Journal of Military Medicine
2020, Volume 22, Issue 6
Pages: 542-552
10.30491/JMM.22.6.542

Geographical Analysis of COVID-19 Epidemiology in Iran with
Exploratory Spatial Data Analysis Approach (ESDA)
Mahdi Bazargan 1*, Mostafa Amirfakhriyan 2
1 PhD

student, Geography and Urban Planning, University Ferdowsi of Mashhad, Mashhad, Iran
Professor, Geography and Urban Planning, University Ferdowsi of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Assistant

Received: 16 April 2020 Accepted: 9 June 2020

[ DOI: 10.30491/JMM.22.6.542 ]

[ Downloaded from militarymedj.ir on 2023-01-09 ]

Abstract
Background and Aim: The use of geophysical analysis of the epidemiology to identify geographical factors
affecting the prevalence of the disease can be effective on community health policies to control the prevalence of
the virus. Therefore, the present study is a geographical analysis of the COVID-19 epidemiology in Iran.
Therefore, the purpose of this study is the geographical analysis of coronavirus transmission in the country.
Methods: This is a descriptive-analytical study and ArcGIS and GeoDa software has been used to analyze the
data. The statistical population included the total number of people infected with COVID-19 (n=21638) in Iran
during February 22, 2020, and March 22, 2020. Data entered ArcGIS software by each province. In order to show
the spatial distribution of COVID-19 patients in Iran, point density has been used based on the mentioned time
period. Then, by using the Moran coefficient, its spatial distribution was examined. Also, by using spatial
correlation, the distance between the spread of coronavirus in all provinces of Iran was analyzed. Finally, by using
the local index of the single-variable Moran spatial bond, the spatial clustering of the country's provinces was
calculated based on the coronavirus.
Results: Statistics show that the age group of 21-50 years is the highest percentage of people infected with
COVID-19. The results showed that the most important factor in the spatial spread of coronavirus in Iran is the
distance and proximity of the provinces affected by this disease so that at a distance of 383.8 km between the
provinces, the Moran coefficient is 0.66627 and shows a positive spatial correlation. It is located at a distance of
762.6 km between the provinces and the Moran coefficient is -0.040246, which indicates a negative spatial
correlation, which means that this distance decreases after the number of people with COVID-19. In spatial
clustering, HH clusters including provinces (Tehran, Alborz, Qom, Mazandaran, Gilan, Qazvin, Isfahan, Semnan,
Markazi and Yazd) are known as the main spatial propagation centers of the Coronavirus epidemic, which should
be controlled and reduced. Also, LH clusters (including Golestan, Khorasan Razavi, North Khorasan, Ardabil and
Hamedan provinces) are the ring around the center of damage, which should be controlled in terms of spatial
interaction and proximity to HH clusters. Serious travel bans should be put in place to prevent the spread of
coronavirus to the provinces in the LH cluster.
Conclusion: One of the most important geographical factors affecting the prevalence of coronavirus is based
on spatial distribution theory, distance and spatial proximity. Officials and planners should intelligently reduce
the number of people visiting offices and organizations, and by providing telecommuting, to prevent the upward
trend of the outbreak of coronavirus in Iran.
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 0دانشجوی دکتری ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
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چکیده
زمینه و هدف :استفاده از تحلیلهای جغرافیایی اپیدمیولوژی کووید ،01-جهت شناسایی عوامل جغرافیایی مؤثر بر شیوع این بیماری میتواند بر
سیاست گذارىهاى بهداشتى جامعه ،مبنی بر کنترل روند شیوع این ویروس مؤثر واقع شود .از اینرو ،پژوهش حاضر به تحلیلجغرافیایی اپیدمیولوژی
ویروسکرونا در کشور پرداخته است.
روشها :این تحقیق از نظر روششناسی ،توصیفی-تحلیلی بوده و برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  ArcGISو  GeoDaاستفاد شد.
جامعه آماری تحقیق ،شامل تعداد مبتلایان به ویروسکرونا ( 80692نفر) در استانهایکشور و در محدوده زمانی 9اسفند  0912الی  9فروردین 0911
است .دادههای مبتلایان به کرونا به تفکیک هر استان وارد نرمافزار  ArcGISشد .جهت نمایش پراکندگیفضایی مبتلایان به کرونا در کشور بر اساس
بازه زمانی مذکور از تراکم نقطهای استفاده شد .سپس با استفاده از ضریب موران پراکنش فضایی آن بررسی شد .همچنین با استفاده از خودهمبستگیفضایی
میزان فاصله گسترش شیوع ویروسکرونا در بین استانهایکشور تحلیل شد .در نهایت با استفاده از شاخص محلی پیوند فضایی موران تک متغیره،
یافتهها :آمارها حاکی از آن است که گروه سنی  01-80سال ،بیشترین درصد مبتلایان به ویروسکرونا را تشکیل میدهند .نتایج حاصل از تحقیق
نشان داد که مهمترین عامل انتشار فضایی ویروسکرونا در کشور ،فاصله و مجاورت مکانی استانهای درگیر با این بیماری است بطوریکه در فاصله
 929/2کیلومتری بین استانهایکشور ضریب موران  1/096681میباشد و نشاندهنده خودهمبستگی مکانی مثبت است .در فاصله  168/6کیلومتری
بین استانها ضریبموران برابر  -1/141846است که نشان دهنده خودهمبستگی مکانی منفی بوده بدین معنی که از این فاصله به بعد از تعداد مبتلایان
به کرونا کاسته میشود .در خوشهبندی فضایی ،خوشه  HHشامل استانهای (تهران ،البرز ،قم ،مازندران ،گیلان ،قزوین ،اصفهان ،سمنان ،مرکزی و یزد)
به عنوان کانون اصلی انتشارفضایی اپیدمی ویروسکرونا شناخته میشوند که باید برای کنترل و کاهش شیوع این ویروس در کشور تمهیدات و
محدودیتهایی در زمینه عبور و مرور بین استانهای واقع در این خوشه و سایر استانها اعمال شود .همچنین خوشه ( LHشامل استانهای گلستان،
خراسان رضوی ،خراسان شمالی ،اردبیل و همدان) به عنوان حلقۀ پیرامونکانونآسیب میباشند که به لحاظ تعاملفضایی و مجاورت با خوشه  HHباید
کنترلهای جدی در زمینه ممنوعیت رفتوآمد به آنها صورت بگیرد تا از ادامه گسترش شیوع ویروسکرونا به استانهای واقع در خوشه  LHجلوگیری
شود.
نتیجهگیری :از مهمترین عوامل جغرافیایی مؤثر بر شیوع ویروسکرونا براساس نظریه پخش فضایی ،فاصله و مجاورت مکانی میباشد که مسئولان
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خوشهبندی فضایی استانهای کشور بر اساس ویروسکرونا صورت گرفت.

و برنامهریزان باید با هوشمندسازی از مراجعه افراد به ادارات و سازمانها کاسته و با فراهم نمودن زمینه دورکاری ،از ادامه روند صعودی شیوع ویروسکرونا

کلیدواژهها :تحلیل جغرافیایی ،کووید ،01-کروناویروس ،رویکرد تحلیل اکتشافی دادههای مکانی ،ایران.
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در اواخر دسامبر سال  ،8101یک عامل میکروبی ناشناخته به
نام ویروسکرونا ( )SARS-CoV-2در ووهان چین به سرعت از
مرزهای این کشور عبور کرده و به همه کشورهای جهان شیوع
یافت ،بطوریکه تا  80مارس  016 ،8181کشور جهان را تحت تأثیر
قرار داده است ( .)0،8سازمان ملل متحد ،بیماری ویروسکرونا را
یک بحران عظیم اجتماعی ،انسانی و اقتصادی توصیف کرده که
عوارض ناشی از آن ،حتی بر کشورهای توسعه یافته نیز تأثیر
میگذارد بطوریکه؛ ادامه روند شیوع این بیماری ،سیستم جامعه
بهداشت جهانی را با مشکل مواجه خواهد کرد که نتیجۀ آن به
وجود آمدن بحران جمعیتی بر روی کرۀ زمین خواهد بود (.)9،4
با وجود پیشرفتهای قابل توجه در زمینه مبارزه با بیماریها،
هنوز بیماریهای واگیر اهمیت خاصی در اپیدمیولوژی و بهداشت
جامعه دارند ( .)0یکى از کاربردهاى اصلى علم اپیدمیولوژى یا
همهگیرشناسى ،تسهیل در امر شناسائى مناطق جغرافیائى و
گروههاى آسیبپذیر مىباشند که در معرض خطر بیشتر ابتلا به
بیمارىها و درگیرى با عوامل خطر بروز مرگ و میر را دارند (.)6
شناسائى این مناطق جغرافیائى و گروههاى در معرض خطر به
انتخاب مناسب اقدامهاى بهداشتى -درمانى و اجتماعى جهت
کاهش عوامل خطرآفرین کمک مىنماید ( .)1کارشناسان بهداشت
از حدود  001سال پیش جهت تجزیه و تحلیل مکانی بیماریها از
نقشه استفاده میکردند .به عنوان نمونه در سال  0241میلادی در
گلاسکوی انگلستان از نقشه جهت نمایش ارتباط بین جمعیت و
شیوع تب زرد استفاده و نشان داده شد که در مناطق مهاجرت پذیر
شیوع این بیماری بیشتر میباشد (.)2
اپیدمیولوژى جغرافیائى ،بخشى از همهگیرشناسى توصیفى
است که به بررسى توزیع جغرافیائى میزانهاى ابتلا و مرگ و میر
میپردازد ( .)1یکى از مهمترین کاربردهاى همهگیرشناسى
جغرافیائى ،دستیابى به سرنخهائى جهت تعیین علل بیمارىها،
آسیبها یا مرگ و میرها است ( .)01نخستین مرحله در تجزیه و
تحلیل دادههاى جغرافیائى ،به تصویر کشیدن آنها به ویژه در قالب
نقشههاى جغرافیائى است ( )00که الگوى توزیع جغرافیائى
بیماریها ،آسیبها و مرگ و میرها را به نحو مشخصى نمایان
کرده و راه را براى ایجاد فرضیههاى سببشناسى هموار مىسازد
( .)01از آنجا که جداول آمارى در مقایسه با نقشهها ،از چنین توانائى
برخوردار نیستند ،طى سالیان اخیر ،استفاده از سیستم اطلاعات
جغرافیائى و نقشهها در علوم بهداشتى و پزشکى افزایش
چشمگیرى داشته است ( .)08،09سالهاست که  GISدر بخشهای
کشاورزی ،اقتصادی ،منابع طبیعی ،طراحی شهری و بخشهای
دیگر مورد استفاده قرار میگیرد و با مشکلاتی که عمدتاً به دلیل
کمبود اطلاعات دقیق در  GISو کافی است ،روبرو میباشد ( .)6با
این حال استفاده از  GISدر مدیریت بهداشت و درمان در حال طی
کردن مرحله ابتدایی است .به دلیل گستردگی و فعال بودن خدمات

بهداشتی و درمانی در ایران ،تمرکز بخش مدیریتی بهداشت و
درمان در کشور ،مشکلات موجود در اختصاص خدمات درمانی و
بهداشتی به مناطق شهری و روستایی و نیز با توجه به تواناییهای
 GISاستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مدیران این بخش
ضروری میباشد ( .)04سیستم اطلاعات جغرافیائى وسیلهاى براى
جمعآورى ،ذخیره ،انسجام ،مدیریت ،بازیافت ،تجزیه و تحلیل و
همچنین نمایش اطلاعات مکانى مىباشد که در تحقیقات
اپیدمیولوژیکى و سیاستگذارىهاى بهداشتى مىتوان از آن
استفاده نمود ( .)00،06کاربرد این سیستم در حوزه سلامت ،نسبتاً
جدید بوده و زمینهاى اختصاصى براى کاربرد  GISنمىباشد ،ولى
پیشرفتهاى اخیر حاکی از آن است که این سیستم در حوزه سلامت
و حفاظت از محیطزیست ،محیطشناسى بیماریها و بهداشت
جامعه یک ابزار ضرورى و لازم الاجرا براى پردازش ،آنالیز و قابل
مشاهده کردن اطلاعات مکانى از طریق تولید نقشهها میباشد ،به
عبارتى تعیین موضع و مکان بیماریها ،بررسى مکانى امکانات
مراقبتها و خدمات بهداشتى ،تعیین حدود و مرزهاى جغرافیائى
جامعه از اجزاى ضرورى مطالعات اپیدمیولوژیکى و بهداشتى به
شمار رفته که از طریق این سیستم قابل دستیابى شدهاند (.)01،02
کاربرد  GISراه حل کاملى براى درك توزیع بیماریها و مشکلات
موجود در زمینه بهداشت جامعه نمىباشد ،اما میتوان آن را روشى
مهم براى فهم اینکه چگونه انسان با محیط خود تعامل نموده و
سبب ارتقاء یا کاهش بهداشت محیط پیرامون خود مىشود ،دانست
( .)01ظرفیت مدلسازى مکانى در  GISبه طور مستقیم در درك
تفاوت توزیع مکانى بیمارىها و ارتباط آنها با فاکتورهاى محیطى
و سیستم مراقبتهاى بهداشتى کاربرد دارد ،بطوریکه در حال حاضر
تکنولوژى سیستم اطلاعات جغرافیائى یک ابزار عمده در تحقیقات
و مدیریت بهداشتى در آفریقا مى باشد ،و از این سیستم در تحقیقات
بهداشتى در زمینه بیماریهای عفونی استفاده میشود ( .)81در
جغرافیا شناخت مفهوم تحولات فضایی از اهمیت ویژهای برخوردار
است ( .)80به گونهای که فرکورت شیفر ( )0109جغرافیا را علم
قوانین حاکم بر نحوه پراکندگی و توزیع فضایی پدیدهها و چهره-
های ویژه سطح زمین میداند ( .)88،89رویکرد تحلیل اکتشافی
دادههای فضایی ،یکی از کارآمدترین ابزارها برای مطالعه نابرابری-
های درون شهری است که توسط محققان مختلفی بکار گرفته
شده است ( .)84،80تحلیل اکتشافی دادههای فضایی ،مجموعهای
از روشها در جهت توصیف و نمایش توزیعهای مکانی ،شناسایی
بیقاعدگیهای مکانی ،کشف الگوهای ارتباط مکانی ،خوشههای
مکانی و اشاره به رژیمهای مکانی یا شکلهای ناهمگن مکانی
دیگر است ( .)86،81گسترش شیوع ویروسکرونا تمام کشورهای
جهان را با یک بحران عظیم انسانی مواجه ساخته بطوریکه تا 88
مارس  ،8181آمار جهانی شیوع این بیماری نشان میدهد که تعداد
 010کشور از همه قارههای جهان درگیر آن هستند که 998191
مورد مثبت بیماری کرونا در این کشورها ثبت شده که از این تعداد

تحلیل جغرافیایی اپیدمیولوژی کووید 01-در ایران با رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی 040 /

( 04011نرخ مرگومیر  )% 4/9نفر جان باختهاند ( .)82همچنین تا
تاریخ  9فروردین  0911در ایران تعداد مبتلایان  80692نفر و
0620نفر نیز جان باختهاند ( .)81،91لذا گسترش ویروسکرونا
موجب افزایش تلفات جانی ،رکود اقتصادی ،فقر ،جرم و جنایت و...
در کشور خواهد شد که مشکلات ناشی از آن تا سالها ادامه خواهد
داشت ،به همین منظور این تحقیق با هدف تحلیل جغرافیایی
کروناویروس و شناسایی عوامل جغرافیایی مؤثر بر گسترش شیوع
آن در کشور انجام گرفته است.

روشها

آمارها حاکی از آن است که در تمام استانهای کشور تعداد
مردان مبتلا به ویروس کرونا نسبت به زنان بیشتر میباشد .به طور
میانگین از  80692نفر مبتلا به کرونا در کشور  01/20درصد را
مردان و  41/01درصد را زنان تشکیل میدهند .در بین استانهای
کشور تنها در بوشهر  09/4درصد از مبتلایان را مردان و 46/6

الگوی پراکنش فضایي ویروسکرونا در کشور
توزیع مکانی نقاط و نحوه قرارگیری آنها نسبت به یکدیگر
موجب شکلگیری ساخت فضایی آنها میشود که بدینصورت سه
الگوی پراکنش فضایی شامل تصادفی ( ،)Randomخوشهای
( )Clusteredو پراکنده ( )Dispersedبه وجود میآید ()90
(شکل.)4-
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نتایج

پراکندگي فضایي ویروسکرونا در کشور
شکل زیر گسترش شیوع ویروسکرونا را در کشور با استفاده
از تراکم نقطهای در بازه زمانی  9اسفند  12الی  9فروردین 11
نشان میدهد .همانطور که در شکل 9-مشاهده میشود ،در تاریخ
 9اسفند ،مبتلایان به ویروسکرونا تنها در استانهای قم ،تهران،
گیلان و مرکزی مشاهده میشوند .در تاریخ مذکور تعداد مبتلایان
در کشور  82نفر میباشد که از این تعداد  61/26درصد مبتلایان
مربوط به استان قم است .از تاریخ  00اسفند به بعد ،گسترش شیوع
ویروسکرونا در کشور سیر صعودی به خود میگیرد بطوریکه به
بالای  0111نفر مبتلا در کشور میرسد .بررسیها نشان میدهد که
انتشارفضایی ویروسکرونا از استانهای تهران ،قم ،گیلان ،مرکزی،
مازندران و اصفهان به نواحی پیرامون خود به سرعت در حال
گسترش میباشد .تراکم انتشار فضایی ویروسکرونا بیشتر به سمت
نواحی شمالی ،مرکزی و شمال غربی کشور میباشد و کمترین
میزان شیوع ویروسکرونا در نواحی شرق و جنوب شرقی کشور
بوده است .در تاریخ  9فروردین  11تعداد مبتلایان به ویروسکرونا
در کشور به  80640نفر رسیده که از این تعداد  89/6درصد مربوط
به استان تهران 1/0 ،درصد مربوط به استان اصفهان و  1/1درصد
مربوط به استان مازندران میباشد (شکل.)9-
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پژوهش حاضر براساس هدف ،در زمرۀ پژوهشهای کاربردی
قرار دارد و بر حسب روشتحقیق ،توصیفی-تحلیلی میباشد .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  ArcGISو  GeoDaاستفاده
شده است .جامعه آماری تحقیق ،شامل تعداد مبتلایان به ویروس
کرونا ( 80692نفر) در استانهای کشور و در محدوده زمانی 9اسفند
 0912الی  9فروردین  0911است .همچنین منطقه مورد مطالعه
در این تحقیق  90استان کشور میباشد.
استفاده از آمار فضایی در پژوهش حاضر ،به این جهت میباشد
که بین مقادیر مختلف یک متغیر ،از حیث فاصله و جهت قرار
گرفتن آنها نسبت به هم ،ارتباط برقرار شود .این ارتباط فضایی که
معمولاً در قالب روابط ریاضی بیان میشود ،ساختارفضایی نام دارد.
همچنین همبستگی متغیرها در فضا را خودهمبستگی فضایی
مینامند .در این تحقیق ابتدا دادههای مبتلایان به کرونا به تفکیک
هر استان وارد نرمافزار  ArcGISشد .جهت نمایش پراکندگی
فضایی مبتلایان به کرونا در کشور براساس بازه زمانی مذکور از
تراکم نقطهای ( )Point Densityاستفاده شده است .سپس
بااستفاده از ضریب موران ( )Moran'sپراکنش فضایی آن مورد
بررسی قرار گرفت .همچنین با استفاده از خودهمبستگی فضایی
( )Spatial Autocorrelation by Distanceمیزان فاصله
گسترش شیوع ویروس کرونا در بین استانهای کشور مورد تحلیل
قرار گرفت .در نهایت با استفاده از شاخص محلی پیوند فضایی
موران تکمتغیره Local indicator of Spatial ( LISA
 )Association-LISA Statisticsخودهمبستگی فضایی ویروس
کرونا در استانهای کشور مورد بررسی قرار گرفت

درصد را نیز زنان تشکیل میدهند (شکل .)0-همچنین به طور
متوسط در کشور  80/19درصد از مبتلایان به کوید 01-در گروه
سنی  08-1سال 00/8 ،درصد در گروه سنی  81-09سال01/01 ،
درصد در گروه سنی  01-80سال و  06/62درصد هم در گروه
سنی بیشتر از  01سال قرار دارند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
گروه سنی  01-80سال ،بیشترین درصد مبتلایان به ویروس کرونا
را تشکیل میدهند .استان سیستان و بلوچستان در گروه سنی -1
 08سال و  81-09سال ،به ترتیب با  94/4و  00/9درصد بیشترین
تعداد مبتلا به کرونا را در میان سایر استانهای کشور دارد .همچنین
در گروه سنی  01-80سال استان البرز با  09/1درصد و در گروه
سنی بیشتر از  01سال استان گیلان با  84/0درصد بیشترین تعداد
مبتلایان را دارا میباشند (شکل.)8-

 / 046بازرگان و امیرفخریان

شکل .9-درصد جنسیت مبتلا به ویروس کرونا در کشور به تفکیک استان

شکل .2-درصد گروه سنی مبتلا به ویروس کرونا در کشور به تفکیک استان
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شکل .9-انتشار فضایی ویروس کرونا در کشور ( 9اسفند  12الی  9فروردین )11
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شکل .4-انواع الگوی پراکنش فضایی
جدول .9-آزمون آماری پراکنش فضایی
سطح

p-value

( z-scoreانحراف

اطمینان

(احتمال)

استاندارد)

11%
10%
11%

> 1/01
> 1/10
> 1/10

 < +0/60یا > -0/60
 < +0/016یا > -0/16
 < +8/02یا > -8/02

 1/096262 valueمیباشد که براساس آن الگوی پراکنش فضایی
شیوع کرونا در کشور بصورت خوشهای است که این نکته بیانگر
تعداد بالای مبتلایان به ویروس کرونا در برخی استانها نظیر تهران،
اصفهان ،مازندران ،گیلان و قم است (شکل.)0-

خودهمبستگي فضایي ویروسکرونا بر اساس فاصله
یافتههای تحقیق نشان میدهد که در فاصله  929/2کیلومتری
بین استانهای کشور ضریب موران برابر  1/096681و مقدار z-

 scoreبرابر با  8/818694است که این مقدار بیانگر خودهمبستگی
مکانی مثبت کروناویروس در بین استانها میباشد که در نتیجه با
سطح اطمینان  11درصد بر اساس جدول زیر مورد پذیرش قرار
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شکل .5-الگوی پراکنش فضایی ویروس کووید 01 -در ایران  9 )aاسفند  9 )b 12فروردین 11

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2023-01-09

نتایج نشان میدهد که در تاریخ  9اسفند  12ضریب موران
برابر  ،1/148488مقدار  z-scoreبرابر  0/42001و مقدار p-
 1/096262 valueبدست آمده است که بر این اسا الگوی پراکنش
فضایی ویروس کرونا در کشور بصورت تصادفی میباشد که به
ترتیب در استانهای قم ،تهران ،گیلان و مرکزی توزیع یافته است.
با گسترش شیوع ویروس کرونا در تاریخ  9فروردین  11ضریب

موران برابر  ،1/148488مقدار  z-scoreبرابر  0/42001و مقدار p-

 / 042بازرگان و امیرفخریان

میگیرد .نتایج نشان میدهد که در فاصله  168/6کیلومتری بین
استانهای کشور ضریب موران برابر  -1/141846و مقدار z-
 scoreبرابر با  -1/808229است که نشاندهنده خودهمبستگی
مکانی منفی بوده بدین معنی که از این فاصله به بعد از تعداد
مبتلایان به کرونا کاسته میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

فاصله مکانی مهمترین عامل گسترش شیوع ویروس کرونا در
کشور است که با تردد و جابجایی بین استانهای کشور ،فاصله
مکانی کاهش یافته و ویروس کرونا از کانون به پیرامون انتشار
مییابد (شکل.)6-

شکل .6-خودهمبستگی فضایی ویروس کووید 01 -در ایران
پراکنش آماره موران محلي ()Moran's

جدول .2-نحوه تفسیر نتایج نمودار پراکندگی موران
طبقه
HH
LL
LH

آماره خودهمبستگی فضایی موران محلی به صورت مقابل
محاسبه میشود:
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𝑛

̅𝑥 𝑥𝑖 −
= 𝑖𝐼
) ̅𝑥 ∑ 𝑤𝑖,𝑗 (𝑥𝑖 −
𝑆𝑖2
𝑖≠𝑗𝑗=1,
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HL

چارک نمودار پراکندگي
بالا سمت راست
پایین سمت راست
پایین سمت چپ
بالا سمت چپ

خودهمبستگي
مثبت
منفی
مثبت
منفی

تفسیر
خوشه -ناحیهای باارزش بالا احاطه شده به وسیله نواحی باارزشهای بالا
بیقاعدگی -ناحیهای باارزش بالا در میان نواحی دارای ارزش پایین
خوشه -ناحیهای باارزش پایین در مجاورت نواحی دارای ارزشهای پایین
بیقاعدگی -ناحیهای باارزش پایین در میان نواحی دارای ارزش بالا
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نمودار پراکندگی موران با نمایش بازه مکانی متغیر در محور
عمودی و ارزش متغیر در هر ناحیه بر روی محور افقی ،ارائه
ناپایداری و بیقاعدگیهای مکانی محلی را تسهیل میسازد.
همبستگی میان مقادیر متغیرهای یکسان در مکانهای مختلف
است .در واقع با استفاده از آن میتوان مشابهت و عدم مشابهت هر
جفت از واحدهای ناحیهای مجاور را اندازه گرفت ( .)98چارك
( )HHنواحی را نشان میدهد که دارای ارزشهای بالا برای متغیر
مورد تحلیل بوده (ارزشهای بالاتر از میانگین ) و با نواحی دارای
ارزش بالاتر از میانگین برای متغیر مورد تحلیل احاطه شدهاند.

چارك ( )LHنواحی با ارزشهای پایین اما احاطه شده به وسیله
همسایههایی باارزشهای بالا را نمایش میدهد .چارك ()LL
نواحی باارزشهای پایین احاطه شده به وسیله همسایگانی
باارزشهای پایین را نشان میدهد .چارك ( )HLنواحی
باارزشهای بالا احاطه شده به وسیله نواحی باارزشهای پایین را
نشان میدهد .نواحی واقع شده در چاركهای ( HHو )LL
خودهمبستگی مکانی مثبت را ارائه میدهند ،بدان معنا که این
نواحی خوشههایی از ارزشهای مشابه را شکل میدهند (شکل-
 .)1در طرف مقابل ،چاركهای ( LHو  )HLارائهدهنده
خودهمبستگی مکانی منفی میباشند ،بدان معنا که این نواحی
خوشههایی از ارزشهای غیرمشابه را شکل میدهند (.)99
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در این رابطه 𝑖𝑥 خصیصه عارضه  𝑥̅ ،iمیانگین خصیصه
مربوطه و 𝑗 𝑤𝑖,وزن فضایی بین عارضه  iو jمیباشد که جمع
وزنها برابر  0است .در این رابطه  𝑆𝑖2برابر است با:
∑𝑛𝑗=1,𝑗≠𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛−1

= 𝑆𝑖2

امتیاز  ZIiاستاندارد برای آماره موران از طریق زیر محاسبه
میشود:
] 𝑖𝐼[𝐸 𝐼𝑖 −
] 𝑖𝐼[𝑉√

که در آن:

𝑗𝑖𝑤 𝑖≠𝑗∑𝑛𝑗=1,

= 𝑖𝐼𝑧

𝐸[𝐼𝑖 ] = −

𝑛−1
𝑉[𝐼𝑖 ] = 𝐸[𝐼𝑖2 ] − 𝐸[𝐼𝑖 ]2

شکل .7-نمودار پراکندگی موران

اپیدمی ویروسکرونا در حال حاضر موجب مختل شدن زندگی
انسانها در سراسرجهان شده که پرداختن به این موضوع و بررسی
آن از منظر ویژگیهای جغرافیایی ضرورت مییابد .نتایج حاصل از
تحقیق نشان داد که مهمترین عامل انتشارفضایی ویروسکرونا در
کشور ،فاصله و مجاورت مکانی استانهای درگیر با این بیماری
است .بطوریکه تا فاصله  929/2کیلومتری ضریب موران
اندازهگیری شده نشاندهنده خودهمبستگی فضایی مثبت بوده که
بیانگر انتشار بیماری از کانون (استانهای تهران ،البرز ،قم،
مازندران ،گیلان ،قزوین ،اصفهان ،سمنان ،مرکزی و یزد) به
پیرامون میباشد .اما از فاصله  168/6کیلومتری به بعد از انتشار
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همانطور که در شکل زیر مشاهده میشود ،استانهای تهران،
البرز ،قم ،مازندران ،گیلان ،قزوین ،اصفهان ،سمنان ،مرکزی و یزد
در قسمت  HHنمودار پراکندگی موران قرار دارند که بدین معنی
است تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در این استانها بالا بوده
(ارزشهای بالاتر از میانگین) و توسط استانهایی با تعداد بالای
(بالاتر از میانگین) مبتلا به کرونا احاطه شدهاند .خودهمبستگی
فضایی در این استانها مثبت بوده و  98/86درصد استانهای
کشور در خوشه  HHقرار گرفتهاند .نتایج حاصل از تحقیق نشان
میدهد که استانهای واقع در خوشه  HHکانون اصلی انتشار
ویروس کرونا در کشور میباشند که در قسمتهای شمالی و
مرکزی ایران قرار دارند .استانهای زنجان ،لرستان و ایلام در خوشه
 HLقرار دارند که بیانگر خودهمبستگی فضایی منفی و وجود
ناهمگنی مکانی در تعداد مبتلایان به کرونا در این استانها است
که خوشههایی با ارزشهای غیرمشابه را شکل داده است .در واقع،
تعداد مبتلایان به کرونا در استانهای مذکور بالا بوده اما تعداد
مبتلایان به کرونا در استانهای همجوار آنها پایین است .این خوشه
 1/62درصد استانهای کشور را در برگرفته که عمدتاً این استانها
در غرب کشور قرار دارند .در خوشه  LLاستانهای خراسان جنوبی،
آذربایجان شرقی ،کردستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،هرمزگان،
خوزستان ،فارس ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان ،چهارمحال و

بختیاری ،کرمان ،کرمانشاه و آذربایجان غربی قرار دارند که هم در
این استانها تعداد مبتلایان پایین است و هم در مجاورت
استانهایی با تعداد مبتلایان پایین احاطه شدهاند .خودهمبستگی
فضایی در استانهای مذکور مثبت است ،بدان معنا که این استانها
خوشههایی از ارزشهای مشابه را شکل دادهاند .خوشه مذکور
 40/14درصد استانهای کشور را در برگرفته و عمدتاً در نواحی
جنوب ،شرق ،جنوب شرقی و شمال شرقی کشور قرار دارند .در
خوشه  LHاستانهای گلستان ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی،
اردبیل و همدان قرار گرفتهاند که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا
در این استانها پایین است اما در مجاورت استانهایی با تعداد بالای
مبتلا به ویروس کرونا قرار دارند .خودهمبستگی فضایی در این
استانها منفی بوده و  06/09درصد استانهای کشور در خوشه LH
قرار دارند که این استانها در قسمتهای شمال شرقی و شمال
غربی کشور واقع شدهاند .همچنین ضریب موران پراکنش ویروس
کرونا در کشور  1/910106بدست آمده که نشاندهنده
خوهمبستگی فضایی مثبت میباشد (شکل.)2-
در خودهمبستگی فضایی ویروس کرونا در استانهای کشور،
خوشه  HHبه لحاظ پخش فضایی (کانون بیماری) و خوشه LH
به لحاظ تعامل فضایی (گسترش بیماری) از اهمیت بیشتری
برخوردارند .در این خوشهبندی فضایی ،استانهای واقع در خوشه
 HHکه در نواحی مرکزی و شمالی کشور قرار دارند ،به عنوان
کانون اصلی انتشار فضایی اپیدمی ویروس کرونا شناخته میشوند
که باید برای کنترل و کاهش شیوع این ویروس در کشور باید
تمهیدات و محدودیتهایی در زمینه عبور و مرور بین استانهای
واقع در خوشه  HHو سایر استانهای کشور اعمال شود تا از انتشار
و پخش فضایی این ویروس (از کانون به پیرامون) در کشور کاسته
شود .همچنین استانهای واقع در خوشه  LHکه در نواحی شمال
شرقی و شمال غربی کشور قرار دارند ،به لحاظ تعامل فضایی و
مجاورت با استانهایی که تعداد بالای مبتلا به کرونا دارند باید توجه
جدی شود تا از ادامه گسترش این بیماری در استانهای واقع در
خوشه  LHجلوگیری شود.
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ویروسکرونا به تدریج کاسته میشود .همچنین الگوی خوشهای
حاصل از پراکنش ویروسکرونا در کشور نشاندهنده متمرکز بودن

این بیماری در برخی استانها و انتشار آن به استانهای پیرامون
میباشد.

شکل )a .8-نمودار پراکنش موران ویروسکرونا در استانهایکشور  )bخوشهبندی استانهای کشور براساس  LISAتکمتغیره

تحلیل جغرافیایی اپیدمیولوژی ویروسکرونا در کشور نشان
داده که روند گسترش شیوع ویروسکرونا در کشور به سمت نواحی
پیرامون استان تهران ،نواحی شمال و غرب و شمال غرب کشور
است و بیشترین انتشارفضایی ویروسکرونا در استانهای تهران،
البرز ،قم ،مازندران ،گیلان ،قزوین ،اصفهان ،سمنان ،مرکزی و یزد
صورت گرفته است .بررسیهای مکانی و جغرافیایی صورت گرفته
نشان میدهد که مهمترین عوامل انتشار ویروسکرونا در کشور،
تمرکز جمعیت و فاصله مکانی بوده که سبب سرعت بخشیدن به
انتشار این بیماری واگیردار شده است .به عبارت دیگر ،تا شعاع
فاصله  929کیلومتری استانها تهران انتشار ویروسکرونا روند
صعودی دارد و از  168کیلومتری به دلیل افزایش فاصله مکانی و
کاسته شدن از تراکم جمعیت انتشار بیماری کاهش مییابد .بررسی
الگوی پراکنش انتشار ویروسکرونا در کشور نشان داد که الگوی
فضایی این بیمای در کشور از نوع خوشهای میباشد .الگوی
خوشهای ،بدترین الگوی پراکنش فضایی برای متغیرهایی مانند
جرم و جنایت ،بیماری ،فقر ،بیکاری و ...است که نشاندهنده بروز
مشکل جدی در زمینههای مذکور بوده و نشان از حاد بودن آن
مشکل در جامعه دارد .به همین دلیل میتوان گفت که ویروس-
کرونا در شرایط فعلی در  01استان مذکور به شدت حاد میباشد
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یکی از مهمترین عاملهای انتشار فضایی کرونا در کشور،
تمرکزگرایی توزیع جمعیت در نواحی پیرامون استان تهران میباشد.
به دلیل انباشت سرمایه و توسعه بخشهای خدماتی و صنعتی در
تهران و استانهای همجوار ،افزایش تراکم جمعیت در این قسمت
از کشور را به دنبال داشته که همین عامل در شرایط ویروسکرونا
موجب انتشار و گسترش شیوع این بیماری واگیردار شده است .در
مطالعهای که در استان هوبی کشور چین انجام گرفته ،نتایج حاصل
از الگوهای فضایی ضریب موران نشان داد که خوشههای فضایی
با روند افزایشی و تغییر ناگهانی ،به دلیل تمرکز شدید جمعیت
موجب شیوع ویروسکرونا در این استان شده است ( .)94که در
پژوهش حاضر نیز تمرکز جمعیت در استان تهران موجب
شکلگیری الگوی خوشهای در پراکنش این بیماری میباشد.
بررسی دادهها نشان میدهد که گروه سنی  01-80سال،
 01/01درصد مبتلایان به ویروسکرونا را تشکیل میدهند که این
نکته بیانگر آن است که جمعیت فعال کشور بیشترین افراد مبتلا به
ویروسکرونا بودهاند که در صورت بروز افزایش تلفات انسانی در
این گروه سنی ،کشور را با بحران جمعیتی و نیز به دنبال آن اقتصاد
کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد .مطالعاتی که تاکنون در زمینه
ویژگیهای اپیدمیولوژیک ویروسکرونا در داخل کشور صورت
گرفته نیز نشان میدهد که نسبت مردان مبتلا به کرونا بیشتر از
زنان بوده و بیشترین موارد در بازه سنی  01-61سال قرار دارند
( .)90لذا باید مسئولان و برنامهریزان کشور به بخصوص وزارت
بهداشت و درمان ،ممنوعیت و محدودیتهای بیشتری در زمینه
تردد بین شهری و استانی را اعمال نمایند و حتی در صورت حاد
شدن بیماری از جریمههای سنگین در راستای حفظ سلامت مردم

استفاده نمایند .همچنین به گروه سنی  01-80سال که نقش مهمی
در افزایش جمعیت و اقتصاد -توسعه کشور دارند توجه جدی صورت
گیرد تا کشور در آینده متحمل آسیبهایی در زمینه جمعیتی و
اقتصادی نگردد.

000 /  در ایران با رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی01-تحلیل جغرافیایی اپیدمیولوژی کووید

 همه نویسندگان در ارائه ایده و طرح:نقش نویسندگان
 تحلیل و تفسیر دادهها و نگارش اولیه مقاله، جمعآوری دادهها،اولیه
،یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر
.مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند

که در درجه اول باید با استفاده از همکاری مردم و سپس استفاده
 نیروهای انتظامی و،از توان علمی کشور به ویژه کادر پزشکی
 از ادامه روند کنونی این... روانشناسان و، جغرافیدانان،امنیتی
.بیماری در کشور جلوگیری کرد

 نویسندگان تصریح می کنند که هیچ گونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

 بدینوسیله از سازمان نقشهبرداری کشور:تشکر و قدرداني
.تشکر و قدردانی میگردد
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