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استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران


مهدی بازرگان

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت  – 9911/4/9تاریخ پذیرش )9911/6/9

چکیده
کووید  91یکی از بیماریهای واگیردار و عفونی قرن بیستویکم است که از اواخر دساامرر ساا  2191باهصاورت
شیوع پنومونی از ووهان چین به سراسر جهان گسترش یافات .تحلیا اگگوهاای مکاانی-زماانی ویاروس کروناا باا
استفاده از  GISدر درک تفاوت توزیع جغرافیایی این اپیدمی و نیز مطاگعات اپیادمیوگوژیکی و بهداشات جامعاه در
کشور اهمیت فراوانی دارد .از اینرو بررسی جغرافیایی این بیماری بهمنظور کنتر و پیشاگیری نن راروری اسات.
در پژوهش کاربردی و توصیفی -تحلیلی حارر ،با استفاده از نمار فضایی به تحلی مکانی -زماانی و نیاز مدگساازی
پخش فضایی اپیدمیوگوژی ویروس کرونا در کشور پرداخته شده است .جامعاۀ نمااری پاژوهش 99 ،اساتان کشاور
است که دادههای مرتالیان به ویروس کرونا در دامنۀ زمانی  9اسفند  9911تا  9فروردین  29691( 9911نفار) باا
استفاده از نرمافزار  ArcGISتجزیهوتحلی شد .نتایج حاص از خودهمرستگی فضایی نشان میدهد که اساتانهاای
تهران ،اگررز ،قم ،مازندران ،گیالن ،قزوین ،اصفهان ،سمنان ،مرکزی و یزد در خوشۀ  HHقرار دارند ،بدین معناا کاه
تعداد مرتالیان به ویروس کرونا در این استانها بیشتر از میانگین بوده که  92/26درصد استانهای کشاور را در بار
میگیرد .همچنین تحلی گکههای داغ در خصوص تعداد مرتالیان به ویروس کرونا نشان داد کاه اساتانهاای قام،
تهران ،گلستان ،سمنان ،اصفهان ،مازندران و اگررز در خوشاههاای داغ و اساتانهاای بوشاهر ،ایاالم و کرمانشااه در
خوشههای سرد قرار دارند .نتایج تحقیق بیانگر نن است که مهمتارین عاما جغرافیاایی انتشاار ویاروس کروناا در
کشور ،فاصله و مجاورت مکانی استانهای درگیر با این بیماری بوده که از اگگوی پخش فضایی سازشپاذیر ترعیات
میکند .از اینرو ممنوعیت سفر به شهرهای زیارتی بهویژه مشاهد و ارائاۀ خادمات ساازمانهاا و ادارات باهصاورت
اگکترونیکی و غیرحضوری با هدف کاهش حضور مردم در جامعه ،پیشانهادهای پاژوهش حارار باهمنظاور کااهش
شیوع بیماری کرونا در کشور است.
واژههای کلیدی :اپیدمیوگوژی ،انتشار فضایی ،ایران ،تحلی مکانی -زمانی ،کووید  ،91مخاطرات.
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مقدمه
در قرن حارر ،شیوع بیماری واگیردار کووید  ،91تهدیدهای بهداشتی بزرگای را بارای ساالمت
عمومی جهان ایجاد کرده است ] .[96با وجود پیشرفتهای شاایان توجاه در زمیناۀ مراارزه باا
بیماریها ،هنوز بیماریهای واگیردار اهمیت خاصی در اپیادمیوگوژی و بهداشات جامعاه دارناد
] .[29یکی از کاربردهای اصلی علم اپیدمیوگوژی یا همه گیرشناسی ،تساهی شناساایی منااطق
جغرافیایی و گروههای نسیبپذیر است که در معرض خطر بیشتر ابتال به بیماریهاا و درگیاری
با عوام خطر بروز مرگ ومیر قرار دارند ] .[94شناسایی این مناطق جغرافیایی و گاروه هاای در
معرض خطر به انتخاب مناسب اقدام های بهداشتی– درمانی و اجتمااعی بارای کااهش عواما
خطرنفرین کمک میکند ] .[7کارشناسان بهداشت از حدود  991سا پیش برای تجزیهوتحلی
مکانی بیماریها از نقشه استفاده میکردند .برای نمونه در سا  9141مایالدی در گالساکو باا
بهرهگیری از نقشه برای نمایش ارتراط بین جمعیت و شایوع تاب زرد ،نشاان داده شاد کاه در
مناطق مهاجرپذیر شیوع این بیماری بیشتر است ] .[91همه گیرشناسای جغرافیاایی ،بخشای از
همهگیرشناسی توصیفی است که به بررسی توزیع جغرافیایی شدت ابتال و مرگومیر میپاردازد
] .[92یکی از مهمترین کاربردهای همهگیرشناسی جغرافیایی ،دساتیابی باه سارنخهاایی بارای
تعیین عل بیماریها ،نسیب ها یا مرگ ومیرهاست ] .[22نستانه ساازگاری جغرافیاایی ویاروس
کرونا در کشورهای مختلف یکسان نیسات [ .]9نخساتین مرحلاه در تجزیاهوتحلیا دادههاای
جغرافیایی ،به تصویر کشیدن ننها به ویژه در قاگب نقشه هاای جغرافیاایی اسات ] [1کاه اگگاوی
توزیع جغرافیایی بیماریها ،نسیب ها و مرگ ومیرها را بهنحو مشخصی نمایاان مای کناد و راه را
برای ایجاد فرریههای سربشناسی هموار مایساازد ] .[22ازننجاا کاه جادو هاای نمااری در
مقایسه با نقشه ها ،از این توانایی برخوردار نیستند ،در ساگیان اخیر ،استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی و نقشه ها در علوم بهداشتی و پزشکی افازایش چشامگیری داشاته اسات ].[99،91
سا هاست کاه  GISدر بخاش هاای کشااورزی ،اقتصاادی ،مناابع طریعای ،طراحای شاهری و
بخشهای دیگر کاربرد دارد .اما با وجود این ،یکای از مشاکالت اصالی در زمیناۀ  ،GISکمراود
دادهها و اطالعات بههنگام و باهروزرساانی شاده اسات ] .[94باا ایانحاا اساتفاده از  GISدر
مدیریت بهداشت و درمان در مرحلۀ ابتدایی است .بهدگیا گساتردگی و فعاا باودن خادمات
بهداشتی و درمانی در ایران ،تمرکز بخش مدیریتی بهداشت و درمان در کشور ،مشکالت موجود
در اختصاص خدمات درماانی و بهداشاتی باه منااطق شاهری و روساتایی و نیاز باا توجاه باه
تواناییهای  GISاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی برای مدیران این بخش راروری اسات
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] .[97سیستم اطالعات جغرافیایی وسیله ای برای جمع نوری ،ذخیره ،انسجام ،مدیریت ،بازیافت،
تجزیه وتحلی و همچنین نماایش اطالعاات مکاانی اسات کاه در تحقیقاات اپیادمیوگوژیکی و
سیاست گذاریهای بهداشتی میتوان از نن استفاده کرد ] .[29،26کاربرد این سیستم در حاوزة
سالمت ،بهنسرت جدید است و زمینه ای اختصاصی برای کاربرد  GISنیست ،وگی پیشرفت هاای
اخیار حاااکی از نن اساات کااه ای ان سیسااتم در حااوزة سااالمت و حفاظاات از محایط زیساات،
محیط شناسی بیماریها و بهداشت جامعه ،ابزاری رروری و الزماالجرا بارای پاردازش ،ننااگیز و
قاب مشاهده کردن اطالعات مکانی از طریق توگید نقشه هاست .بهعرارتی تعیین مورع و مکاان
بیماریها ،بررسی مکانی امکانات مراقرات هاا و خادمات بهداشاتی و تعیاین حادود و مرزهاای
جغرافیایی جامعه از اجزای رروری مطاگعات اپیدمیوگوژیکی و بهداشتی است که از طریاق ایان
سیستم قاب دستیابی شدهاند ] .[99،91کاربرد  GISراه ح کاملی برای درک توزیع بیماریهاا
و مشکالت موجود در زمینۀ بهداشت جامعه نیست ،اما بهکمک نن میتوان دریافات کاه انساان
چگونه با محیط خود تعام می کند و سرب ارتقاا یاا کااهش بهداشات محایط پیراماون خاود
میشود ] .[29ظرفیت مدگسازی مکانی در  GISبه طور مستقیم در درک تفااوت توزیاع مکاانی
بیماریها و ارتراط ننها با فاکتورهای محیطای و سیساتم مراقراتهاای بهداشاتی کااربرد دارد،
به طوری که در حا حارر فناوری ساامانۀ اطالعاات جغرافیاایی ،ابازاری مهام در تحقیقاات و
مدیریت بهداشتی در نفریقا است و از نن در پاژوهش در زمیناۀ بیمااریهاای عفاونی اساتفاده
میشود ] .[27در جغرافیا شناخت مفهوم تحوالت فضایی از اهمیت ویژهای برخوردار اسات ].[2
فرکورت شیفر جغرافیا را علم قوانین حااکم بار نحاوة پراکنادگی و توزیاع فضاایی پدیادههاا و
چهرههای ویژة سطح زمین میداند ] .[9گسترش شیوع ویروس کرونا همۀ کشاورهای جهاان را
با یک بحران عظیم انسانی مواجه کرده ،بهطوری که تا  21جوالی  ،2121براساس نمار جهاانی
شیوع این بیماری 97119119 ،مورد مثرت بیماری کرونا در جهان ثرت شده که از ایان تعاداد
 669669نفر ( 9/1درصد) جان باختهاناد ] .[21در ایاران تاا  1مارداد  ،9911تعاداد 211111
مورد مثرت کرونا اعالم شد و  96949نفر ( 9/4درصد) نیز جان باختهاناد ] .[6ایان تحقیاق باا
هدف بررسی جغرافیایی شیوع ویروس کرونا ،به تحلی اگگوهای مکانی -زمانی ویاروس کروناا و
مدگسازی انتشار فضایی نن در کشور انجام گرفت.
روش تحقیق
پژوهش حارر براساس هدف ،در زمرة پژوهشهای کاربردی قرار دارد و برحسب روش تحقیاق،
توصیفی -تحلیلی است .برای تجزیهوتحلی دادهها از نارمافازار  ArcGISاساتفاده شاد .جامعاۀ
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نماری تحقیق ،تعداد مرتالیان به ویروس کرونا ( 29691نفر) در استانهای کشاور در محادودة
زمانی  9اسفند  9911تا  9فروردین  9911و منطقۀ تحت بررسی  99استان کشور بود .استفاده
از نمار فضایی در پژوهش حارر ،به این دگی است که بین مقادیر مختلف یک متغیار ،از حیا
فاصله و جهت قرار گرفتن ننها نسرت به هم ارتراط برقرار شود .این ارتراط فضاایی کاه باهطاور
معمو در قاگب روابط ریاری بیان مایشاود ،سااختار فضاایی ناام دارد .همچناین همرساتگی
متغیرها در فضا را خودهمرستگی فضایی 9مینامند .در این تحقیق ابتدا دادههاای مرتالیاان باه
کرونا به تفکیک هر استان و بهصاورت روزاناه در دورة زماانی  9اسافند  9911تاا  9فاروردین
 9911وارد نرمافزار  ArcGISشد .با استفاده از تراکم نقطهای ،2پراکندگی جغرافیاایی مرتالیاان
به کرونا در کشور بهصورت روزانه در دورة زمانی مذکور نمایش داده شاد .در ایان پاژوهش 99
استان کشور ،براساس تعداد مرتالیان به کووید  91و با اساتفاده از خودهمرساتگی فضاایی باه
چهار خوشۀ (باال-باال ،پایین-پایین ،باال-پایین و پاایین-بااال) تقسایم شادند تاا از طریاق نماار
فضایی خوشههای همگن شک گرفته ،ورعیت استانهای کشور به گحاظ شیوع ویاروس کوویاد
 91بررسی شود .همچنین با استفاده از نمار فضایی تحلی گکههای داغ ،9استانهاای کشاور باا
توجه به همرستگی فضایی در تعداد مرتالیان به ویروس کرونا تجزیهوتحلی شدند.
خودهمرستگی فضایی ،نشاندهندة همرستگی میان مقادیر متغیرهای یکساان در مکاانهاای
مختلف است ] .[21انسلین معتقد است که مکان دارای دو نوع تاثثیر فضاایی وابساتگی فضاایی و
ناهمگونی فضایی است :اوگی ،همان همرساتگی فضاایی یاا پیوساتگی فضاایی اسات کاه باهطاور
مستقیم از قانون توبلر پیروی میکند .در نتیجه ،ارزشهای مشابه یک متغیر گرایش دارناد کاه در
مکانهای نزدیک به هم اتفاق بیفتند و به تجمع فضایی منجر میشوند .اما نوع دوم تاثثیر فضاایی
متعلق به تفاوتهای منطقهای یا فضایی است که از بینظیر بودن ذاتی هر مکان پیاروی مایکناد
] .[1در سا  ،9119انسلین شاخص محلی پیوند فضایی را پیشنهاد داد که میکوشد نقاط محلای
و چگونگی اثرگذاری مکانهای انفرادی بر پیوندهای فضایی را تشخیص دهاد ] .[91ایان شااخص
برای منطقۀ  iپیوند فضایی بین یک ارزش را در  iو نزدیک به نن بهصورت زیر تعریف میکند:

بهطوری که

واریانس معادگۀ باالست.

مثرت نشان میدهد کاه
1. Spatial Autocorrelation
2. Point Density
3. Hot Spot Analysis
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مناطق با ارزش زیاد با مناطق با ارزش زیاد ( )High-Highو مناطق با ارزش کام باا منااطق باا
ارزش کم ( )Low-Lowمحصور شده است .منفی نشان میدهد که ارزش کام باا ارزش زیااد
( )Low-Highیا ارزش زیاد با ارزش کم ( )High-Lowاحاطه شده است ].[9
تحلی گکه های داغ نمارة گتیس-ارد جی 9را برای همۀ عوارض موجود در دادههاا محاساره
میکند ] .[24امتیاز  z-scoreبهدستنمده ،نشان میدهد که در کدام مناطق ،دادهها باا مقاادیر
زیاد یا کم خوشهبندی شدهاند ] .[99برای امتیاز z-scoreمثرت و معنادار از نظر نمااری ،هرچاه
امتیاز z-scoreبزرگ تر باشد ،مقادیر زیاد تا حد زیادی خوشه بندی می شوند و گکاۀ داغ تشاکی
میدهند .برای امتیاز z-scoreمنفی و معنادار از نظر نمااری ،هرچاه امتیااز  z-scoreکوچاکتار
باشد ،بهمعنای خوشه بندی شدیدتر مقادیر کم خواهد بود و اینها در حقیقت گکاه هاای سارد را
نشان میدهند ] .[91نمارة  Giاز فرمو زیر بهدست مینید:

در جایی که مقدار ویژگی برای ویژگی است،
برابر با تعداد ک ویژگیهاست:

وزن مکانی بین ویژگی و است؛

محدودۀ تحقیق
ایران جمعیتی باگغ بر  71126271نفر ( 91/7درصد مرد و  41/9درصاد زن) را در وساعتی در
حدود  9/6میلیون کیلومترمربع جای داده است .در ساا  9919ایاران دارای  99اساتان421 ،
شهرستان 9191 ،بخش 9246 ،شهر و  2911دهستان بوده است .براساس سرشاماری عماومی
نفوس و مسکن  ،19تعداد  194بیمارستان فعا و  997919تخت ثابات در کشاور بارای ارائاۀ
خدمات فعا بوده که  96/11درصد بیمارستانها و  22/41درصد از تخت ثابات کشاور مرباوط
به استان تهران است ] .[4شک  9موقعیت جغرافیایی ایران را نشان میدهد.

1. Getis-Ord Gi* statistic

991

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،7شمارة  ،2تابستان 9911

شکل  .9موقعیت جغرافیایی محدودۀ تحقیق

یافتهها و بحث
در  9اسفند  ،9911تعداد مرتالیان به کرونا در کشور  21مورد در چهار اساتان اعاالم شاد کاه
 67/1درصد مرتالیان مربوط به استان قم بود .در  1اسفند ،تعداد مرتالیان در استان تهاران باا
شیب صعودی به بیش از  911نفر رسید .این تعداد در  99اسفند به مارز  9111نفار مراتال در
کشور رسید .در  99اسفند تعداد مرتالیان در کشور  2219مورد گزارش شاد کاه  49/7درصاد
نن مربوط به استان تهران بود .همانطور که در شک  2مشاهده میشود ،استان تهران با شایب
صعودی ،بیشترین تعداد مرتالیان به ویروس کرونا را در کشور داشت.

شکل  .2پراکنش زمانی ویروس کرونا در کشور
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پراکندگی جغرافیایی ویروس کرونا در کشور

شک  ،9گسترش شیوع ویروس کرونا را در کشور با استفاده از تراکم نقطهای در دورة زماانی 9
اسفند  9911تا  9فروردین  9911نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشاود ،در  9اسافند،
مرتالیان به ویروس کرونا تنها در استانهای قم ،تهران ،گیالن و مرکزی مشاهده شدند.
بررسیها نشان میدهد که انتشار فضایی ویروس کرونا از اساتانهاای تهاران ،قام ،گایالن،
مرکزی ،مازندران و اصفهان به نواحی پیرامون خود بهسرعت در حا گسترش بود .تراکم انتشار
فضایی ویروس کرونا بیشتر به سمت نواحی شماگی ،مرکازی و شاما غربای کشاور و کمتارین
شیوع ویروس کرونا در نواحی شرق و جنوب شرقی کشور بود.
در  9فروردین  9911تعداد مرتالیان به ویروس کرونا در کشور به  29649نفر رسید کاه از
این تعداد  29/6درصد مربوط به استان تهران 1/9 ،درصد مربوط به استان اصفهان و  7/1درصد
مربوط به استان مازندران بود.
شک  ،4تراکم مرتالیان به کووید  91را نشان مایدهاد .یافتاههاا حااکی از نن اسات کاه
ویروس کرونا از استان قم به سمت نواحی شاما غارب ،شاما شارق و مرکاز کشاور در حاا
گسترش بود .بیشترین تراکم مرتالیان به کووید  91در نواحی مرکزی کشاور و کمتارین تعاداد
مرتالیان در نواحی جنوب و جنوب شرقی کشور مشاهده میشود.

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

همانطور که در شک  9مشاهده میشود ،استانهای تهران و قم ،بیشترین تراکم مرتالیاان
به ویروس کرونا را در کشور دارند .همچنین کمترین تراکم مرتالیان به ویروس کرونا در ناواحی
شما غربی ،جنوب و جنوب شرقی کشور پراکنده شده است .یافتههای تحقیق نشان مایدهاد
که با دور شدن از کانون انتشار ویروس کرونا (استان قم) از تراکم تعداد مرتالیاان کاساته شاده
است .بیشترین تراکم بیماران کرونایی در نواحی شماگی و مرکزی کشور مشاهده میشود.

شکل  .5تراکم مبتالیان به ویروس کرونا در کشور
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همانطور که در شک  6مشاهده میشود ،استانهای تهران ،اگرارز ،قام ،مازنادران ،گایالن،
قزوین ،اصفهان ،سمنان ،مرکزی و یزد در قسمت  HHنمودار پراکندگی موران قارار دارناد کاه
نشاندهندة تعداد زیاد مرتالیان به ویروس کروناا در ایان اساتانهاسات (ارزشهاای بیشاتر از
میانگین) که استانهایی با تعداد زیاد (بیشتر از میانگین) مرتال به کرونا ننها را احاطه کاردهاناد.
خودهمرستگی فضایی در این استانها مثرت بوده و  92/26درصد استانهای کشاور در خوشاۀ
 HHقرار گرفتهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که استانهای واقع در خوشۀ  HHکاانون اصالی
انتشار ویروس کرونا در کشورند که در قسمتهای شماگی و مرکزی ایران قرار دارند .استانهای
زنجان ،گرستان و ایالم در خوشۀ  HLقارار دارناد کاه بیاانگر خودهمرساتگی فضاایی منفای و
ناهمگنی مکانی در تعداد مرتالیان به کرونا در این استانهاست که خوشاههاایی باا ارزشهاای
غیرمشابه را شک داده است .در واقع تعداد مرتالیان به کرونا در استانهای مذکور زیااد اسات،
اما تعداد مرتالیان به کرونا در استانهاای همجاوار ننهاا کام اسات .ایان خوشاه  1/61درصاد
استانهای کشور را در برگرفته و بیشتر این استانها در غرب کشور قارار دارناد .در خوشاۀ LL
استانهای خراسان جنوبی ،نذربایجاان شارقی ،کردساتان ،کهگیلویاه و بویراحماد ،هرمزگاان،
خوزستان ،فارس ،بوشهر ،سیستان و بلوچساتان ،چهارمحاا و بختیااری ،کرماان ،کرمانشااه و
نذربایجان غربی قرار دارند که هم تعداد مرتالیان کمی داشته و هم در مجاورت استانهاایی باا
تعداد مرتالیان کم قرار دارند .خودهمرستگی فضایی در استانهای ماذکور مثرات اسات؛ بادان
معنا که این استانها خوشههایی از ارزشهای مشاابه را شاک دادهاناد .خوشاۀ ماذکور 49/14
درصد استانهای کشور را در برگرفته و اغلب در نواحی جنوب ،شرق ،جناوب شارقی و شاما
شرقی کشور قرار دارند .در خوشۀ  LHاستانهای گلستان ،خراساان رراوی ،خراساان شاماگی،
اردبی و همدان قرار گرفتهاند که تعداد مرتالیان به ویروس کرونا در این استانها کم است ،اماا
در مجاورت استانهایی با تعداد زیاد مرتال به ویروس کرونا قرار دارند .خودهمرستگی فضایی در
این استانها منفی است و  96/99درصد استانهای کشور در خوشاۀ  LHقارار دارناد کاه ایان
استانها در قسمتهای شما شرقی و شما غربی کشور واقع شدهاند .همچنین رریب ماوران
پراکنش ویروس کرونا در کشور  1/979796بهدست نمده که نشاندهندة خوهمرستگی فضاایی
مثرت است.
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شکل  .6خوشهبندی استانهای کشور براساس خودهمبستگی فضایی موران

همان طور که در شک  7مشاهده میشود ،استانهای قم ،تهران ،گلستان ،سمنان ،اصفهان،
مازندران و اگررز گکههای داغ را تشکی دادهاند .امتیاز  z-scoreبرای استانهای مذکور مثرات و
به گحاظ نماری معنادار است .در این استانهاا تعاداد مرتالیاان باه ویاروس کروناا زیااد اسات.
استانهای واقع در گکههای داغ  22/9درصد استانهاای کشاورند کاه بیشاتر در قسامتهاای
شماگی و مرکزی کشور قرار دارند .استانهای بوشهر ،ایالم و کرمانشاه هم بهعنوان گکههای سرد
شناسایی شدهاند .در استانهای مذکور امتیاز  z-scoreمنفای باهدساتنماده کاه نشااندهنادة
خودهمرستگی فضایی زیاد و منفی در این استانها از نظر تعداد کم مرتالیان به ویاروس کروناا
است که به شک گیری گکههای سرد در این سه استان منجر شده اسات .اساتانهاای واقاع در
گکههای سرد  1/67درصد استانهای کشور را در بر گرفته و این گکهها بیشتر در نواحی غارب و
جنوب غربی کشور قرار دارند.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که استانهای پیرامون قم ،گکههای داغ را باه گحااظ تعاداد
زیاد مرتالیان به ویروس کرونا تشکی دادهاند و با فاصله گارفتن از اساتان قام ،امتیااز z-score
کوچکتر و منفی میشود و راریب خودهمرساتگی فضاایی در تعاداد کام مرتالیاان ،افازایش
مییابد که در حقیقت گکههای سرد شک میگیرند.
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شکل  .7تحلیل لکههای داغ ویروس کرونا در کشور با استفاده از آزمون آماری Gi

مدلسازی الگوی فرایند پخش فضایی ویروس کرونا

شک  ،1مدگسازی اگگوی فرایند پخش فضایی اپیادمیوگوژی ویاروس کروناا را در کشاور نشاان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،کانون اصلی این اپیدمی در کشاور ،اساتان قام اسات و
فرایند پخش و انتشار فضایی ویروس کرونا از این استان به استانهای دیگر صورت گرفته است.
در نواحی پیرامون استان قم و بهویژه تهران (بهدگی تراکم جمعیتی زیااد) تاراکم مرتالیاان باه
این بیماری زیاد است .با افزایش زمان و فاصلۀ مکانی از کانون این بیماری (استان قم) از تعاداد
مرتالیان کاسته میشود .از اینرو به گحاظ ویژگیهای جغرافیایی ،دو عام زمان و فاصلۀ مکانی
تثثیر زیادی در انتشار فضایی این ویروس در کشور داشتهاند .بهطوری کاه نمارهاا حااکی از نن
است که استان بوشهر دیرتر از استانهای دیگر درگیر این بیماری شده است.
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شکل  .1مدلسازی الگوی فرایند پخش فضایی اپیدمیولوژی ویروس کرونا در کشور

نتیجهگیری
شاده اسات.

شیوع ویروس کووید  91به یک تهدید باگینی برای جوامع در سراسر جهاان ترادی
امروزه بررسی توزیع جغرافیایی بیماریهای واگیردار در جهان ،اهمیات فراوانای در کشاف علا و
شرایط مسرب گسترش بیماری در هر منطقه دارد ،بهطوری که سازمان بهداشت جهاانی موراوع
استفاده از سامانههای اطالعات مکانی را در نقشهسازی بیماریها از سا  9119شروع کرده اسات.
پژوهش حارر به مدگسازی انتشار و پخش فضایی اپیدمیوگوژی ویروس کرونا در طای دورة زماانی
 9اسفند  9911تا  9فروردین  9911در کشور پرداخته است .بیشترین توزیع جغرافیاایی بیمااران
کرونایی در نواحی شماگی و مرکزی کشور مشاهده میشود .نواحی جنوب و جنوب شارقی کشاور،
کمترین پراکندگی مرتالیان به ویروس کرونا را دارند .نتایج حاص از خودهمرستگی فضایی نشاان
داد که  92/26درصد استانهای کشور (تهاران ،اگرارز ،قام ،مازنادران ،گایالن ،قازوین ،اصافهان،
سمنان ،مرکزی و یزد) در خوشه  1/61 ،HHدرصد استانها (زنجان ،گرساتان و ایاالم) در خوشاه
 49/14 ،HLدرصد استانها (خراسان جنوبی ،نذربایجان شرقی ،کردستان ،کهگیلویه و بویراحماد،
هرمزگااان ،خوزسااتان ،فااارس ،بوشااهر ،سیسااتان و بلوچسااتان ،چهارمحااا و بختیاااری ،کرمااان،
کرمانشاه و نذربایجان غربی) در خوشۀ  LLو  96/99درصد استانهاا (گلساتان ،خراساان رراوی،
خراسان شماگی ،اردبی و همدان) هم در خوشۀ  LHقرار دارند.
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نتایج تحلی نماری -فضایی گکههای داغ نشان میدهد که استانهای قم ،تهران ،گلساتان،
سمنان ،اصفهان ،مازندران و اگررز عنوان ( 22/9درصد استانهای کشور) در گکاههاای داغ قارار
دارند و استانهای بوشهر ،ایالم و کرمانشاه ( 1/67درصد استانهای کشور) باهعناوان گکاههاای
سرد شناسایی شدند .همچنین خوشهبندی فضایی استانهای کشور نشان داد که عاما فاصالۀ
مکانی -زمانی مهمترین عام در پخش فضایی بیماری واگیردار کرونا از کانون (اساتان قام) باه
استانهای دیگر بوده و از اگگوی پخش فضایی سازشپذیر ترعیت میکند .پیشنهادهای پژوهش
حارر ،بهمنظور کاهش شیوع بیماری کرونا در کشور عرارتاند از:
 اعما ممنوعیت و محدودیت بیشتر در زمینۀ تردد بینشهری و استانی توسط مسئوالن وبرنامهریزان کشور بهخصوص ستاد ملی پیشگیری از کرونا و حتی در نظر گارفتن جریماههاای
سنگین در صورت حاد شدن بیماری با هدف حفظ سالمت مردم؛
 خدماترسانی ادارات و سازمانها بهصورت اگکترونیکی و غیرحضاوری باهمنظاور کااهشحضور مردم در جامعه،
 ممنوعیت سفر به شهرهای زیارتی بهویژه شهر مشهد مقدس، ارائۀ بستۀ رایگان اینترنتی به روستاها بهمنظور دسترسی به خادمات اگکترونیکای دوگات،تردد نکردن روستاییان به شهرها و جلوگیری از انتشار بیماری به روستاها.
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