
کووید‐ ١٩ داده های تحلیل برای فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل
مترجم کیومرث و محمدزاده محسن ، کاظم کیمیا

مدرس تربیت اه دانش آمار، گروه

مقاله این در م شوند. گرفته نظر در سان ی تبیین متغیرهای ضرایب تعمیم یافته خط رگرسیون مدل در معموال یده: چ

اثرگذار عوامل تاثیر ضرایب تعمیم یافته، خط آمیخته رگرسیون مدل در داده ها فضایی ساختاریافته اثرات کردن لحاظ ضمن

سپس م شوند. منظور متفاوت مختلف نواح در ، تبیین متغیرهای رگرسیون ضرایب ر دی عبارت به یا مدل پاسخ متغیر بر

تحلیل برای شده ارائه مدل کاربست نحوه آنگاه م شود. ارائه مشخص پیشین های برای مدل پارامترهای بیزی برآورد نحوه

عامل از ناش مرگ ومیر نسبی خطر و م شود داده نشان همسایه کشورهای و ایران در کرونا به مبتال بیماران فوت میزان

م گیرد. قرار ارزیابی و بررس مورد مختلف کشورهای در جمعیت تراکم

. فضایی رگرسیون مدل تعمیم یافته، خط آمیخته مدل اتورگرسیو، مدل های کلیدی: واژه های

.62M20 ،62P10 ،60N01 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

از عضوی کرونا١ ویروس ،(vrc.sbmu.ac.ir) شناس ویروس تحقیقات مرکز توسط ارایه شده تعریف اساس بر

همچون شدیدتری بیماری های عامل تا معمول سرماخوردگ ویروس از که است کروناویریده ویروس های بزرگ خانواده

با م کنند، پیدا شیوع پرندگان و پستانداران در طبیع به طور ویروس ها این م گیرد. بر در را کووید‐ ١٩ و مرس سارس،

موجب که جدید کرونای ویروس شده است. کشف انسان انتقال قابل کرونای ویروس های از گونه هفت تاکنون حال این

را جهان تمام کوتاه مدت از پس و کرد پیدا شیوع چین ووهان شهر در و ٢٠١٩ دسامبر در م شود ٢ تنفس حاد سندرم

سراسر در بهداشت مراقبت های پرسنل و عموم جمعیت برای بالین تهدید ی به واگیردار، بیماری این شیوع کرد. درگیر

1Coronaviruses
2SARS-CoV-2
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فضایی١۴٢ تعمیم یافته خط آمیخته مدل

و درمان ویروس آنت مؤثر گزینۀ است. محدود جدید ویروس این مورد در دانش حال، این با . است شده تبدیل جهان

کنترل اقدامات تهاجم اجرای است، انجام قابل اکنون آنچه است. توسعه و ارزیابی تحت حاضر حال در واکسیناسیون

عوامل مورد در بیشتری دانش هرچه است. انسان به انسان انتقال طریق از کروناویروس گسترش از جلوگیری برای عفونت

عوامل بندی اولویت و بررس بنابراین شد. خواهد میسر بیشتری مقابلۀ ان ام باشد دسترس در ویروس این شیوع بر موثر

مسائل از ی م رود. شمار به جهان سراسر در مردم ابتالی عدم در ضروری امر ی کووید‐ ١٩، ویروس افزایش بر موثر

دارند. را میر و مرگ بروز و ابتال بیشتر خطر معرض در که هستند آسیب پذیری گروه هاى و جغرافیائ مناطق شناسایی مهم

برای اجتماع و –درمان بهداشت اقدام هاى مناسب انتخاب به خطر معرض در گروه هاى و جغرافیائ مناطق این شناسایی

فضایی تحلیل برای بهداشت کارشناسان .(١٩٩١ ، ا آمری سالمت (سازمان م نماید. کم خطرآفرین عوامل کاهش

پهنه بدی از انگلستان وی گالس در میالدی ١٨۴٠ سال در نمونه برای م گیرند. بهره پهنه بندی نقشه از معموال بیماری ها

جمعیت تراکم با مهاجرپذیر مناطق در که شد داده نشان و استفاده زرد تب شیوع و جمعیت بین ارتباط نمایش برای بیماری ها

.(٢٠٠٩ ، (کندوال است. بیشتر بیماری این شیوع باال

م تواند همسایه کشورهای در کوید‐ ١٩ بیماری اپیدم که آنجا از است. داده ها مدل بندی مستلزم پهنه بندی نقشه تهیه

از م توان است ارتباط در نیز کشورها فاصله با بیماری شیوع میزان بعالوه باشد، اثرگذار هم بر آنها بین مسافرت دلیل به

نمود. استفاده داده ها مدل بندی برای فضایی تصادف اثرات با تعمیم یافته خط آمیخته مدل های

در مختلف عوامل اثر میزان که حال در م شوند، گرفته نظر در سان ی تبیین متغیرهای ضرایب مدل ها این در معموال

کرونا به مبتال بیماران برای نسبی بقای فضایی ماهیت ارزیابی مطالعه این هدف نیستند. سان ی لزوما متفاوت کشورهای

به مبتال زنان برای را نسبی بقای فضایی پیش بین (٢٠١۶) اران هم و هسیه است. همسایه کشورهای و ایران سراسر در

مختلف مناظق در پیش بین ها فضایی متفاوت ماهیت آن در که طوری به آوردند دست به استرالیا سراسر در پستان سرطان

تصادف اثر دو دارای تعمیم یافته خط آمیخته مدل های مدل بندی نتایج (٢٠٢٠) اران هم و ژونگ است. شده لحاظ

فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل های کارایی و دادند قرار مقایسه و ارزیابی مورد لوژستی رگرسیون مدل با را فضایی

دادند. قرار تاکید مورد را

ضرایب تعمیم یافته، خط آمیخته رگرسیون مدل در داده ها فضایی ساختاریافته اثرات کردن لحاظ ضمن مقاله این در

فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل منظور این برای م شوند. منظور متفاوت همسایه کشورهای برای ، تبیین متغیرهای

با همسایه کشورهای و ایران در کرونا بیماری از ناش میر و مرگ داده های ٣ بخش در سپس م شود. معرف ٢ بخش در

م شود. پرداخته نتایج خصوص در نتیجه گیری و بحث به نهایت در م شود تحلیل شده معرف مدل از استفاده

فضایی تعمیم یافته خط آمیخته مدل ٢

پواسان توزیع دارای ایران، همسایه کشورهای در کرونا به مبتال بیماران مرگ ومیر تعداد ،D تصادف متغیر کنید فرض

µ = exp(η) پیوند تابع طریق از پارامتر این و است انتظار مورد میر مرگ و µتعداد = E(D) آن در که Dاست، ∼ P (µ)

صورت به تصادف اثر با فضایی رگرسیون مدل از که است مرتبط η مازاد٣ مخاطره به

η = α+ βX + ui + vi, i = ١, . . . , r, (٢. ١)

تصادف اثر ui ، تبیین متغیرهای بعدی p بردار X ، رگرسیون ضرایب بردار β مبدا، از عرض α آن در که م کند، پیروی

برای مدل، این بیزی تحلیل در است. ایران همسایه کشورهای تعداد r و ساختارنیافته تصادف اثر vi و فضایی ساختاریافته

3Excess risk



اران هم و ١۴٣کاظم

است، شده گرفته نظر در ،τβ و τα دقت پارامترهای و صفر میانگین با نرمال پیشین توزیع های بترتیب β و α پارامترهای

و صفر میانگین با نرمال توزیع دارای vi عبارت هستند. Gamma(١,٠/۵) توزیع دارای نیز ابرپارامترها از ی هر که

صورت به (١٩٧۴ ، بسج ) ۴ شرط اتورگرسیو فرایند ی ui برای و است τv دقت پارامتر

ui | u−i ∼ N(

r∑
j=١

cijuj , σ
٢
i ) i = ١, . . . , r (٢. ٢)

u−i = (uj : j ̸= i) و cii = ٠ ،i هر برای که طوری  به ،cij = Cov(ui, uj) ≥ ٠ آن در که است، شده گرفته نظر در

Gamma(١,٠٫٠۵) پیشین توزیع τ٢ = ١/σ٢
i دقت پارامتر برای است. شده حذف آن iام درایه که است ui بردار همان

میر و مرگ (RER) نسبی۵ مازاد خطر ،(٢. ١) مدل اجزای نمایی فرم طریق از صورت این در است. شده گرفته نظر در

(٢. ١) رگرسیون مدل در معموال که است ذکر به الزم شود. م حاصل exp(ui+ vi) ،exp(β) ،exp(α) مقادیر توسط

برای را پارامترها این مختلف، کشورهای در عوامل متفاوت اثرات دلیل به اما م شوند، فرض ثابت β و α پارامترهای

م شوند. برآورد خطاها دوم توان میانگین کردن مینیمم با و گرفته نظر در تغییر حال در همسایه کشورهای

مقادیر WinBUGS نرم افزار طریق از و (MCMC) کارلو مونت مارکوف زنجیر از استفاده با مدل  بیزی برازش برای

هم گرایی تشخیص روش  و اثر نمودار از استفاده با زنجیر ها هم گرایی سپس م شوند. تولید پسین توزیع های از تصادف

در داده ها خودهمبستگ نمودارهای طریق از داده ها مجموعه بودن تصادف م گیرد. قرار بررس مورد گلمن‐روبین۶

توزیع که م دهد نشان اثر نمودار م شود. مشخص زنجیر مقادیر انتخاب برای مناسب فاصله٧ و بررس مختلف تاخیرهای

گلمن‐روبین تشخیص روش با م شود. را هم هدف توزیع به سرعت چه با MCMC وریتم ال توسط شده تولید مقادیر

واریانس مقایسه با رایی هم م شود. ارزیابی مارکوف زنجیره های بین تفاوت های تحلیل با MCMC وریتم های ال هم گرایی

عدم نشان دهنده واریانس ها این بین زیاد تفاوت  م شود. زده تخمین مدل پارامتر هر برای درون زنجیره ای و زنجیره ای بین

بود. خواهد رایی هم

کرونا داده های تحلیل ٣

ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، شامل همسایه کشورهای و ایران در کرونا به مبتالیان میر و مرگ تعداد بخش این در

مطالعه این در است. گرفته قرار بررس مورد ١۴٠٠/٣/٣ لغایت ١۴٠٠/٢/٢٠ تاریخ از عراق ترکیه، ارمنستان، آذربایجان،

آن مساحت به کشور هر جمعیت قسمت خارج از که کشورها جمعیت تراکم با و ثبت همسایه کشور ٧ و ایران اطالعات

است. شده تحلیل و مقایسه است، آمده بدست کشور

توزیع در رایی هم بیانگر ٢ و ١ ل های ش در ترتیب به ،β و α پارامترهای برآورد برای همبستگ خود و اثر نمودارهای

است. شده گرفته نظر در ٢٠ زنجیز گام طول آن اساس بر که است، داده ها همبستگ کاهش سرعت و MCMC وریتم ال

همبستگ خود و اثر نمودارهای است. ی به نزدی نیز گلمن‐روبین آزمون آماره م شود مالحظه ۴ ل ش در که همان طور

است، داده ها همبستگ کاهش سرعت و MCMC وریتم ال توزیع در رایی هم بیانگر ٣ ل ش در ui یافته ساختار اثر برای

است. شده اختیار ١٠ زنجیز گام آن اساس بر که

در و محاسبه exp(β) و exp(α) صورت به فضایی رگرسیون مدل پارامترهای برای RER و پارامترها برآورد مقادیر

مقدار فضایی، نابرابری های ارزیابی برای است. بوده باالتر β پارامتر از α پارامتر برای نسبی خطر شده اند. ارائه ١ جدول

4Conditionaly Autoregresive
5Relative Excess Risk
6Gelman-Rubin
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فضایی١۴۴ تعمیم یافته خط آمیخته مدل

(ب) (الف)

(د) (ج)

( ال چ نمودار د‐ و تجربی نمودار ج‐ ، خودهمبستگ نمودار ب‐ اثر، نمودار (الف‐ α برآورد پهنه بندی :١ ل ش

(ب) (الف)

(د) (ج)

( ال چ نمودار د‐ و تجربی نمودار ج‐ ، خودهمبستگ نمودار ب‐ اثر، نمودار (الف‐ β برآورد پهنه بندی :٢ ل ش

8Relative Excess risk
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(ب) (الف)

( ال چ نمودار ب‐ ، خودهمبستگ نمودار (الف‐ u برآورد پهنه بندی :٣ ل ش

(ب) (الف)

β ب‐ و α الف‐ برای گلمن‐روبین نمودار :۴ ل ش

است. شده ارائه ٢ جدول در و محاسبه RER = exp(ui + vi) صورت به نسبی٨ مازاد مخاطره

فضایی رگرسیون مدل پارامترهای برای برآورد مقادیر :١ جدول
٪٧۵٫۵ میانه ٪٢٫۵ استاندارد انحراف میانگین پارامتر 

٣٩٫٩٢ ٣٫١٠۴ ٠٫۴٧٠٢ ١٨٫۴ ٧٫۵١۵  RER− α

٣/١٠٣ ٠/٩٩۶۴ ٠/٣٣۴١ ٠/٧۴١٩ ١/١٧٨  RER− β

٣٫۶٨٧ ١٫١٣٣ −٠٫٧۵۴٧ ١٫١۶٢ ١٫٢٢۶  α
٠٫٠٣۶۴٧ ٠٫٠١٧۴٩ −٠٫٠٠٣٣۵۶ ٠٫٠١٠١۶ ٠٫٠١٧٣٣  β

ui + vi برای RER مقادیر :٢ جدول
میانه میانگین کشور ردبف

٠٫٣٩٧۵ ٣٫٠۴١ پاکستان  ١
٠٫٨٢۴٩ ١٫١٩ افغانستان  ٢
٠٫۶٨٧١ ١٫١٩٨ ترکمنستان  ٣
٠٫۴۴۶٣ ٠٫۶٨۶٨ آذربایجان  ۴
٠٫۵٧۴٩ ٠٫٨۴۵۵ ارمنستان  ۵
١٠٫٠۵ ١۴٫۶٩ ترکیه  ۶
١٫٧٨٢ ٢٫۵٣۵ عراق  ٧
٣١٫۴١ ۴٣٫۶۶ ایران  ٨

کشورهای بین در را خطر ریس بیشترین ایران کشور که است این نشان دهنده ٢ جدول RERدر برآورد یا میانه مقادیر



فضایی١۴۶ تعمیم یافته خط آمیخته مدل

کشورها جمعیت تراکم :٣ جدول
جمعیت تراکم کشور ردیف

٢۴۴٫٩٢٢ پاکستان  ١
۵٨٫٢٠ افغانستان  ٢

١٢٫٢١۴ ترکمنستان  ٣
١١۵٫۴٧٣ آذربایجان  ۴
١٠٠٫٨۶ ارمنستان  ۵
١٠۴٫۶۵ ترکیه  ۶
٨٩٫٢٣ عراق  ٧
۵٠٫٣۵ ایران  ٨

باالترین ترتیب به ١٫٧٨ با عراق سپس و ١٠٫٠۵ خطر ریس با ترکیه کشور آن از بعد است، داشته ٣١٫۴١ با خاورمیانه

بیشترین ترتیب به ٣ جدول به توجه با کشورها در جمعیت تراکم که است صورت در قضیه ابن داشته اند. را خطر ریس

تنهایی به جمعیت تراکم که م رسد نظر به است. ترکمنستان و ایران افغانستان، عراق، ارمنستان، ترکیه، آذربایجان، پاکستان،

پرتردد کشورهای جز ترکیه و ایران (کشورهای مسافرت مانند ر دی عوامل و نیست کرونا بیماری افزایش برای خوبی عامل

حضور نامناسب، تغذیه ویروس، به مبتال بیمار کاف استراحت عدم است)، بوده نوروز عید در مخصوصا خارج مسافران

حضور محیط، و فردی بهداشت نکردن رعایت غیرضروری، مسائل علت به درمان مراکز در حضور ، عموم مراسمات در

را همسایه کشورهای و ایران جمعیت تراکم (الف) ۵ ل ش دارند. بسزایی نقش بیماری شیوع در نیز شلوغ محیط های در

نشان همسایه کشورهای سایر و ایران برای میر و مرگ ریس میزان برآورد (ب) ۵ ل ش در همچنین م دهد. نشان نشان

متغیرهای م توان کرونا به مبتال بیماران در فوت به منجر عوامل دقیق تر بررس برای است ذکر به الزم است. شده داده

نمود. اضافه مدل به آت مطالعات در نیز را نژاد و جنسیت سن، چون ری دی تبیین

(ب) (الف)

ایران در کرونا از ناش میر و مرگ ریس میانه برآورد (ب) همسایه، کشورهای و ایران در جمعیت تراکم (الف) :۵ ل ش

همسایه کشورهای و
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نتیجه گیری و بحث

منطقه در میر مرگ میزان که م دهد نشان همسایه کشورهای و ایران در کووید‐ ١٩ بیماری از ناش میر و مرگ میزان تحلیل

کووید‐ ١٩ بیماری از ناش فوت ریس کشورها در جمعیت تراکم افزایش با و است برخوردار باالیی فضایی همبستگ از

دقیق تر بررس برای و نیست کرونا بیماری افزایش برای خوبی عامل تنهایی به جمعیت تراکم چند هر م کند. پیدا افزایش

شود. اضافه مدل به بیشتری تبیین متغیرهای است الزم عوامل سایر اثر

ر تش و تقدیر

م شود. قدردان مدرس تربیت اه دانش فضایی‐زمان و فضایی وابسته داده های تحلیل علم قطب حمایت از
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