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 محمدرحیم رهنما
 شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران یزیر برنامهاستاد جغرافیا و 

 مهدی بازرگان
  دوسی مشهد، مشهد، ایرانشهری، دانشگاه فر یزیر برنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و 

 (9/6/9911تاریخ پذیرش  – 9/4/9911)تاریخ دریافت 

 چکیده
 صاورت  باه  2191است که از اواخر دساامرر ساا     ویکم بیستواگیردار و عفونی قرن  یها یماریبیکی از  91 کووید

باا   کروناا   روسیا وزماانی  -تحلیا  اگگوهاای مکاانی   . یافات شیوع پنومونی از ووهان چین به سراسر جهان گسترش 
در  و بهداشات جامعاه   یکیوگوژیدمیا اپو نیز مطاگعات این اپیدمی  جغرافیایی عیتوز تفاوت درک در GISاستفاده از 

. کنتر  و پیشاگیری نن راروری اسات    منظور بهی بررسی جغرافیایی این بیمار رو نیا ازدارد.  کشور اهمیت فراوانی
مدگساازی  زماانی و نیاز    -تحلی  مکانیبه  یینمار فضابا استفاده از  ،حارر تحلیلی -کاربردی و توصیفی پژوهش در

کشاور   اساتان  99 ،ۀ نمااری پاژوهش  . جامعا استشده پرداخته  در کشور کرونا  روسیواپیدمیوگوژی  ییپخش فضا
نفار( باا    29691) 9911فروردین  9تا  9911اسفند  9زمانی  دامنۀدر  کرونا  روسیویان به مرتال یها داده است که

 یهاا  اساتان که  دهد یمنتایج حاص  از خودهمرستگی فضایی نشان  .شد  یوتحل هیتجز ArcGIS افزار نرماستفاده از 
کاه   ابدین معنا  ،قرار دارند HHشۀ خوتهران، اگررز، قم، مازندران، گیالن، قزوین، اصفهان، سمنان، مرکزی و یزد در 

 بار کشاور را در   یها استاندرصد  26/92از میانگین بوده که بیشتر  ها استانتعداد مرتالیان به ویروس کرونا در این 
قام،   یهاا  اساتان نشان داد کاه   کرونا  روسیوداغ در خصوص تعداد مرتالیان به  یها گکهتحلی  . همچنین ردیگ یم

بوشاهر، ایاالم و کرمانشااه در     یهاا  اساتان و  داغ  یهاا  خوشاه ، اصفهان، مازندران و اگررز در تهران، گلستان، سمنان
در  کروناا   روسیا وعاما  جغرافیاایی انتشاار     نیتار  مهمکه بیانگر نن است سرد قرار دارند. نتایج تحقیق  یها خوشه

ترعیات   ریپاذ  سازشی پخش فضایی اگگواز  کهدرگیر با این بیماری بوده  یها استانکشور، فاصله و مجاورت مکانی 
 صاورت  باه و ادارات  هاا  ساازمان خادمات   ۀارائا  و مشاهد  ژهیو بهممنوعیت سفر به شهرهای زیارتی رو  از این .کند یم

کااهش   منظاور  باه پیشانهادهای پاژوهش حارار     ،کاهش حضور مردم در جامعه با هدفاگکترونیکی و غیرحضوری 
 .است شیوع بیماری کرونا در کشور

 .مخاطرات ،91 ، کوویدزمانی -تحلی  مکانیاپیدمیوگوژی، انتشار فضایی، ایران،  :کلیدی یاه واژه
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 مقدمه

بهداشتی بزرگای را بارای ساالمت     هایتهدید، 91 کوویدواگیردار  بیماریدر قرن حارر، شیوع 

باا   مراارزه  ۀنا یزم در توجاه  شاایان  یها شرفتیپ وجود با. ]96[ عمومی جهان ایجاد کرده است

 دارناد  جامعاه  بهداشات  و یوگوژیدمیا اپدر  یخاص تیاهم رداریواگ یها یماریب هنوز ،ها یرمایب

 منااطق  ییشناساا   یتساه ، یرشناسیگ همه ای یوگوژیدمیاپ علم یاصل یکاربردها از یکی .]29[

 یریا درگ و هاا  یماریب به ابتال شتریب خطر معرض در که است ریپذ بینس یها گروه و ییایجغراف

 در یهاا  گاروه  و ییایجغراف مناطق نیا ییشناسا. ]94[دارند  قرار ریوم مرگ بروز خطر عوام  با

 عواما   کااهش  بارای  یاجتمااع  و یدرمان –یبهداشت یها اقدام انتخاب مناسب به خطر معرض

  یوتحل هیتجز برای شیپ سا  991 حدود از بهداشت کارشناسان .]7[ دکن یم کمک نیخطرنفر

باا   گالساکو  در یالدیما  9141 سا  در نمونه برای. کردند یم ستفادها نقشه از ها یماریب یمکان

 در کاه  شاد  داده نشاان ، زرد تاب  وعیشا  و تیجمع نیب ارتراط شینما براینقشه  ازگیری  بهره

 از یبخشا  ،ییایا جغراف یرشناسا یگ همه. ]91[ است شتریب یماریب نیا وعیش ریمهاجرپذ مناطق

 پاردازد  یم ریوم مرگ و ابتال شدت ییایجغراف عیتوز یبررس به که است یفیتوص یرشناسیگ همه

 بارای  ییهاا  سارنخ  باه  یابیدسات  ،ییایجغراف یرشناسیگ همه یکاربردها نیتر مهم از یکی. ]92[

نستانه ساازگاری جغرافیاایی ویاروس    . ]22[ سترهایوم مرگ ای ها بینس ،ها یماریبعل   نییتع

 یهاا  داده  یا وتحل هیا تجز در مرحلاه  نینخسات  [.9]کرونا در کشورهای مختلف یکسان نیسات  

 یاگگاو  کاه  ]1[ اسات  ییایا جغراف یهاا  نقشه قاگب در ژهیو به ننها دنیکش ریتصو به ،ییایجغراف

 را راه و کناد  مای  انیا نما یمشخص نحو را به رهایوم مرگ و ها بینس ،ها یماریب ییایجغراف عیتوز

 در ینماار  هاای  جادو   کاه  نجاا ازن. ]22[ ساازد  یما  هموار یشناس سرب یها هیفرر جادیا یبرا

 اطالعات ستمیس از استفاده ،ریاخ انیساگ در ،ستندین برخوردار ییتوانا این از ،ها نقشه با سهیمقا

. ]91،99[ اسات  داشاته  یریچشامگ  شیافازا  یپزشک و یبهداشت علوم در ها نقشه و ییایجغراف

 و یشاهر  یحا طرا ،یعا یطرمناابع   ،یاقتصااد  ،یکشااورز  یهاا  بخاش  در GIS کاه  هاست سا 

 کمراود  ،GIS ۀدر زمینا یکای از مشاکالت اصالی    . اما با وجود این، کاربرد دارد گرید یها بخش

در  GISاز  اساتفاده  حاا   نیا ا باا . ]94 [شاده اسات   یروزرساان  باه هنگام و  و اطالعات به ها داده

 خادمات  باودن  فعاا   و یگساتردگ   یا دگ به. است ییابتدا ۀمرحل در درمان و بهداشت تیریمد

 موجود مشکالت ،کشوردر  درمان و بهداشت یتیریمد بخش تمرکز ،رانیا در یدرمانو  یداشتبه

 باه  توجاه  باا  زیا ن و ییروساتا  و یشاهر  منااطق  باه  یبهداشات  و یدرماان  خدمات اختصاص در

 اسات بخش راروری   نیا رانیمد یبرا ییایجغراف اطالعات ستمیس از استفاده GIS یها ییتوانا
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 ،افتیباز ،تیریمد ، انسجام،رهیذخ ،ینور جمع یبرا یا لهیوس ییایغرافج اطالعات ستمیس. ]97[

 و یکیوگوژیدمیا اپ قاات یتحق در کاه  اسات  یمکاان  اطالعاات  شینماا  نیهمچن و  یوتحل هیتجز

 ةحاوز  در ستمیس نیا کاربرد. ]26،29[کرد  استفاده نن از توان یم یبهداشت یها یگذار استیس

 یهاا  شرفتیپ یوگ ،ستین GIS کاربرد یبرا یاختصاص یا نهیزم و است دیجد نسرت به سالمت،

 ،سااتیز  طیمحاا از حفاظاات و سااالمت ةحااوز در سااتمیس نیااا کااه اساات نن از یحاااک ریاااخ

 و زیننااگ پاردازش،   یبارا  االجرا الزم و یررور یابزار ،جامعه و بهداشت ها یماریب یشناس طیمح

 مکاان  و مورع نییتع یعرارت به .استه نقشه دیتوگ قیطر از یمکان اطالعات کردن مشاهده قاب 

 یمرزهاا  و حادود  نیای تع و یبهداشات  خادمات  و هاا  مراقرات  امکانات یمکان یبررس، ها یماریب

 نیا ا قیا طر از که است یبهداشت و یکیوگوژیدمیاپمطاگعات  یررور یاجزا از جامعه ییایجغراف

 هاا  یماریب عیتوز درک یراب یکامل ح   راهGIS  کاربرد. ]91،99[ اند شده یابیدست قاب  ستمیس

 انساان  کاه  دریافات  توان یمکمک نن  به اما ،ستین جامعه بهداشت ۀنیزم در موجود مشکالت و

 خاود  راماون یپ طیمحا  بهداشات  کااهش  ایا  سرب ارتقاا  و کند می تعام  خود طیمح با چگونه

 ینمکاا  عیا توز تفااوت  درک در میمستق طور به GIS در یمکان یمدگساز تیظرف. ]29[ شود یم

 دارد، کااربرد  یبهداشات  یهاا  مراقرات  ساتم یس و یطا یمح یفاکتورها با ننها ارتراط و ها یماریب

 و قاات یتحق در ی مهام ابازار  ،ییایا جغراف اطالعاات  ساامانۀ  فناوری حارر حا  در طوری که به

 اساتفاده  عفاونی  یهاا  یماار یب ۀنا یزم در  پاژوهش  در نن از واست  قاینفر در یبهداشت تیریمد

 .]2[ برخوردار اسات  یا ژهیودر جغرافیا شناخت مفهوم تحوالت فضایی از اهمیت . ]27[ شود یم

و  هاا  دهیا پدپراکنادگی و توزیاع فضاایی     ةفرکورت شیفر جغرافیا را علم قوانین حااکم بار نحاو   

کشاورهای جهاان را    همۀ کرونا  روسیوگسترش شیوع . ]9[ داند یمسطح زمین  ةویژ یها چهره

 جهاانی  نماربراساس  ،2121 جوالی 21 تا طوری که به ،هکردانی مواجه با یک بحران عظیم انس

تعاداد   ایان  از شده که ثرت جهان در کرونا بیماری مورد مثرت 97119119 ،این بیماری شیوع

 211111 تعاداد  ،9911 مارداد  1 در ایاران تاا   .]21[ اناد  باختهجان درصد(  1/9)نفر  669669

ایان تحقیاق باا     .]6[ اناد  باختهنیز جان  (درصد 4/9) نفر 96949مورد مثرت کرونا اعالم شد و 

و  کروناا   روسیا وزمانی  -تحلی  اگگوهای مکانیبه  ،کرونا  روسیوشیوع بررسی جغرافیایی هدف 

 در کشور انجام گرفت. ننمدگسازی انتشار فضایی 

 تحقیقروش 

، قیا روش تحق ببرحسکاربردی قرار دارد و  یها پژوهشپژوهش حارر براساس هدف، در زمرة 

 ۀجامعا اساتفاده شاد.    ArcGIS افازار  نارم از  ها داده  یوتحل هیتجز. برای استتحلیلی  -توصیفی
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 ةمحادود کشاور در   یها استاننفر( در  29691نماری تحقیق، تعداد مرتالیان به ویروس کرونا )

تفاده اس .بودکشور  استان 99 تحت بررسی ۀمنطق و 9911فروردین  9 تا 9911اسفند  9 یزمان

که بین مقادیر مختلف یک متغیار، از حیا     است دگی از نمار فضایی در پژوهش حارر، به این 

طاور   باه فاصله و جهت قرار گرفتن ننها نسرت به هم ارتراط برقرار شود. این ارتراط فضاایی کاه   

فضاایی ناام دارد. همچناین همرساتگی      ، سااختار شاود  یما معمو  در قاگب روابط ریاری بیان 

مرتالیاان باه    یهاا  داده. در این تحقیق ابتدا نامند یم 9ا در فضا را خودهمرستگی فضاییمتغیره

فاروردین   9تاا   9911اسافند   9زماانی   دورةروزاناه در   صاورت  بهو  کرونا به تفکیک هر استان

مرتالیاان   جغرافیاایی پراکندگی  ،2یا نقطهبا استفاده از تراکم شد.  ArcGIS افزار نرموارد  9911

 99 . در ایان پاژوهش  نمایش داده شاد زمانی مذکور  دورة روزانه در صورت بهنا در کشور به کرو

باه   و با اساتفاده از خودهمرساتگی فضاایی    91 کوویدبراساس تعداد مرتالیان به  ،استان کشور

تقسایم شادند تاا از طریاق نماار       بااال( -پایین و پاایین -باالپایین، -باال، پایین-)باال ۀخوش چهار

 کشور به گحاظ شیوع ویاروس کوویاد   یها استانگرفته، ورعیت  همگن شک  یها خوشهفضایی 

کشاور باا    یهاا  استان، 9داغ یها گکهد. همچنین با استفاده از نمار فضایی تحلی  شوبررسی  91

 د.شدن  یوتحل هیتجز کرونا توجه به همرستگی فضایی در تعداد مرتالیان به ویروس

 یهاا  مکاان رستگی میان مقادیر متغیرهای یکساان در  هم ةدهند نشانخودهمرستگی فضایی، 

. انسلین معتقد است که مکان دارای دو نوع تاثثیر فضاایی وابساتگی فضاایی و     ]21[مختلف است 

طاور   باه ناهمگونی فضایی است: اوگی، همان همرساتگی فضاایی یاا پیوساتگی فضاایی اسات کاه        

مشابه یک متغیر گرایش دارناد کاه در    یها ارزش. در نتیجه، کند یممستقیم از قانون توبلر پیروی 

. اما نوع دوم تاثثیر فضاایی   شوند یمنزدیک به هم اتفاق بیفتند و به تجمع فضایی منجر  یها مکان

 کناد  یما بودن ذاتی هر مکان پیاروی   رینظ یبیا فضایی است که از  یا منطقه یها تفاوتمتعلق به 

نقاط محلای   کوشد یمکه را پیشنهاد داد ، انسلین شاخص محلی پیوند فضایی 9119. در سا  ]1[

. ایان شااخص   ]91[تشخیص دهاد  های انفرادی بر پیوندهای فضایی را  و چگونگی اثرگذاری مکان

 :کند یمزیر تعریف  صورت بهو نزدیک به نن  iپیوند فضایی بین یک ارزش را در  iمنطقۀ برای 

 
کاه   دهد یممثرت نشان  باالست.  ۀمعادگواریانس   که یطور به

                                                           
1. Spatial Autocorrelation 
2. Point Density 
3. Hot Spot Analysis 
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منااطق باا    باا  کام ( و مناطق با ارزش High-High) زیادمناطق با ارزش  با زیادمناطق با ارزش 

 زیااد ارزش  کام باا  که ارزش  دهد یممنفی نشان  ( محصور شده است. Low-Low) کمارزش 

(Low-High یا ارزش )کمارزش  اب زیاد (High-Lowاحاطه شد ) 9[ه است[. 
 محاساره  هاا  داده در موجود عوارض را برای همۀ 9یجارد -گتیس ةنمار داغ یها گکه تحلی 

 ریمقااد  باا  ها دادهمناطق،  کدام در که دهد یم نشان ،نمده دست به z-score . امتیاز]24[ کند یم

 هرچاه  ،یماار ن نظر از معنادار و مثرت z-score. برای امتیاز]99[ اند شده یبند خوشه کم ای ادیز

 تشاکی   داغ ۀگکا  و شوند می یبند خوشه یادیز تا حد زیاد ریمقاد باشد، تر بزرگ z-scoreامتیاز

 تار  کوچاک  z-score امتیااز  هرچاه  ،ینماار  نظر معنادار از و یمنفz-score امتیاز یبرا. دهند یم

 را سارد  یاها  گکاه  در حقیقت نهایا و بود خواهد کم ریمقاد دتریشد یبند خوشه یمعنا به ،باشد

 :دین یم دست بهاز فرمو  زیر  Gi ةنمار .]91[ دهند یم نشان

 

  ؛است و وزن مکانی بین ویژگی  است،  مقدار ویژگی برای ویژگی در جایی که

 :ستها یژگیوبرابر با تعداد ک  
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 421اساتان،   99ایاران دارای   9919. در ساا   جای داده استمیلیون کیلومترمربع  6/9 حدود

دهستان بوده است. براساس سرشاماری عماومی    2911شهر و  9246بخش،  9191شهرستان، 

 ۀارائا  بارای تخت ثابات در کشاور    997919فعا  و  مارستانیب 194عداد ت، 19نفوس و مسکن 

تخت ثابات کشاور مرباوط    درصد از  41/22و  ها مارستانیبدرصد  11/96که  خدمات فعا  بوده

 .دهد یمموقعیت جغرافیایی ایران را نشان  9شک  . ]4[ است به استان تهران 

                                                           
1. Getis-Ord Gi* statistic 
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 تحقیق ۀمحدود. موقعیت جغرافیایی 9شکل 

 بحث و اه افتهی

اساتان اعاالم شاد کاه      چهارمورد در  21، تعداد مرتالیان به کرونا در کشور 9911اسفند  9در 

 باا اسفند، تعداد مرتالیان در استان تهاران   1. در بوددرصد مرتالیان مربوط به استان قم  1/67

در نفار مراتال    9111اسفند به مارز   99در . این تعداد نفر رسید 911شیب صعودی به بیش از 

درصاد   7/49کاه   گزارش شاد مورد  2219اسفند تعداد مرتالیان در کشور  99کشور رسید. در 

شایب   ا، استان تهران بشود یممشاهده  2که در شک   طور همان .بودنن مربوط به استان تهران 

 .تداشرا در کشور  کرونا  روسیوترین تعداد مرتالیان به یشصعودی، ب

 
 در کشور کرونا  روسیوپراکنش زمانی . 2 شکل
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 در کشور کرونا  روسیو جغرافیاییپراکندگی 

 9زماانی   دورةدر  یا نقطهرا در کشور با استفاده از تراکم  کرونا  روسیوگسترش شیوع  ،9شک  

اسافند،   9، در شاود  یمکه مشاهده  طور همان. دهد یمنشان  9911فروردین  9 تا 9911اسفند 

 .  شدندقم، تهران، گیالن و مرکزی مشاهده  یها ستاناتنها در  کرونا  روسیومرتالیان به 

تهاران، قام، گایالن،     یهاا  اساتان از  کرونا  روسیو ییانتشار فضاکه  دهد یمنشان  ها یبررس

انتشار . تراکم بوددر حا  گسترش  سرعت بهمرکزی، مازندران و اصفهان به نواحی پیرامون خود 

ی، مرکازی و شاما  غربای کشاور و کمتارین      بیشتر به سمت نواحی شماگ کرونا  روسیو ییفضا

 در نواحی شرق و جنوب شرقی کشور بود.  کرونا  روسیوشیوع 

نفر رسید کاه از   29649در کشور به  کرونا  روسیوتعداد مرتالیان به  9911فروردین  9در 

درصد  1/7درصد مربوط به استان اصفهان و  9/1درصد مربوط به استان تهران،  6/29این تعداد 

 .  بودبوط به استان مازندران مر

حااکی از نن اسات کاه     هاا  افتاه ی. دهاد  یما را نشان  91 ، تراکم مرتالیان به کووید4شک  

سمت نواحی شاما  غارب، شاما  شارق و مرکاز کشاور در حاا          بهاز استان قم  کرونا  روسیو

تعاداد  در نواحی مرکزی کشاور و کمتارین    91 . بیشترین تراکم مرتالیان به کوویدبودگسترش 

 .شود یممرتالیان در نواحی جنوب و جنوب شرقی کشور مشاهده 

 
 9311فروردین  3 تا 9311اسفند  3زمانی  دورۀ ؛کشور در کرونا  روسیو پراکندگی جغرافیایی. 3 شکل
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 9311فروردین  3 تا 9311اسفند  3زمانی  دورۀ ؛کشور در کرونا  روسیوتراکم مبتالیان به . 4 شکل

تهران و قم، بیشترین تراکم مرتالیاان   یها استان، شود یممشاهده  9در شک  که  طور همان

همچنین کمترین تراکم مرتالیان به ویروس کرونا در ناواحی  به ویروس کرونا را در کشور دارند. 

 دهاد  یما تحقیق نشان  یها افتهیشما  غربی، جنوب و جنوب شرقی کشور پراکنده شده است. 

شاده  )استان قم( از تراکم تعداد مرتالیاان کاساته    کرونا  روسیوکه با دور شدن از کانون انتشار 

 .شود یممشاهده  در نواحی شماگی و مرکزی کشوربیشترین تراکم بیماران کرونایی . است

 
 در کشور کرونا  روسیو. تراکم مبتالیان به 5شکل 
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، اگرارز، قام، مازنادران، گایالن،     تهران یها استان، شود یممشاهده  6که در شک   طور همان

نمودار پراکندگی موران قارار دارناد کاه     HHقزوین، اصفهان، سمنان، مرکزی و یزد در قسمت 

از  بیشاتر  یهاا  ارزش) سات ها اساتان مرتالیان به ویروس کروناا در ایان    زیاد تعداددهندة  نشان

. اناد  کارده احاطه ننها را ین( مرتال به کرونا از میانگ بیشتر) زیادبا تعداد  ییها استان کهمیانگین( 

 ۀکشاور در خوشا   یها استاندرصد  26/92مثرت بوده و  ها استانخودهمرستگی فضایی در این 

HH  ۀواقع در خوش یها استانکه  دهد یم. نتایج تحقیق نشان اند گرفتهقرار HH    کاانون اصالی

 یها استانمرکزی ایران قرار دارند.  شماگی و یها قسمتکه در  ندانتشار ویروس کرونا در کشور

قارار دارناد کاه بیاانگر خودهمرساتگی فضاایی منفای و         HL ۀخوشزنجان، گرستان و ایالم در 

 یهاا  ارزشباا   ییهاا  خوشاه ست که ها استانناهمگنی مکانی در تعداد مرتالیان به کرونا در این 

 زیااد اسات،  مذکور  یها استانر غیرمشابه را شک  داده است. در واقع تعداد مرتالیان به کرونا د

درصاد   61/1اسات. ایان خوشاه     کام همجاوار ننهاا    یهاا  استاناما تعداد مرتالیان به کرونا در 

 LL ۀخوشا در غرب کشور قارار دارناد. در    ها استاناین  بیشتر وکشور را در برگرفته  یها استان

راحماد، هرمزگاان،   خراسان جنوبی، نذربایجاان شارقی، کردساتان، کهگیلویاه و بوی     یها استان

خوزستان، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچساتان، چهارمحاا  و بختیااری، کرماان، کرمانشااه و      

باا   ییهاا  استانو هم در مجاورت کمی داشته نذربایجان غربی قرار دارند که هم تعداد مرتالیان 

بادان   ؛ماذکور مثرات اسات    یها استان. خودهمرستگی فضایی در قرار دارند کمتعداد مرتالیان 

 14/49ماذکور   ۀخوشا . اناد  دادهمشاابه را شاک     یها ارزشاز  ییها خوشه ها استانمعنا که این 

در نواحی جنوب، شرق، جناوب شارقی و شاما      اغلبکشور را در برگرفته و  یها استاندرصد 

گلستان، خراساان رراوی، خراساان شاماگی،      یها استان LH ۀخوششرقی کشور قرار دارند. در 

اماا   ،است کم ها استانکه تعداد مرتالیان به ویروس کرونا در این  اند گرفتهدان قرار اردبی  و هم

مرتال به ویروس کرونا قرار دارند. خودهمرستگی فضایی در  زیادبا تعداد  ییها استاندر مجاورت 

قارار دارناد کاه ایان      LH ۀخوشا کشور در  یها استاندرصد  99/96و  استمنفی  ها استاناین 

. همچنین رریب ماوران  اند شدهشما  شرقی و شما  غربی کشور واقع  یها قسمتدر  ها استان

خوهمرستگی فضاایی   ةدهند نشاندست نمده که  هب 979796/1کشور  در کرونا ویروس پراکنش

  .استمثرت 
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 کشور براساس خودهمبستگی فضایی موران یها استان یبند خوشه. 6شکل 

قم، تهران، گلستان، سمنان، اصفهان،  یها استان ،شود یممشاهده  7که در شک   طور همان

مذکور مثرات و   یها استانبرای  z-score . امتیازاند دادهداغ را تشکی   یها گکهمازندران و اگررز 

. زیااد اسات   کروناا   روسیا وتعاداد مرتالیاان باه     هاا  استان. در این استبه گحاظ نماری معنادار 

 یهاا  قسامت در  بیشاتر کاه   ندکشاور  یهاا  استاندرصد  9/22داغ  یها گکهواقع در  یها استان

سرد  یها گکه عنوان به هم بوشهر، ایالم و کرمانشاه یها استان شماگی و مرکزی کشور قرار دارند.

 ةدهناد  نشاان  کاه  نماده  دسات  باه  یمنفا z-score  مذکور امتیاز یها استان. در اند شدهشناسایی 

 کروناا   روسیا ومرتالیان به  کماز نظر تعداد  ها اناستو منفی در این  زیاد خودهمرستگی فضایی

واقاع در   یهاا  اساتان اسات.  شده منجر استان  سهسرد در این  یها گکه یریگ شک که به  است

غارب و   نواحیدر  بیشتر ها گکهگرفته و این  بر کشور را در یها استاندرصد  67/1سرد  یها گکه

 جنوب غربی کشور قرار دارند. 

باه گحااظ تعاداد     داغ را یها گکه ،پیرامون قم یها استانکه  دهد یمنشان تحقیق  یها افتهی

 z-scoreقام، امتیااز    اساتان  با فاصله گارفتن از  و اند دادهتشکی   مرتالیان به ویروس کرونا زیاد

مرتالیاان، افازایش    کام در تعاداد  و راریب خودهمرساتگی فضاایی     شود میو منفی  تر کوچک

 .رندیگ یمشک  سرد  یها گکه که در حقیقت ابدی یم
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 Giدر کشور با استفاده از آزمون آماری  کرونا  روسیوداغ  یها لکهتحلیل  .7شکل 

 کرونا  روسیویند پخش فضایی امدلسازی الگوی فر

را در کشاور نشاان    کروناا   روسیا ویند پخش فضایی اپیادمیوگوژی  امدگسازی اگگوی فر ،1 شک 

و  اسات انون اصلی این اپیدمی در کشاور، اساتان قام    ، کشود یمکه مشاهده  طور همان. دهد یم

صورت گرفته است.  دیگر  یها استاناز این استان به  کرونا  روسیویند پخش و انتشار فضایی افر

دگی  تراکم جمعیتی زیااد( تاراکم مرتالیاان باه      بهتهران ) ژهیو بهدر نواحی پیرامون استان قم و 

مکانی از کانون این بیماری )استان قم( از تعاداد   ۀو فاصل. با افزایش زمان است زیاداین بیماری 

 مکانی ۀفاصلجغرافیایی، دو عام  زمان و  یها یژگیوبه گحاظ  رو از این. شود یممرتالیان کاسته 

نمارهاا حااکی از نن    طوری کاه  به. اند داشتهثثیر زیادی در انتشار فضایی این ویروس در کشور ت

 درگیر این بیماری شده است. ی دیگرها استان دیرتر ازاست که استان بوشهر 
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 در کشور کرونا  روسیوفضایی اپیدمیولوژی  پخشند ایفر مدلسازی الگوی .1شکل 

 یریگ جهینت

 .اسات  شاده  ترادی   جهاان  سراسر در جوامع برای باگینی تهدید یک به 91 کووید   ویروس شیوع

اهمیات فراوانای در کشاف علا  و     در جهان، واگیردار  یها یماریبامروزه بررسی توزیع جغرافیایی 

 موراوع  یجهاان  بهداشت سازمان طوری که به ،شرایط مسرب گسترش بیماری در هر منطقه دارد

 اسات.  کردهشروع  9119 سا  از ها یماریب یساز نقشهدر  را یمکان اطالعات یها سامانهاز  استفاده

زماانی  دورة طای   در کرونا  روسیو پژوهش حارر به مدگسازی انتشار و پخش فضایی اپیدمیوگوژی

بیشترین توزیع جغرافیاایی بیمااران   در کشور پرداخته است.  9911فروردین  9تا  9911اسفند  9

جنوب و جنوب شارقی کشاور،   نواحی . شود یمکرونایی در نواحی شماگی و مرکزی کشور مشاهده 

از خودهمرستگی فضایی نشاان  نتایج حاص  . دارندکمترین پراکندگی مرتالیان به ویروس کرونا را 

کشور )تهاران، اگرارز، قام، مازنادران، گایالن، قازوین، اصافهان،         یها استاندرصد  26/92داد که 

)زنجان، گرساتان و ایاالم( در خوشاه     ها استاندرصد  HH ،61/1سمنان، مرکزی و یزد( در خوشه 

HL ،14/49  کهگیلویه و بویراحماد،  )خراسان جنوبی، نذربایجان شرقی، کردستان،  ها استاندرصد

هرمزگااان، خوزسااتان، فااارس، بوشااهر، سیسااتان و بلوچسااتان، چهارمحااا  و بختیاااری، کرمااان، 

)گلساتان، خراساان رراوی،     هاا  استاندرصد  99/96و  LLخوشۀ کرمانشاه و نذربایجان غربی( در 

 قرار دارند. LHخوشۀ خراسان شماگی، اردبی  و همدان( هم در 
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قم، تهران، گلساتان،   یها استانکه  دهد یمنشان  داغ یها گکه فضایی -نتایج تحلی  نماری 

داغ قارار   یهاا  گکاه در کشور(  یها استاندرصد  9/22سمنان، اصفهان، مازندران و اگررز عنوان )

 یهاا  گکاه  عناوان  باه کشور(  یها استاندرصد  67/1بوشهر، ایالم و کرمانشاه ) یها استانو دارند 

 ۀفاصال کشور نشان داد که عاما    یها استانفضایی  یبند خوشهن سرد شناسایی شدند. همچنی

واگیردار کرونا از کانون )اساتان قام( باه     یماریبعام  در پخش فضایی  نیتر مهمزمانی  -مکانی

پیشنهادهای پژوهش  .کند یمترعیت  ریپذ سازشبوده و از اگگوی پخش فضایی  ی دیگرها استان

  از: اند عرارترونا در کشور کاهش شیوع بیماری ک منظور بهحارر، 

مسئوالن و  توسط و استانی یشهر نیبتردد  ۀدر زمینمحدودیت بیشتر ممنوعیت و اعما   -

 یهاا  ماه یجردر نظر گارفتن  خصوص ستاد ملی پیشگیری از کرونا و حتی  کشور به زانیر برنامه

   ؛حفظ سالمت مردم با هدف در صورت حاد شدن بیماری سنگین

کااهش   منظاور  باه اگکترونیکی و غیرحضاوری   صورت به ها سازماندارات و ا رسانی خدمات -

 حضور مردم در جامعه،

 شهر مشهد مقدس، ژهیو بهممنوعیت سفر به شهرهای زیارتی  -

 ،دسترسی به خادمات اگکترونیکای دوگات    منظور بهاینترنتی به روستاها رایگان  ۀبست ۀارائ -

 ی از انتشار بیماری به روستاها.ان به شهرها و جلوگیرییروستانکردن تردد 
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 منابع

بررسای اگگوهاای   »(. 9912، علی؛ عساگری، علای؛ و گلای، علای )    نژاد یحاجبرتاو، عیسی؛  [.9]

ماوردی:  مطاگعاۀ  فضاایی )  یهاا  دادهرویکرد تحلی  اکتشافی  یریکارگ بهسرقت مسکونی با 

 .9-29، ص 2ش  ،2، دورة راهرردی امنیت و نظم اجتماعی یها پژوهش، «شهر زاهدان(

 ، تهران: گیتاشناسی.جغرافیافلسفۀ نو در  یها شهیاند(. 9916شکوئی، حسین ) [.2]

 .نشر به، تهران: جغرافیایی یها مکتبجغرافیای کاربردی و (. 9917شکوئی، حسین ) [.9]

نمااری کشاور، تهاران: انتشاارات دفتار ریاسات، رواباط        ساگنامۀ (. 9917مرکز نمار ایران ) [.4]

 ن.مرکز نمار ایرا اگمل  نیب یها یهمکارو  عمومی

 ایساانا یخررگاازار سااازگاری جغرافیااایی بااا کرونااا،  ۀنسااتان (.9911) مقیماای ابااراهیم]. 9[
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