازه چه تا شود

از گروه یک که دارد وجود پیش بینی علم در متنوعی بسیار کمی و کیفی

از که است نمایی هموارسازی روش های پیش بینی، در مهم روش های

آن در محاسبات انجام سرعت و به سادگی می توان روش این مزیت های

کرد. اشاره

نمایی هموارسازی مدل ٣

سری های در روند و الگو بهتر شناخت به کمک به منظور هموارسازی

می گردد. تصادفی) (اثرات نوفه حذف موجب و می شود انجام زمانی

گروه دو به می توان را هموارسازی روش های کلی، تقسیم بندی یک در

دسته بندی نمایی هموارسازی روش های و متحرک میانگین روش های

برای پرکاربرد آماری روش های جمله از نمایی هموارسازی کرد.

اساس این بر آن ایده ی و می باشد زمانی سری های مبنای بر پیش بینی

فراهم آینده برای را راهنمایی بهترین معموال اخیر مشاهدات که است

همچنان و می دهد اخیر مشاهدات به بیش تری وزن بنابراین کرد. خواهد

این می یابد. کاهش نمایی به صورت وزن ها می شود دورتر مشاهدات که

و همسان واریانس زمانی سری های مورد دو هر برای کالسیک روش

تخمین همسان واریانس حالت در می رود. کار به ناهمسان واریانس 

در اما می باشد بسته جمع متحرک میانگین خودهمبسته مدل برابر مدل

نمایی هموارسازی بنابراین نیست. این گونه ناهمسان واریانس حالت

مورداستفاده آریما مدل به نسبت مدل ها از گسترده تری رده ی در می تواند

حالت ها برای نمایی هموارسازی مدل های از مختلفی انواع گیرد. قرار

ادامه در که می گردد استفاده زمانی سری های از مشخصی شکل های و

می پردازیم. آن ها از یک هر توضیح به

تکی نمایی هموارسازی ٣. ١

روند که می شود استفاده زمانی سری های پیش بینی برای روش این

آن معادله ی و باشد نداشته وجود آن در فصلی الگوهای همچنین و

می باشد: ١ معادله ی به صورت

St = αYt + (١ − α)St−١, ٠ ≤ α ≤ ١

Ŷt = St−١ (١)

آن: در که

،t زمان در هموارشده مقدار :St

وزن)، تغییر نرخ (مشخص کننده هموارسازی پارامتر :α

،t زمان در سری واقعی مقدار :Yt

است. t زمان در شده برازش مقدار :Ŷt

و بیش تر هموارسازی موجب صفر) به (نزدیک کم تر وزن های انتخاب

وزن های دیگر طرف از می گردد. نامنظم و دوره ای اجزای بردن بین از

می شود باعث و شده کم تر هموارسازی سبب یک) به (نزدیک بزرگ تر

بنابراین دهد. نشان تغییرات به نسبت بیش تری واکنش مدل خروجی

از استفاده با α مقدار که است این آن دقیق انتخاب برای راه بهترین

گردد. کمینه دوم توان میانگین که شود انتخاب طوری آزمون وخطا

در سری هموارشده ی مقدار از اولیه تخمین محاسبه ی برای همچنین

داریم: (S٠ (یعنی t = ٠ زمان

S٠ = Ȳ =

∑n
t=١ Yt

n
, n ≤ ۶ (٢)

بدین نیز نمایی هموارسازی مدل های در نمایی کلمه ی بردن کار به علت

داریم: ١ رابطه ی طبق که است شرح

St = αYt + (١ − α)St−١

= αYt + (١ − α)[αYt−١ + (١ − α)St−٢]

St = αYt + (١ − α)αYt−١ + (١ − α)٢St−٢

= αY t+ (١ − α)αY t− ١ + (١ − α)٢αYt−٢ + · · ·+

(١ − α)t−١αY١ + (١ − α)tS٠ (٣)



٧٣- ٨٠ ص ،۵٢ پیاپی شماره ،١۴٠٠ زمستان و پاییز ،٢ شماره ششم، و بیست سال آماری، ٧۵اندیشه

زمان در پیش بینی برای ایجادشده وزن های سری مقادیر می شود مشاهده

مشاهدات هنگامی که . . . ،(١ − α)٢α ،(١ − α)α ،α مقادیر یعنی t

می یابد. کاهش صفر سمت به نمایی شیوه ی به می رود عقب به

دوگانه نمایی هموارسازی ٣. ٢

شناخته نیز روند با نمایی هموارسازی عنوان با دوگانه نمایی هموارسازی

داده ها زمانی سری مقادیر که می رود کار به هنگامی روش این می شود.

نگردد. مشاهده آن در فصلی الگوهای اما باشند ثابت روند دارای

هستند. روند دارای تنها داده ها که است کارا وقتی روش این به بیان دیگر

اما است، تصادفی نوسانات شامل به طورمعمول زمانی سری های اگرچه

به تدریجی انتقال های و حرکات نشان دهنده ی سری مقادیر است ممکن

در و باشد طوالنی مدت زمان یک طول در پایین تر یا باالتر نسبتاً مقادیری

الگوی وجود از نشان دهد نشان را رفتاری چنین سری نمودار که حالتی

می توان باشد روند نشان دهنده ی سری نمودار اگر است. آن در روند

بود. خواهد تکی نمایی هموارسازی از بهتر روش این که داشت انتظار

برخی به نیاز ساده نمایی هموارسازی روند، وجود صورت در بنابراین

معادله ی متعاقباً و هموارسازی پارامتر دومین کردن اضافه و تعدیالت

روش این دارد. روند محاسبه برای γ پارامتر با دیگری هموارسازی

پارامتر دو نتیجه در و مرحله هر در روند جزء یک و سطح جزء یک دارای

می باشد: ۴ معادله به صورت آن معادله ی و است (α،γ) هموارسازی

Lt = αYt + (١ − α)[Lt−١ + Tt−١], ٠ ≤ α ≤ ١

Tt = γ[Lt − Lt− ١] + (١ − γ)Tt−١, ٠ ≤ γ ≤ ١

Ŷt = Lt−١ + Tt−١ (۴)

آن: در که

،t زمان در سطح :Lt

سطح، به مربوط وزن پارامتر :α

روند، به مربوط وزن پارامتر :γ

،t زمان در سری واقعی مقدار :Yt

(t زمان در جلوتر گام یک پیش بینی (یا t زمان در برازش شده مقدار :Ŷt

شده) (یکنواخت هموارشده تخمین نشان دهنده ی سطح رابطه ی هستند.

تخمین نیز روند معادله ی و است دوره هر پایان در داده ها مقدارهای از

انتخاب می باشد. مرحله هر پایان در رشد میانگین از هموارشده ای

در کم تری نقش آخر مشاهدات که است مفهوم بدین α کوچک مقادیر

مقدارهای انتخاب بالعکس، و دارد مقدارها سایر به نسبت پیش بینی

مهم تری نقش مشاهدات آخرین که است معنی بدین α بزرگ نسبتاً

جزء بودن ثابت نشان دهنده ی نیز γ = ٠ حالت دارد. پیش بینی در

و بوده پیش بینی همچنین و زمانی سری مقدارهای تمام بین در روند

مشاهده ی به مشاهده ای از حداکثری به طور روند جزء γ = ١ حالت در

دو دقیق انتخاب به منظور روش بهترین نیز اینجا در می کند. تغییر دیگر

مختلف مقدارهای ترکیب های که است این (γ, α) هموارسازی پارامتر

توان میانگین که شود انتخاب طوری آزمون وخطا از استفاده با آن ها

(T٠&L٠) t = ٠ زمان در اولیه روند و سطح محاسبه گردد. کمینه خطا

موردنظر زمانی سری داده های برای خطی رگرسیون مدل برآورد نیازمند

ثابت مقدار حالت این در است. (X (متغیر زمان برابر در (Y (متغیر

(L٠) سطح جزء از (آغازین) اولیه تخمین رگرسیون این مبدأ) از (عرض

می باشد. (T٠) روند جزء از اولیه تخمین نیز شیب و بوده

سه گانه نمایی هموارسازی ٣. ٣

روند با داده ها زمانی سری که می گردد استفاده هنگامی روش این

سری نمودار اگر باشد. فصلی الگوهای شامل اما روند بدون یا و

یک ساله زمانی دوره های طول در تکرارشونده ای الگو های نشان دهنده ی

حالت این می شود. نامیده فصلی الگوی باشد، فصلی تأثیرات سبب به

دارد. فصلی جزء محاسبه ی برای (δ) هموارسازی پارامتر سومین به نیاز

شکل الف) است: شکل دو دارای سه گانه نمایی هموارسازی مدل

افزایشی فصلی تغییرات با زمانی سری حالت این در حاصل ضربی،

است: زیر در ۵ به صورت آن معادله ی و می شود استفاده

Lt = α(
Yt

St − p
) + (١ − α)[Lt−١ + Tt−١], ٠ ≤ α ≤ ١

Tt = γ[Lt − Lt−١] + (١ − γ)Tt−١, ٠ ≤ γ ≤ ١

St = δ(
Yt

Lt
) + (١ − δ)St−p, ٠ ≤ δ ≤ ١

Ŷt = (Lt−١ + Tt−١)St−p (۵)

آن: در که

،t زمان در سری سطح :Lt

سطح، به مربوط وزن پارامتر :α

،t زمان در روند :Tt

روند، به مربوط وزن پارامتر :γ

،t زمان در فصلی جزء :St

فصلی، جزء به مربوط وزن پارامتر :δ

داده های برای p = ١٢] فصلی) (دوره سال یک در فصل ها تعداد :p

(فصلی)]، سه ماهه داده های برای p = ۴ و ماهیانه

،t زمان در سری واقعی مقدار :Yt



رضائی تبار٧۶ وحید (کووید- ١٩) کرونا جدید ویروس با ارتباط در پیش بینی هایی

.t زمان در برازش شده مقدار :Ŷt

فصلی تغییرات با زمانی سری های برای حالت این در جمعی، شکل ب)

است: زیر در ۶ به صورت آن معادله ی و می شود به کاربرده ثابت

Lt = α(Yt − St−p) + (١ − α)[Lt−١ + Tt−١], ٠ ≤ α ≤ ١

Tt = γ[Lt − Lt−١] + (١ − γ)Tt−١, ٠ ≤ γ ≤ ١

St = δ(Yt − Lt) + (١ − δ)St−p, ٠ ≤ δ ≤ ١

Ŷt = Lt−١ + Tt−١ + St−p (۶)

آن: در که

،t زمان در سری سطح :Lt

سطح، به مربوط وزن پارامتر :α

،t زمان در روند :Tt

روند، به مربوط وزن پارامتر :γ

،t زمان در فصلی جزء :St

فصلی، جزء به مربوط وزن پارامتر :δ

،t زمان در سری واقعی مقدار :Yt

،t زمان در شده برازش مقدار :Ŷt

داده های برای p = ١٢ ] فصلی) (دوره سال یک در فصل ها تعداد :p

مشاهده که همان طور (فصلی)]. سه ماهه داده های برای p = ۴ و ماهیانه

سطح، جزء یک دارای مرحله هر در سه گانه نمایی هموارسازی روش شد،

برای هموارسازی) (پارامتر وزن سه شامل بنابراین و است فصلی و روند

برای اولیه مقدارهای می باشد. دوره هر در اجزاء این کردن هنگام به

توسط دوگانه نمایی هموارسازی روش حالت همچون روند و سطح اجزاء

نیز فصلی جزء برای اولیه مقدارهای و زمان روی خطی رگرسیون یک

به شده روندزدایی داده های از استفاده با موهومی متغیر رگرسیون توسط

می آید. دست

کووید- ١٩ قطعی موارد پیش بینی ۴

استفاده شده سه گانه نمایی هموارسازی از پیش بینی برای مقاله این در

برای پیش بینی و گرفته را روز ١٠ هر اطالعات منظور، این برای است.

شکل به است. استفاده شده فاصله ای و نقطه ای به صورت آینده روز ١٠

فرمایید. توجه آن به مربوط توضیحات و ١ شماره

پیش بینی شده و واقعی مبتالی افراد تعداد تجمعی فراوانی شکل١.

٢٠٢٠ فوریه ١٠ تا ٢٠٢٠ فوریه ١ از پیش بینی ها اول: دوره •

بهمن ٢) ٢٠٢٠ ژانویه ٢٢ تاریخ از داده ها اول، دوره پیش بینی برای

نظر در (١٣٩٨ بهمن ١١) ٢٠٢٠ ژانویه ٣١ تا یعنی روز ١٠ مدت به (١٣٩٨

فوریه ١٠ تا (١٣٩٨ بهمن ١٢) ٢٠٢٠ فوریه ١ برای پیش بینی و گرفته شده

قرمز رنگ با انجام شده پیش بینی می شود. انجام (١٣٩٨ بهمن ٢١) ٢٠٢٠

عمودی محور که کنید (توجه است داده شده نشان ١ شماره شکل در

نقطه ای) (پیش بینی پیش بینی شده میانگین است). مقیاس لگاریتم

برای درصدی ٩٠ اطمینان فاصله و مبتال هزار ٢٠٩ تعداد روز ١٠ برای

این است. شده برآورد مبتال هزار ۵٠۴ تا هزار ٣٨ از میانگین این

٢٠٠ فوریه ١٠ تاریخ در مبتالیان واقعی مقدار با مقایسه در پیش بینی

و دارد فاصله بسیار داد، نشان را هزار ۴٣ فقط که (١٣٩٨ بهمن ٢١)

پیش بینی این دارد. را مبتال هزار ١۶۶ حدود در قابل مالحظه ای خطای

واقعی تعداد که است این قابل مالحظه نکته ولی است. نادقیق بسیار

که است طبیعی دارد. وجود پیش بینی شده اطمینان فاصله در مبتالیان

دلیل البته است. مؤثر زیاد خطای و پیش بینی این در داده کم حجم

از که است این است، مؤثر بسیار که پیش بینی بودن نادقیق برای دیگر

بیمارستان دو چین کشور ٢٠٢٠ فوریه ٨ تاریخ تا ٢٠٢٠ فوریه ٣ تاریخ

بسیاری اثر مبتالیان تعداد کاهش در موضوع همین و کرد تأسیس را

این درگیر چین کشور فقط زمان این تا که باشید داشته (توجه داشت

بود). شده رسمی به صورت بیماری

٢٠٢٠ فوریه ٢٠ تا ٢٠٢٠ فوریه ١١ از پیش بینی ها دوم: دوره •

بهمن ٢٢) ٢٠٢٠ فوریه ١١ تاریخ از یعنی بعدی روز ١٠ پیش بینی برای

برای واقعی داده طبیعتاً ،(١٣٩٨ اسفند ١) ٢٠٢٠ فوریه ٢٠ تا (١٣٩٨

بنابراین شود. بهتر نتایج که می رود امید و پیداکرده افزایش پیش بینی



٧٣- ٨٠ ص ،۵٢ پیاپی شماره ،١۴٠٠ زمستان و پاییز ،٢ شماره ششم، و بیست سال آماری، ٧٧اندیشه

تا ٢٠٢٠ ژانویه ٢٢ تاریخ از که است شده عدد ٢٠ واقعی داده تعداد

خط با پیش بینی این شماره١، شکل به توجه با است. ٢٠٢٠ فوریه ١٠

مبتالیان تعداد می شود مشاهده که همان طور است. داده شده نمایش آبی

١) ٢٠٢٠ فوریه ٢٠ تا (١٣٩٨ بهمن ٢٢) ٢٠٢٠ فوریه ١١ تاریخ از واقعی

پیش بینی خطای است. نزدیک شده برآورد میانگین به ،(١٣٩٨ اسفند

بوده خطا) درصد ٧. ٧ (حدود مورد ٨٠٠ و هزار ۵ فقط مدت این در

است. برخوردار کم تری بسیار خطای از اول دوره با مقایسه در که است

باالتری کارایی از زمان طول در داده حجم افزایش با مدل بنابراین

است این مهم نکته یک دوره، این پیش بینی در می شود. برخوردار

با مقایسه در شیب در قابل توجهی کاهش با دقیق تر پیش بینی این که

٣٠ تا ٢٠ بین به عبارت دیگر است. بوده همراه گذشته روز ده پیش بینی

پیش در نزولی روند بیماری این به مبتالیان روند تا است کافی روز

اولین رسمی اعالم از پس روز ٢٣ شد، ذکر هم قبال که (همان طور بگیرد

اعمال با کشور این در مبتالیان تعداد نزولی روند چین، در ابتال مورد

دیگر نکته شد). شروع بهداشتی نکات رعایت و الزم محدودیت های

گفته اند. قرار پیش بینی فاصله های در واقعی مقادیر تمام که است این

٢٠٢٠ مارس ١ تا ٢٠٢٠ فوریه ٢١ از پیش بینی ها سوم: دوره •

و پیداکرده افزایش واقعی داده های تعداد سوم، دوره پیش بینی برای

داده ٣٠ بنابراین است. پیداکرده افزایش نیز پیش بینی به امیدواری

اسفند ٢) ٢٠٢٠ فوریه ٢١ تاریخ از پیش بینی و گرفته شده نظر در واقعی

پیش بینی می شود. انجام (١٣٩٨ اسفند ١١) ٢٠٢٠ مارس ١ تا (١٣٩٨

داده شده نمایش سبز رنگ با و ١ شماره شکل در فاصله ای و نقطه ای

بوده هزار ٨٣ عدد پیشرو روز ١٠ برای پیش بینی شده میانگین است.

شیب با مقایسه در پیش بینی شیب می شود مالحظه که همان طور است.

مفهوم بدان این و است کم تر دوم و اول دوره دو در پیش بینی شده

گرفته پیش جهان در کندتری بسیار روند جدید مبتالیان تعداد که است

مشاهده نیز قطعیت عدم در قابل مالحظه کاهش یک همچنین است.

میانگین به و انجام شده بهتر پیش بینی شده اطمینان فاصله زیرا می شود.

١ تاریخ تا واقعی قطعی مبتالیان تعداد است. نزدیک تر پیش بینی شده

فاصله پیش بینی شده مقدار با که است بوده هزار ٨٨ عدد ٢٠٢٠ مارس

نفر) ۵٠٠ هزار ۵ عبارتی (به درصد ٢ .۶ فقط خطا میزان و دارد نزدیکی

است دوره ای اولین سوم، دوره که است این قابل توجه نکته است. بوده

این به موضوع این است. کم تر واقعی مقدار از پیش بینی شده مقدار که

جنوبی، کره مثل کشورهایی در زمان این در ویروس این که است دلیل

شده برآورد مقدار از بیش واقعی مقدار و پیداکرده شیوع ایتالیا و ایران

شکل در که همان طور زیرا است، مهمی دوره بسیار دوره این است.

به انجام شده پیش بینی با بیماری این روند داده شده نمایش ١ شماره

مثل کشورهایی اگر که است معنی بدان این و است نزدیک ثابت شیب

به ابتالیان روند نبودند، ویروس این درگیر ایتالیا و جنوبی کره ایران،

مثل کشورهایی درگیری متأسفانه اما می شد. متوقف به زودی بیماری

بعدی دوره از بنابراین زد. برهم را روند این جنوبی کره و ایتالیا ایران،

دارد. وجود نیز پیش بینی در خطا افزایش احتمال

٢٠٢٠ مارس ١١ تا ٢٠٢٠ مارس ٢ از پیش بینی ها چهارم: دوره •

تاریخ تا (٢٠٢٠ اسفند ١٢) ٢٠٢٠ مارس ٢ تاریخ از چهارم دوره پیش بینی

١ شماره شکل در بنفش رنگ با (١٣٩٨ اسفند ٢١) ٢٠٢٠ مارس ١١

به ٢٠٢٠ مارس ١١ تاریخ تا شده برآورد میانگین است. شد داده نشان

این و می دهد نشان را مبتال هزار ١٢٧ واقعی مقدار و رسید هزار ١١٢ عدد

این مهم نکته البته است. درصدی ١٢. ١ خطای نشان دهنده ی موضوع

پیش بینی شده اطمینان فاصله در همچنان واقعی میزان همین که است

واقعی مقدار از پیش بینی مقدار که است بار دومین برای این دارد. وجود

مبتالیان آمار در نمایی رشد که است دلیل بدین موضوع این است. کم تر

آمریکا و اروپایی کشورهای ایران، مثل کشورهای در بیماری این به

کشور در مبتالیان آمار که است این قابل توجه نکته است. افتاده اتفاق

محدودیت های اعمال با دوره این در قابل مالحظه ای به طور جنوبی کره

که است این جنوبی کره کشور در عجیب نکته یافت. کاهش شدید

منجر کشور، این در بحران مدیریت برای انجام شده اقدامات مجموعه

شود، انجام بیش تری سرعت با چین به نسبت آن کنترل که شده آن به

از پس هفته ٢ حدود یعنی (١٣٩٨ اسفند ١۵) مارس ۵ از به طوری که

شد. نزولی مبتالیان تعداد روند کشور، این به کرونا ورود

٢٠٢٠ مارس ٢١ تا ٢٠٢٠ مارس ١٢ از پیش بینی ها پنجم: دوره •

تا (١٣٩٨ اسفند ٢٢) ٢٠٢٠ مارس ١٢ تاریخ از دوره آخرین پیش بینی

با ١ شماره شکل در که می باشد (١٣٩٩ فروردین ٢) ٢٠٢٠ مارس ٢١

هزار ٨٣ از حاکی پیش بینی ها است. داده شده نشان طالیی و زرد رنگ

با فاصله ای پیش بینی دوره این در است. قطعی ابتالی جدید مورد

است پذیرفته انجام نیز درصد ٩٠ و درصد ٧٠ درصد، ۵٠ احتمال های

این اساس بر پیش بینی شده فاصله از حاکی طالیی و زرد رنگ های و

به مبتال جدید موارد پیش بینی دوره این در است. اطمینان ها از درصد

این به مربوط داده های گرفتن نظر در با چین کشور برای فقط بیماری

(شامل داده ها کل برای مبتال موارد پیش بینی اما شد. تک رقمی کشور،

گرفت. پیش در صعودی روند ویروس) درگیر کشورهای



رضائی تبار٧٨ وحید (کووید- ١٩) کرونا جدید ویروس با ارتباط در پیش بینی هایی

بیماران به مربوط داده های تحلیل ۵

بهبودیافته

منظور این برای می کنیم. معطوف بهبودیافته موارد به را خود توجه حال

همچنین و بیماری این به مبتال قطعی موارد کل از بهبودیافته موارد درصد

شکل به می گیرد. قرار مدنظر فوتی هر ازای به بهبودیافته موارد نسبت

می شود، مشاهده ٢ شماره شکل در که همان طور کنید. دقت ٢ شماره

همبستگی از نشان و می شود مشاهده نمودار دو بین قوی رابطه یک

ازای به بهبودیافته نسبت و قطعی موارد کل به بهبودیافته نسبت باالی

بوده کم بسیار ژانویه آخر تا بهبودیافتگان تعداد اگرچه است. فوتی هر

عدد به و شده صعودی روند این بعدازآن اما درصد)، ٢ از (کم تر است

ازای به بهبودیافته ها نسبت همچنین است. رسیده نیز درصد ٨ .۵٢

می شود، مشاهده که همان طور است. رسیده ١۵ عدد به نیز فوتی هر

هستیم بهبودیافتگان تعداد نزولی روند شاهد ٢٠٢٠ مارس ٨ تاریخ در

چین به جز کشورها سایر فوتی و قطعی موارد افزایش دلیل به این و

توانست چین کشور ٢٠٢٠ مارس ١٠ تاریخ در این که به توجه با است.

نسبت که افتاد اتفاق شرایطی در موضوع این کند، مهار را کرونا ویروس

رسید درصد ۵٠ باالی به جهان در قطعی مبتالیان کل به بهبودیافتگان

باید رسید. ١۵ از بیش به نیز فوتی هر ازای به بهبودیافتگان نسبت و

تاریخ این تا بهبودیافتگان) (به خصوص آمار بیش تر چون که داشت توجه

اگر چین، کشور از الگوبرداری با بنابراین است، چین کشور به مربوط

بود. خواهد کرونا مهار به امیدوار دهد، رخ نسبت این کشوری در

(سمت قطعی موارد کل از درصدی به عنوان بهبودیافته ها شکل٢.

راست) (سمت فوتی هر ازای به بهبودیافته ها و چپ)

نتیجه گیری و بحث ۶

برای ١ شماره شکل برای داده ها تحلیل می شود مالحظه که همان طور

مدت ظرف توانست که است انجام شده چین جمله از دنیا کشورهای همه

از روزه ١٠ دوره های بنابراین یابد. دست ویروس این کنترل به روز ۵٠

انجام شده تحلیل و گرفته شده نظر در چین در ویروس این شروع آغاز

موفقی بسیار الگوی ،١ شماره شکل در ارائه شده الگوی بنابراین است.

پیش بینی برای نیز جهانی بهداشت سازمان که کشورهاست همه برای

چون است. شده متوسل الگو این به ویروس این مورد در اظهارنظر و

است، دخیل کشورها همه آمار ،١ شماره شکل در ارائه شده الگوی در

روند تا است ایران عزیزمان کشور برای مناسبی بسیار الگوی بنابراین

الگو این که است این مهم بسیار نکته پذیرد. صورت آن طبق پیش بینی

ایران، کشور در بنابراین است. مناسب زمانی بازه هر در پیش بینی برای

کرد. ارائه را زیر تحلیل های می توان بهداشت وزارت رسمی آمار طبق

فروردین ١۵ تاریخ تا ایران، کشور در بهداشت وزارت رسمی آمار طبق

و نفر ١٧٩٣۵ بهبودیافتگان نفر، ۵٣١٨٣ عدد قطعی مبتالیان آمار ١٣٩٩

موارد کل به بهبودیافتگان نسبت که می باشد نفر ٣٢٩۴ تعداد فوتی ها

حدود فوتی هر ازای به بهبودیافتگان نسبت و درصد ٣٣ حدود قطعی

فاصله کرونا ویروس مهار در بیان شده نسبت های با که است نفر ۵

روند زمانی بازه این در دولت بیش تر محدودیت به توجه با داشت.

همچنین: و بود نزولی مبتالیان

تا بود الزم پیش بینی) دوم دوره (میانگین روز ٢۵ متوسط به طور •

شیوع اگر مثال، برای شود. نزولی ویروس، این به جدید مبتالیان روند

بگیریم، نظر ایران در ٩٨ اسفند ٢٠ تاریخ از به طورجدی را بیماری این

اعمال با فروردین ١۵ حدود تاریخ از جدید مبتالیان تعداد نزولی روند

زیرا افتاد، اتفاق همین هم واقعیت در که شد شروع الزم سیاست های

کرد. تعیین مردم برای زیادی محدودیت های دولت

روند تا می کشد طول سوم) دوره (میانگین روز ٣۵ متوسط به طور •

البته باشد. برخوردار نسبی ثابت شیب از بیماری این به جدید ابتالی

شیب نیز چهارم دوره در است، پیدا ١ شماره شکل از که همان طور

ثابت شیب یک به رسیدن می توان بنابراین دارد، وجود نسبی ثابت

مثال، یک به عنوان بازهم گرفت. نظر در نیز روز ۴۵ عبارتی به را نسبی

تاریخ تا بگیریم، نظر در اسفند ٢٠ تاریخ از را بیماری این شیوع اگر

راستای در اعمال شده سیاست های به بسته ١٣٩٩ اردیبهشت ۵ حدود

جدید مبتالیان تعداد اجتماعی، فاصله گذاری رعایت و رفت وآمد کنترل

و داد رخ مسئله همین هم واقعیت در می شود. برخوردار ثابت شیب از

شد. نزولی ایران در بیماری این به ابتالیان روند اردیبهشت اوایل تا



٧٣- ٨٠ ص ،۵٢ پیاپی شماره ،١۴٠٠ زمستان و پاییز ،٢ شماره ششم، و بیست سال آماری، ٧٩اندیشه

نسبت بیماری، این شیوع از روز ۵٠ حدود از بعد متوسط به طور •

می یابد افزایش درصد ۵٠ از بیش به قطعی موارد کل به بهبودیافتگان

که می رسد نفر ١۵ از بیش به نیز فوتی هر ازای به بهبودیافتگان یا و

اتفاق این ایران در متأسفانه البته می باشد. ویروس این مهار از نشان

مجدد و برداشت روز ۵٠ از بعد را الزم محدودیت های دولت و نداد رخ

بود، غلطی سیاست که محدودیت ها برداشتن با اردیبهشت ١٠ حدود از

یافت. افزایش مبتالیان تعداد

ویروس مهار برای روز ۵٠ متوسط به طور که است این مهم نکته •

اجتماعی فاصله گذاری راستای در مردم و دولت که است زمانی کرونا

در متأسفانه درصورتی که شوند. هم قدم باهم بهداشتی نکات رعایت و

محدودیت ها دولت هم و نداد رخ ایران برای اتفاق این اردیبهشت ماه

کار دستور از را بهداشتی نکات رعایت مردم هم و برداشت به سرعت را

اول دوره وضعیت به مجدد تا بود کافی موضوع همین و کردند خارج

اول دوره واقع در ١٣٩٩ اردیبهشت ماه اواسط به عبارت دیگر برگردیم.

شود کم تر محدودیت ها که زمان هر در شد. گرفته نظر در ١ شماره شکل

اول دوره به مجدد است ممکن نشود، رعایت اجتماعی فاصله گذاری یا و

باشد. زمان بر بسیار نیز ویروس این مهار روند و برگردیم زیاد شیب با

و است وضعیت همین داد رخ ١٣٩٩ مردادماه تا ایران در آنچه عمال

عملی ایران در دیر بسیار اجباری به صورت ماسک از استفاده متأسفانه

منتظر و برگردیم ١ شماره شکل اول دوره به عمال شد باعث همین و شد

اخیر ماه چند در دولت باشیم. ویروس این مهار برای بعدی روز ۵٠

امر این در البته که است کرده اجرا کرونا با مقابله برای گسترده ای تالش

دیگر سوی از داشته اند. را اصلی نقش پزشکان و پرستاران درمان کادر

موردنیاز اقالم و تجهیزات تأمین در بی بدیلی نقش هم تولیدکنندگان

شرایط تبیین با هم دیپلماسی دستگاه داده اند. انجام کرونا با مقابله

کشورهای از را موردنیاز تجهیزات و الزم منابع کرد سعی هم ایران

عنایت با بیماری این با مواجهه در ایران شرایط هم و کند تأمین خارجی

اما کند. تبیین جهانی عمومی افکار برای آمریکا ظالمانه تحریم های به

توسط ایران در اردیبهشت اواسط از الزم محدودیت های کاهش متأسفانه

فوتی ها و بیماران تعداد و شد ویروس این مجدد اوج گیری باعث دولت،

اجباری را ماسک از استفاده دولت بعد مدتی هرچند کرد. پیدا افزایش

قبلی قدرت همان با اردیبهشت ماه از اقدامات این می توانست اما کرد،

و دولت طرف از الزم محدودیت های اعمال بنابراین پذیرد. صورت

مهار در می تواند اجتماعی فاصله گذاری گذاری رعایت به مردم تشویق

کنار در تسهیالت و وام ارائه راستا این در باشد. مؤثر بسیار ویروس این

کرونای بحران با مقابله بسته از بخشی مردم، از معیشتی حمایت های

این در که شغلی رسته های از مالی حمایت همچنین باشد. می تواند دولت

مرتفع حدی تا را مشکالت می تواند هستند، بیش تری تحت فشار ایام

کمک های این اداری فرایند که است این مستلزم امر این البته سازد.

حمایت دریافت برای شغلی رسته های مخصوصاً و شود تسهیل دولتی

واقعی حمایت کننده نقش دولت واقع و نکنند صرف زیادی زمان دولت،

که است این دولت اقدامات خصوص در قابل ذکر نکته باشد. داشته را

سعی اقتصادی فشارهای همه و تحریم باوجود ایران اسالمی جمهوری

از بدهد. انجام رایگان را بیماران به مربوط خدمات همه است کرده

کرد: ذکر نیز را زیر موارد می توان دولت به اثرگذار پیشنهادهای

به مربوط مسائل با رابطه در دولت خود یک صدایی و اجماع اول •

است. تأثیرگذار و مهم کرونا

داشته اقتصادی مسائل حتی و مسائل دیگر بر اولویت جامعه سالمت •

باشد.

ماسک و دستکش لباس، قبیل از را جامعه بهداشت با مبارزه هزینه •

مصرف کننده دست به قیمت حداقل با و کرده تأمین دولت را ... و

برساند.

و بخشودگی ویروس، از ناشی بحران زمان پایان تا شروع زمان از •

بازپرداخت و مالیات بیمه، هزینه های برای تنفس الزم زمان حداقل یا

را تسهیالت سود نرخ بانک ها و بپذیرند را وام ها امهال و تسهیالت

در را کرونایی کسب وکار فضای در شاغل بدهکاران برای حتی المقدور

دهند. کاهش کرونا دوران

بپردازند. و تأمین بحران دوره طی در را بیکاری بیمه هزینه •

بپرهیزند است، کسب وکار محل که خلق الساعه بخشنامه های صدور از •

نکنند. موجود شرایط از سخت تر را کسب وکار فضای و

ضمن است، شده نام گذاری تولید جهش سال که جدید سال در •

تولید برای خصوصاً واردات، حوزه در تولید موردنیاز تعرفه های کاهش

دهند. کاهش را تمام شده قیمت و تولید هزینه های صادراتی،

علت به صادرات ازدست رفته بازارهای بازگرداندن برای را شرایط •

پیش در درست و منطقی سیاست و نمایند فراهم مرزها شدن بسته

گیرد.

هستند اقتصادی امور در متخصص که دانشگاه محترم اساتید نظرات از •

را خود راهکار تا شود خواسته دانشگاه از و شود گرفته بیش تری بهره

دهد. ارائه

مبتالیان تعداد متغیرهای از فقط گزارش این در که است ذکر به الزم

یک تحلیل از اصطالح در و استفاده شده فوتی و بهبودیافته قطعی،

دیگری پیشگوی متغیرهای اگر درصورتی که است. استفاده شده متغیری

نظر در حتی و . . . و بیمارستانی تخت های بیمارستان ها، تعداد مانند

این می توان شود گرفته نظر در مهم متغیر یک به عنوان تحریم گرفتن



رضائی تبار٨٠ وحید (کووید- ١٩) کرونا جدید ویروس با ارتباط در پیش بینی هایی

از می توان تحریم مانند متغیری برای داد. انجام دقیق تر را پیش بینی

کرد. را رتبه بندی را تحریم روزانه و کرد استفاده ۵ تا ١ بین لیکرت طیف

می شوند تحریم بیش تری سازمان های و اشخاص که زمانی مثال، برای

کرد. امتیازدهی را روزها ترتیب همین به و ۵ عدد
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Forecasting the novel coronavirus COVID-19
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Abstract:

At the end of December 2019, the spread of a new infectious disease was reported in Wuhan, China, caused by a new

coronavirus and officially named Covid-19 by theWorld Health Organization. As the number of victims of the virus exceeded

1,000, the World Health Organization chose the official name Covid-19 for the disease, which refers to ”corona”, ”virus”,

”disease” and the year 2019. The forecasting about Covid-19, can help the government make better decisions. In this paper,

an objective approach is used for forecasting Covid-19 based on the statistical methods. The most important goal in this

paper is to forecast the prevalence of coronavirus for confirmed, dead and improved cases and to estimate the duration of

the management of this virus using the exponential smoothing method. The exponential smoothing family model is used for

short time-series data. This model is a kind of moving average model that modifies itself. In other words, the exponential

smoothing is one of themost widely used statistical methods for time series forecasting, and the idea is that recent observations

will usually provide the best guidance for the future. Finally, according to the exponential smoothing, we will provide some

suggestions.

Keywords: Covid-19, Forecasting, Objective approach, Exponential Smoothing.
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