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مقدمه

ک نشانگر تراکم و حضور بیماران در سطح شار بود.

در دسامبر  ،۹۱1۲یک ویروس جدید با عالئم سندرم

این روند ک ابتدا نوعی تف نن و س رگرمی ملس وب

حاد تنفسی (کووید )1۲-در ووهان چین ش یوع پی دا

میشد ،ب تدریج شکل و شمای ی جدید پیدا نم ود و

کرد ( .)1این پدیده ک در ابت دا ی ک رخ داد مل ی

برخی از سودجویان ،اقدام ب ارائ اطالعا

جابدار

ملسوب میشد ،ب س رعب ب س ایر نق ا جا ان

در زمین انتشار این ویروس در سطح ش ار نم وده و

پراکنده شد و آن را ب یک معضل ب ینالم ی تب دیل

سعی کردند ک مناطق فعالیب خ ود را ک م خطرت ر و

نمود ( .)۹با وجود آن ک زمان ورود این وی روس در

سایر مناطق را غیرایمن ب حساب آورن د .ای ن رون د

ایران ب طور دقیق مش ص

نم یباش د ام ا مقام ا

باعث بروز نوعی نگرانی در بین مردم و مسئولین شد

دولتی ،از اوایل اسفندماه  19۲1ب ط ور ج دی ب رای

و الزم بود ک اقدامی اساسی در این زمین ب عم ل

مقاب با ای ن بل ران وارد می دان ش ده و ب ر خ ال

آید .ب دلیل فقدان روحی ع م ی در ب ین بس یاری از

قرنطین های دقی ق در کش ور مب دأ ای ن بیم اری (،)9

مسئولین ،پاسصگویی ب این بلرانآفرینی ،عم دتاً ب

سعی کردند با تدوین پروتکله ای خ ا ،،از ش یوع

شیوه سنتی و ب دور از روشهای ع م ی و روزآم د،

بیشتر این ویروس ج وگیری ب عمل آورن د ام ا ای ن

صور

شیوه عمل باعث شد ک در کمتر از  1۱روز ،ب یش از

پیدا نمود ،ب ک بصشهایی از ش ار ک ب ا تنگناه ای

 1۲استان کشور درگی ر ای ن وی روس ش ده و تع داد

مصت ف اجتماعی و ارتباطی روب رو بودن د ،بیش ترین

مبتالیان ب حدود  1۱۱نفر برس د ( .)4ای ن تع داد در

تأثیرا

را دریافب نمودند .ب همین منظور ،الزم ب ود

انتاای اسفندماه همان سال از مرز  5هزار نفر گذش ت

ت ا ب ا ش یوهای ع م ی و اساس ی ب رای ای ن مش کل

و تقریب اً تم ام ای ران را فراگرف ب .در ای ن م د ،

چارهج ویی ش ود .بررس یه ای اولی نش ان داد ک

خراسان رضوی در شمار استانهای ک م خط ر ای ران

بررسی و تلقیق در مورد شیوه انتشار انواع بیماریه ا

ملسوب ش ده و تع داد مبتالی ان در آن زی ر  5۱نف ر

از قدیماالیام مطر بوده و کارایی خ ود را ب اثب ا

گزارش شد ولی با ورود برخی از زائ ران و مس افران

رسانده اسب ب طوری ک اولین نقش رابط بین مکان

ب این استان و ب خصو ،شار مش اد ،ای ن تع داد،

و سالمب در سال  16۲4در م ورد ط اعون در ایتالی ا

بیش از  1۱۱برابر شد و ب حدود  6ه زار نف ر رس ید

تای گردید ( .)6این رون د در دورهه ای مت أخر نی ز

( .)5افزایش مبتالیان ،تعطیل کار و کسبهای مصت ف

جایگاه ویژهای داش ت و در م ورد نل وه گس ترش و

و ملدودیبهای اعمال شده ب رای ت ردد در ش ار و

شیوع ویروس و بیماریهایی چون سارس ،آنف وانزا و

بین شارها ،نگرانیه ا را ب س رعب اف زایش داده و

بیماریهایی از این دسب ب ک ار گرفت ش ده اس ب

مردم ب رس ان ه ای داخ ی اعتم اد نداش ت و ان واع

در حقیق ب اول ین تلقیق ا

ب ا اس تفاده از روش

مط ر ب ود،

ع می در زمین نلوه انتشار جغرافیایی بیم اریه ا در

گروهی از شاروندان نیز ب ای ن ب ازی وارد ش ده و

ن ام

شروع ب انتشارا
56

اطالعا

و ارائ نقش هایی نمودند

دانش گاه الن د س وئد و توس

ف ردی ب

 Hagerstrandدر سال  1۲59آغ از ش د .ای ن روش،
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بازار شایعا

را پررونق ساخب ( .)۹در ش رایطی ک

گرفب .در نتیج  ،ن تناا شایع سازیها ادام

بررسی توزیع جغرافیایی مبتالیان به ویروس کرونا در شهر مشهد

رستم صابریفر

بعدها توس افرادی چون ریچاد یوئی ل توس ع پی دا
نمود ( .)1بر خال

قدیم ،اکنون تلقیقا

مربو ب

صور

نقش ه ایی ک

از آنه ا ب ا عن وان ArcGIS

 Living Atlasیاد میشود ( ،)11ب راحتی در اختی ار

توزیع و انتشار جغرافیایی بیماریها عمدتاً ب وس ی

همگان قرار دارد .از آنجا ک در ای ران ،اوالً امکان ا

نرمافزارهای جغرافیایی ب انجام میرسد .ب طوری ک

آزمایشگاه ب قدر کفایب نبوده و از سوی دیگر مراکز

با ورود نرمافزارهای تل یل مکانی در سال  ،1۲6۱این

درم انی اغ ب از ارائ

روند با سرعب بیش تری پیگی ری ش د و ه م اکن ون

میکنند ،با رهب رداری از ای ن روش ممک ن ب نظ ر

این حوزه ب کمک

نمیرسد .روش دیگر متداول در ای ن زمین  ،ثب ب و

این نرمافزارها ،ب انجام میرسد .ب عن وان مل ال ،در

ضب دادههای فردی افراد اس ب .ای ن روش در دوره

بصش قابل مالحظ ای از تلقیقا

سال  ،۹۱14از بین  165مورد بررسی ص ور

گرفت

اطالع ا

الزم خ ودداری

اخیر ،ابتدا در کشور چین و پس از شیوع کرونا مطر

در رابط با پیگیری بیماریه ای عف ونی ح دود ۹41

و ب کار گرفت ش د .ب عن وان نمون از  17فوری

مقال ( ۹1/7درصد) ب کمک این نرمافزارها ب انج ام

 ،۹۱۹۱هر واگن مترو در گوانگجو ی ک ک د منلص ر

رسیده اسب ( .)۲در حال حاضر ،این حوزه مطالع اتی

ب فرد داشب و هر مسافر ک وارد واگن می ش د ،در

بسیاری زیادی را از سراسر جاان گردآوری ،تل یل و

ب فرد و موقعیب وی ب همراه فرمی بر ت ف ن هم راه

در ناای ب ب نقش تب دیل نمای د و از ای ن طری ق

وی ظاهر شده و مسافر ناچار بود ت ا ف رم را تکمی ل

وضعیب پیشروی خطر ان واع بیم اریه ای واگی ر را

نموده و اطالعاتی چون ن ام ،ش ماره م ی ،جنس یب،

تعیین کرده و هش دارهای الزم را ب دول به ا ارائ

ایس تگاه مب دأ و مقص د خ ود را در ف رم مربوط

نمای د ( .)۹ب ا وج ود قاب ی به ای متع ددی ک

یادداشب نماید .این سامان ب نلوی طراحی شده بود

نرمافزارهای مورد اشاره در اختیار دارند ،تای و تأمین

ک ب مل ب جاب ج ایی مس افر در داخ ل قط ار،

اطالعا

راحتی ممکن نبوده و معموالً ب دلی ل متع دد ب ودن
منابع تأمین کننده اطالعا  ،نظار

بر میزان صلب و

موقعیب جدید وی مورد رصد واقع شده و اطالع ا
جدید اخذ میشد ( .)۹از آنجا ک ای ن روش نی ز ب
دلیل نقب حریم شصصی افراد ،مورد اعت را

واق ع

از چند

انواع روشهای دیگری مطر شده اسب ک ب دلی ل

روش مصت ف با رهب رداری م یش ود .یک ی از ای ن

ساولب کاربرد ،روش ش کارمجدد بیش تر از س ایرین

روشه ا ،اس تفاده از دادهه ای ثب ب ش ده در مراک ز

مورد اقبال واقع و ب ک ار گرفت م یش ود .در ای ن

درمانی رسمی اسب .این روش را اولین ب ار دانش گاه

روش ،گروههای مشصصی ،اطالعا

م ورد اش اره را

جان هاپکینز مورد بارهبرداری قرار داد .این رون د ب ا

جمعآوری و بعد از اعمال روشه ای آم اری ،تع داد

پیشرفبها و نوآوریه ای جدی د چن ان ارتق اء پی دا

کل مبتالیان در ه ر منطق شناس ایی ش ده و آن گ اه

نمود ک زمان ب روزرسانی دادهها ب کمتر از  15دقیق

وضعیب توزیع افراد درگیر تعیین م یگ ردد ( .)1۹در

کاهش یافت اسب ( .)1۱دادههای مورد اشاره اغ ب ب

ارتبا با شیوع ویروس کرونا در ایران و ب خصو،

میباشد .ب همین منظور ،برای تأمین اطالعا
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چنان وسعب پیدا نموده اسب ک قادر اسب دادهه ای

بدو ورود اسکن میگردید .بالفاص اطالعا

و دادههای اولی از طریق این نرمافزارها ب

مربو

بررسی توزیع جغرافیایی مبتالیان به ویروس کرونا در شهر مشهد

رستم صابریفر

در شار مشاد ب طور خا ،،تلقیقی ب عمل نیام ده

چنانچ در زمین این بیماری اطالعاتی در کانال خ ود

اسب .ب همین دلیل ،این تلقیق در نظر دارد وضعیب

را ذکر نموده و

منتشر نموده اسب ،منبع اخذ اطالعا

توزیع جغرافیایی مبتالیان ب وی روس کووی د  1۲-در

در صور

این شار را با استفاده از نرمافزارهای جغرافیایی مورد

شیوع معرف ی نمای د .از آنج ا ک اغ ب ای ن اف راد

منتشر

نقش های متعددی در ارتبا با شیوع ای ن بیم اری در

شده توس گروهها و نااده ای غی ررس می را م ورد

سطح مشاد منتشر نموده بودند ،ای ن نقش ه ا نی ز از

راستی آزمایی قرار دهد.

کانال و یا گروه مربوط اخذ شده و در تل یل نا ایی

بررسی قرار داده و وضعیب دادهها و اطالعا

تمایل مناطق مصت ف شار را از نظر میزان

مورد بارهبرداری قرار گرفب.
روش بررسی

از

در بصش میدانی و از آنجا ک الزم بود اطالعا

تلقیق حاضر مطالع ای توصیفی -تل ی ی و مقطع ی

دو گ روه ک امالً متف او

بود ک در باار سال  19۲۲در سیزده منطق ش ارداری

کارشناسان انتصابی ب دو گروه مصت ف تقسیم ش ده و

انج ام رس ید.

بدون این ک با یکدیگر آشنایی داشت و یا نل وه ک ار

(ش امل  156مل

) ش ار مش اد ب

دادههای م ورد نی از از طری ق مطالع ا

کتابصان ای،

اسناد پژوهشی و بررسی می دانی گ ردآوری ش د .در
بصش میدانی ،کارشناس ان آم وزش دی ده ،اطالع ا
مربو ب بیماران (چگونگی تشصی

گ ردآوری ش ود ،ابت دا

یکدیگر را بدانند ،اقدام ب جمعآوری آمار و اطالعا
نمودند .ب این معنا ک گروه اول طی دو روزکاری ب
جمعآوری آمار و اطالعا

مربو ب بیماران مبتال ب

 ،زم ان اب تال و

کووید  ،1۲از  156مل مشاد اق دام نم وده و گ روه

نلوه کنترل و مراقب ب از بیم اری) و خصیص ه ای

دیگر دو روز بعد از گ روه اول ،ب  156مل

ش ار

زمین ای آنان با استفاده از برگ های مصاحب ب دس ب

اعزام شدند .این گروه نیز همانند گروه قب ی ،بیم اران

جنس یب ،وض عیب تأه ل و ک د م ی آنه ا (ب رای

و مل مورد نظر بود ،در فارسبهای مربوط ثبب و

شناسایی نمون های مشترک در دو گ روه) گ ردآوری

ضب میکردند .ب این ترتیب دو مجموع اطالع ا

منتش ر ش ده در

از هر مل  ،منطق و در ناایب ک ل ش ار گ ردآوری

شد .در بصش مرب و ب اطالع ا

فضای مجازی نی ز پرسش نام آنالی ن طراح ی ش ده

ش د .از آنج ا ک اطالع ا

ای ن مل ه ا از طری ق

تلب وب و س ازگار ب ا ت ف نه ای هوش مند م ورد

کارشناس ان آم وزش دی ده گ ردآوری ش ده ب ود ،ب ا

استفاده قرار گرفب .این پرسشنام شامل  1۹سؤال در

اطمینان الزم قابل استفاده بود .دلیل بارهمندی از ای ن

ارتبا با فعالیب گ روه و ی ا کان ال فع ال در فض ای

آن ب ود ک چ ون آم ار و

مجازی در ارتبا با شیوه برخورد با پدی ده کرون ا در
شار مشاد بود .بع د از توض یلا

اولی در ابت دای

شیوع کرونا در سطح ملال

و من اطق ش ار مش اد

اس ب ،از م دیر گ روه مربوط درخواس ب م یش د
53

اطالع ا
ملال

ارائ ش ده در مراک ز درم انی ب ر حس ب
و مناطق شاری نبود ،قابل استفاده نبود و نیاز

بود تا هم اطالعا
سطح ملال

کل مبتالیان و هم توزیع آنه ا در

و من اطق ش اری مش ص

گ ردد .ب

همین دلیل ،در این بررسی تعداد افراد مب تال ب ای ن
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پرسشنام و این ک این بررسی برای شناس ایی نل وه

شیوه گردآوری اطالع ا
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آوردن د .اطالع ا

دم وگرافیکی آن ان نظی ر س ن،

را بر اساس کد ویژهای ک همان پالک منزل و منطق

بررسی توزیع جغرافیایی مبتالیان به ویروس کرونا در شهر مشهد

رستم صابریفر

بیماری با روش شکار مج دد ،ب دس ب آم د .روش

ب طور خا ،در هال ای از اباام قرار دارد .ب ط وری

شکار مجدد ،یک مدل آم اری اس ب ک از آن ب رای

ک با وجود آن ک مقاما

برآورد جمعیبهایی ک تعداد آنها از قب ل مش ص

این بیماری را در استان خراسان رضوی قری ب ب ۲

نمیباشد ،بارهبرداری میگردد .این روش اول ین ب ار

هزار نفر اعالم نمودند ک بیش از یک س وم آنه ا در

در ارتبا با تعیین بیمارانی ک آمار دقیقی از آنه ا در

مشاد بودند اما این اعداد در شبک های مج ازی و در

دسب نبود ،توس صابریفر و وف ایی در مقال ای ب ا

بین مردم عادی ب چندین برابر میرسد .عالوه بر آن،

عنوان «بررسی تأثیر ملی مسکونی در افزایش خط ر

توزی ع مبتالی ان در ش ار ب

ط ور غیرقابلب اوری

ابتال ب ای دز (نمون م وردی ش ار مش اد)» ،م ورد

ناهماهنگ و غیردقیق ب نظر میرسید .ب ط وری ک

استفاده قرارگرفت و شیوه ک اربرد آن ب ط ور دقی ق

این فر

ارائ

تشریح گردید ( .)1۹در این روش ،مدل خاصی ب رای

شده در مورد توزیع جغرافیایی بیماران ،جابدار و ب

تعیین تعداد واقعی م واردی ک کس ب اطالع ا

در

رسمی تع داد مبتالی ان ب

را میتوان مطر نمود ک اطالع ا

منظور تأمین اهدا

خاصی بوده اسب .ب عنوان ملال،

حالب عادی برای آنها ممک ن نیس ب ،معرف ی ش ده

با وجود آن ک کاربران شبک های مج ازی ب ا اع داد،

اسب ک ب شر زیر اسب:

ارقام ،نقش ها و نمودارهای مصت ف تمرک ز و تجم ع
مبتالیان را در حاشی شار نشان میدادند ،واقعیبهای
تجربی و گزارش مقاما

باداشتی ،روایب دیگری را

عرض میکردند .نکت ای ک اباام در ارائ اطالعا
در این فرمول N ،تعداد مبتالیان در کل جامع n1 ،

دوچندان میساخب؛ آن بود ک مقام ا

را

مت ولی ام ور

تعداد مبتالیان شناسایی شده در گروه دوم و  Xتعداد

شارداری در شار مش اد نبودن د .در نتیج  ،ش ک و

نمون مشاب در هر گروه میباشد .بر این اساس تعداد

تردیدها ن تناا در مورد مناطق درگیر ب ک در م ورد

جمعیب مبتال در هر مل  ،منطق و در ناای ب ک ل

تعداد دقیق مبتالیان نیز رو ب ازدی اد ب ود .بن ابراین،

شار ب دس ب آم ده و آن گ اه ای ن تع داد ب ا تع داد

رسالب اص ی این بررس ی آن ب ود ت ا ب رآورد نس بتاً

شده از طریق منابع غیررسمی و ش بک ه ای

دقیقی از تعداد مبتالی ان را در ب دو ام ر و در ناای ب

مشص

اجتم اعی ،م ورد مقایس

ق رار گرف ب .در ناای ب

پراکنش جغرافیایی این گروه در س طح ش ار را ارائ

نقش ه ای مرب و ب ه ر گ روه ترس یم گردی د ت ا

نماید .ب این منظور ،ابتدا با استفاده از آمار ب دس ب

اس ب .دادهه ا در

آمده ،تعداد مبتالیان واقعی با استفاده از فرمول معرفی

مش ص

گ ردد ،تف او

چگون

نرمافزار  ArcGISنسص  1۱/7وارد شدند.

شده در بصش قب ی برآورد گردید .ب عنوان مل ال ،ب ا
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تعداد مبتالیان شناسایی ش ده در گ روه اول و  n2نی ز

درمان ،حاضر ب ارائ آمار تفکیکی بر اس اس من اطق

توج ب این ک فارسب ارائ شده ب رای منطق ی ک
واقعیب آن اسب ک تعداد افراد مبتال ب کووی د1۲-

دوم  1۲7نف ر ب ود و در ای ن دو فارس ب  6۹م ورد

در استان خراسان رضوی ب طور کل و در شار مشاد

مشاب بودند لذا با قرار دادن این اعداد در فرمول مورد

فصلنامه-ژپوهشاهی سالمت محور

–سال ششم  /شماره / 1بهار 1911

51

] [ DOI: 10.22062/6.1.25

یافتهها

شارداری مشاد توس گ روه اول  ۹14نف ر و گ روه

بررسی توزیع جغرافیایی مبتالیان به ویروس کرونا در شهر مشهد

گردی د.

اشاره ،تعداد کل مبتالیان این منطق مشص

رستم صابریفر

این روند ابتدا برای هر مل و در ناایب برای مناطق

ب بیان دیگر از آنجا ک امک ان مراجع ب ت کت ک

ب انجام رسید .بر این اساس ،آمار دقی ق مبتالی ان ب

خانوارها نبود و ک ی بیم اران مب تال در ای ن بررس ی

ای ن بیم اری در ک ل ش ار مش اد ح دود  756۱نف ر

تعیین نشده بودند گروه اول از ک ل بیم اران موج ود،

برآورد گردید (جدول  .)1این در حالی اس ب ک در

 ۹14نفر و گروه دوم نیز  1۲7نفر را شناس ایی نم ود.

فع االن

قاعدتاً اگر تعداد بیماران مبتال در این شار ،فق

همان زمان تعداد مبتالیان در این شار توس

1۲7

شبک اجتماعی بالغ بر  1۱هزار نفر اعالم شد و دلاره

نف ر ب ود ،تف اوتی ب ین گ روه اول و دوم وج ود

ناشی از این بیماری را روز ب روز بیشتر م یس اخب

نمیداشب اما چون گ روه اول  ۹14نف ر را شناس ایی

اما آمار برآورد شده ک تصمین نسبتاً دقیق ی از تع داد

از تعداد افراد شناسایی شده

مبتالیان در این شار را نشان میداد ،تنا ا  ۹6درص د

توس گروه دیگ ر بودن د پ س ای ن احتم ال وج ود

بیشتر از آمار رسمی بود .این در حالی اسب ک آم ار

داشب ک بیماران بیش از تعدادی باشند ک توس این

برآوردی چون از نوع خوداظااری بود ،ممک ن اس ب

دو گروه تعیین شده بود .طبق قواعد احتم ال در آم ار

ابااماتی نیز داشت باشد .ب هر حال ب رای نش ان دادن

استنباطی ،زمانی ک بین برآورد تعداد از یک جمعی ب

وضعیب هر یک از من اطق ش ارداری مش اد از دی د

موجود باشد ،میتوان ب ا اس تفاده از

کاربران شبک مجازی ،چ ون آم ار دقیق ی در دس ب

فرمول ضرب دو نمون در هم و تقسیم این ع دد ب ر

نبود ،آمار برآوردی در این تلقیق با توج ب نسببها

این دو نمون حجم ک ی جمعیب مورد

و نقش های ارائ شده توس همین گروه ،ب من اطق و

بررسی را تعیین نمود .ب عنوان ملال ،با توج ب اعداد

ملال

پی دا نم ود.

ب دسب آمده برای منطق یک شارداری مشاد ،تعداد

فر

واقعی مبتالیان ب این بیماری ب شیوه زیر تعیین شده

ارائ شده توس ای ن گ روه واقع ی باش د ،وض عیب

اسب:

من اطق س یزدهگان ش ار مش اد ب ش ر ج دول ۹

کرده و این تعداد متفاو

مشص

اختال

میزان اختال

مصت ف ش ار مش اد تصص ی

اص ی در این مرح آن بود ک چن انچ آم ار

214 197 42158

; 680
62
62

جدول  :1توزیع مبتالیان به ویروس کووید  11در مناطق شهر مشهد بر اساس کاربرد روش شکار مجدد
درصد از کل

نام منطقه شهرداری

تعداد مبتالیان

منطقه 3

126

90

منطقه 9

630

1

913

2

منطقه 5

602

3

منطقه 1

2

منطقه 9

630

1

منطقه 90

913

منطقه 4

126

90

منطقه 99

251

1

منطقه 2

126

90

منطقه 95

551

9

منطقه 6

126

90

منطقه ثامن

126

90

منطقه 1

909

4

جمع

1260

900
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نام منطقه شهرداری

تعداد مبتالیان

مبتالیان

درصد از کل
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خواهد بود.

بررسی توزیع جغرافیایی مبتالیان به ویروس کرونا در شهر مشهد

رستم صابریفر

جدول  :2تعداد مبتالیان به ویروس کووید  11در مناطق ش هر مشهد بر اساس توزیع ارائه شده در شبکههای مجازی
نام منطقه شهرداری

تعداد مبتالیان

درصد از کل

نام منطقه شهرداری

درصد از کل

تعداد مبتالیان

مبتالیان

مبتالیان
منطقه 9

251

1

منطقه 3

602

3

منطقه 5

602

3

منطقه 1

251

1

منطقه 9

630

1

منطقه 90

251

1

منطقه 4

126

90

منطقه 99

630

1

منطقه 2

630

1

منطقه 95

553

9

منطقه 6

126

90

منطقه ثامن

602

3

منطقه 1

913

2

جمع

1260

900

پس از تای جدولهای ف و و ب منظ ور ب دس ب

کالهدوز ،احمد آباد ،آبکوه و راهنمایی بود و در ای ن

آوردن توزیع جغرافیایی مبتالیان در سطح شار ،آم ار

بررسی ،موردی از ابتالء ب کرونا در مل ال

ارش اد،

ب دسب آمده در هر مل  ،وارد نرمافزار  GISنس ص

گوهرشاد ،باشتی و سعدآباد ثبب نگردید .بن ابراین و

ش ناخت

از آنجا ک گروه بررسی کننده در برخ ی از مل ال ،

 ArcGIS 10.7شد .شار مش اد  156مل

شده دارد ک هر منطق شارداری ب طور متوس بیش

موردی از ابتالء ب بیماری را ثبب و ضب نکرده بود،

از  1۱مل را در خود جای دادهاند .ب دلی ل ش رای

سعی شد از ماژولهای موجود در این ن رماف زار و از

ملیطی ،اجتماعی و اقتصادی ،برخی از ای ن مل ال

طری ق روش درونی ابی ،توزی ع مبتالی ان ب ا دق ب

را نداشتند .بنابراین طبیعی اسب ک در ای ن بررس ی،

آید .بر این اساس ،نقش  1تای و تنظیم گردید .ب رای

بیماران شناسایی شده در برخی از ملال ِ یک منطق

تای توزیع جغرافیایی مبتالیان ب ر اس اس آم ار ارائ

زیاد و در تعداد هم کم و در موارد مل ای در ی ک

ش ده در فض اهای مج ازی ،ابت دا س عی ش د تم امی

منطق فاقد بیمار مبتال بودند .ب عن وان مل ال ،منطق

نقش هایی ک در این ارتبا در این شبک ه ای م ورد

یک شارداری مشاد ،شامل  11مل اس ب ک 61۱

اشاره منتشر شده بود ،گردآوری شده و آن گ اه نقش

نفر مبتال مربو ب ملال

99
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مستعد شیوع و بروز بیماری و سایرین چنین شرایطی

باالتری برای کل شار و ملال

سجاد ،ف س طین ،س ناباد،

مورد اشاره ب دسب

بررسی توزیع جغرافیایی مبتالیان به ویروس کرونا در شهر مشهد

رستم صابریفر

نقشه  :1وضعیت ابتالء به ویروس کووید  11 -بر اساس دادههای گردآوری شده به شیوه شکار مجدد

همانطور ک از نقش های ارائ شده بر میآی د ،نقش
گروه بررس ی کنن ده ،پ راکنش بس یار متراکمت ری از

شار مشاد ،توزی ع تقریب ی از مبتالی ان ب وی روس
کووید 1۲-را ارائ نمایند .برای آن ک مشص

گ ردد

مراکز تجاری ،اداری و بیمارستانی م یباش د .ای ن در

اسب و یا خیر ،کافی اسب نگاهی ب وضعیب توس ع

حالی اسب ک نقش تای شده ب ر اس اس آم ار ارائ

نیافتگی ،توزیع سکونتگاهه ای غیررس می ،وض عیب

شده از سوی کاربران شبک اجتماعی این پ راکنش را

درآم د و انطب ا ای ن الی ه ا ب ر ه م ب ی ان دازیم.

در سطح وسیعیت ری از مش اد نش ان داده و عم دتاً

همانطور ک در این نقش ها مشص

اس ب ،ک اربران

مناطقی را شامل میگردد ک با مناطق اداری و تجاری

شبک های اجتماعی ،تمام تالش خود را ب کاربردهاند

را مطر م یکن د

تا نشان دهند ک من اطق فقی ر و کمت ر توس ع یافت ،

ک ممکن اسب این اطالعا

باهد

و ی ا اه دا

خاصی تای و منتشر شده باشد .حت ی اگ ر تعم د در
ارائ اطالعا

جابدار را نپذیریم ،در باترین حال ب

میتوان تصور نمود ک برآوردهای ارائ ش ده ،عم دتاً
بر اساس میزان تراکم جمعیب شار مشاد بوده اسب.
ب عبار

دیگر ،چون این کاربران اطالع ا

دقی ق و

ملسوب میشوند (نقش  .)9ب عبار

دیگر ،نگ اهی

ب این شرای باعث میشود ک گروههای فقی ری ک
اغ ب در مراکز پرتراکم شار ساکن هستند ،عالوه ب ر
مشکال

مرب و ب اش تغال ،تنگناه ای مرب و ب

خان نشینی ،عدم مراجع ب مراکز باداشتی و درم انی
و مواردی از این قبیل را نیز متلمل شوند.

تراکم جمعیب و وض عیب اقتص ادی و اجتم اعی در

95
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مدونی در اختیار نداشت اند ،سعی کردهان د ب ر اس اس

خطرن اکت رین من اطق از نظ ر ش یوه ای ن بیم اری
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مبتالیان را نشان داده و این تمرکز اغ ب در پیرام ون

این اطالعا

فاص دارند .نکت ای ک این فر

با پیشین ذهنی انتشاردهندگان هماهن گ

بررسی توزیع جغرافیایی مبتالیان به ویروس کرونا در شهر مشهد

رستم صابریفر

نقشه  :2وضعیت ابتالء به ویروس کووید  11 -بر اساس آمار ارائه شده در شبکههای اجتماعی
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نقشه  :3وضعیت طبقات درآمدی ( ،)1توزیع سکونتگاههای غیررسمی ( ،)2سطح توسعهیافتگی ( )3و گروهبندی مناطق مشهد ()4

بررسی توزیع جغرافیایی مبتالیان به ویروس کرونا در شهر مشهد

رستم صابریفر

بحث و نتیجهگیری

و یا ب خطا ممکن اسب اطالعاتی را منتشر نموده و

همان طور ک بیان گردید ،مطابق روش مورد استفاده

در اختیار مردم قرار دهند ک ب سود گروهی و ب

در این بررسی ،آمار تعداد مبتالیان ب ویروس

ضرر گروه دیگر تمام شود .ب عنوان ملال ،همانطور

کووید 1۲-گزارش شده از سوی مقاما
اختال

باداشتی،

ک بیان شد ،ظاهراً اغ ب بازاریان و یا مؤسسا

فاحشی با میزان واقعی آن نداشت و ب نظر

بصش خصوصی ک دسترسی بیشتری ب شبک های

باداشتی و درمانی شار مشاد ،تمام

را

میرسد مقاما

مجازی و یا سایر زیرساخبها داشتند ،اطالعا

تالش خود را ب خرج دادهاند تا در این زمین

ب

اطالعرسانی مناسبی داشت باشند .این در حالی اسب

فعالیبها خود را ایمن و سایر نقا را پرخطر نشان

ک آمار و اطالعا

ارائ شده از سوی کاربران

گون ای جابدهی کردند ک

مناطق کار و

دهند .این وضعیب در سطح جاانی نیز نشان داد ک

شبک های اجتماعی ،غیرواقعی و بدون اتکا ب اسناد

وقتی واقعیبهای مبتنی بر آمار با آنچ ب صور

قابلقبول و قابلاتکا بوده اسب .بنابراین ،میتوان

غیررسمی ارائ میشود ،مقایس میشود ،تفاو های

عنوان نمود ک کاربران شبک های اجتماعی آگاهان و

بسیار زیادی آشکار خواهد شد .ب عنوان نمون ،

یا ساوی ،اطالعاتی را منتشر نمودهاند ک با واقعیا
میدانی تفاو

کاربری بر اساس اطالعا

فاحشی داشت اسب.

مبادل شده در سطح جاان

نسبب ب تای نقش مراکز شیوع کووید 1۲-اقدام

نتایج این بررسی مشص

ساخب ک نرمافزارهای

نمود و وقتی آن را با آمار واقعی مورد مقایس قرار

مربو ب سیستمهای اطالعا

جغرافیایی این توانایی

گردید ک تقریباً  ۲۱درصد مناطق تعیین

را دارند تا در ارائ اطالعا

دقیق و سریع در قالبی

ک ب راحتی مورد استفاده مردم عادی قرار گیرد ،ب
بیایند .این یافت با نتایج ب دسب آمده در سایر
مطالعا

آمار و اطالعا

الزم در ارتبا با شیوع بیماریها و

جغرافیایی

مادی و معنوی فراوانی دربرداشت باشد ،میتوان با

و

پیگیری و پایش بیماریها ب خصو ،اپیدمیها و
سالمب جاانی مانند کووید 1۲-باشد ک

عالوه بر ارائ آمار تصویری برای بررسی مشکل و
انتقال درسب اطالعا

ب عموم جامع  ،زمین ارائ

صلیح برای سیاسبگذاری را نیز میتواند
مؤثق را انتقال دهد (.)19

نتایج این بررسی نشان داد ک در شرای

فقدان

سیستمهای اطالعرسانی دقیق و ب هنگام ،برخی ساواً

استفاده از روشهای جایگزین ،این اطالعا

را ب

راحتی و در کوتاهترین زمان تای نمود .از نمون های
مشصصی ک در ایران مورد استفاده قرار گرفت و نتایج
مناسبی ب دسب داده اسب ،روش شکار مجدد
می باشد .ب عنوان ملال ،ملققانی با استفاده از این
روش در شار مشاد توانستند ،برآورد نسبتاً دقیقی از
میزان مبتالیان ب ایدز ب دسب آورده و صلب این
اطالعا

را ب تأیید مقاما

باداشتی و درمانی این

شار برسانند (.)1۹
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در مطالع حاضر ،مشص

شد ک در زمانی ک

هماهنگی دارد .ب عنوان ملال ،در مطالع ای

میتواند سیستمی بسیار قابل اعتماد در نظار

اطالعا

(.)14

ویروسها در دسترس نباشد و یا تای آن هزین های

در ایران بیان شد ک سیستم اطالعا

تادیدا

شده ب عنوان مراکز تراکم بیماران ،اشتباه میباشد
] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2023-01-09

کمک مدیران و متولیان بصش باداشب و درمان

داد ،مشص

بررسی توزیع جغرافیایی مبتالیان به ویروس کرونا در شهر مشهد

رستم صابریفر

نتایج دیگر بررسی کنونی نشانگر آن اسب ک
چنانچ اطالعا

دقیق و مشص

در اختیار باشد و
جغرافیایی

با استفاده از قاب یبهای سیستم اطالعا

نگران فرزندان خود پس از زایمان برای غربالگری و
واکسیناسیون در شرای

شیوع بیماری کووید1۲ -

میباشند (.)۹ ،16

بتوان مراکز پرخطر و ایمن را در سطح شار تعیین

مقایس آمار و اطالعا

کرد ،امکان برنام ریزی دقیق و هدفمند وجود خواهد

اجتماعی با آمار واقعی ،نشانگر آن اسب ک در

داشب و نیاز ب اتصاذ روشهای سصبگیران در

باترین شرای و در صورتی ک صداقب این کاربران

چنین اقداماتی توجی پذیر نیسب،

صلیح مورد تأیید قرار

مناطقی ک

ج وگیری ب عمل آورد .در این شرای  ،از وسعب
گرفتن عوار

و پیامدهای روانی و اجتماعی این

ارائ شده در شبک های

را در تای و انتشار اطالعا
دهیم ،مشص
نقش های مربو

میشود ک آنها معموالً در تای
ب پان بندی خطر بر توزیع و

بلران تا حد زیادی کاست شده و هزین های بعدی

پراکنش جمعیب و وضعیب اقتصادی و اجتماعی در

هم گیریها تا حد قابل مالحظ ای قابل کنترل خواهد

شار ب عنوان اص یترین عامل متکی هستند .بر این

بود (.)15

اساس ،معموالً خطرناکترین مناطق شار همان

این مطالعا

ب شیوع

اختصا ،می دهند .ب همین دلیل ،چنین اطالعاتی

بیماریها و از جم ویروس کووید  ،1۲-بیش از حد

باعث میشود ک ماندگاری اعضای خانوار در منزل

بزرگنمایی شده و ب همین دلیل ،افراد را ناچار

بیشتر شده و این شرای پیامدهای ناخواست فراوانی

میسازد دسب ب اقداماتی بزنند ک هزین های متعدد

را ب همراه آورد .ب عنوان ملال ،تلقیقاتی وجود دارد

فرد و اجتماعی را ب همراه دارد .این در حالی اسب

ک

ب وجود آمدن ملرکهای

ک ب دلیل حوزه جغرافیایی شیوع بیماری و احتمال

استرسزا در منزل مانند ترس طوالنیمد

ابتال ب آن ،درصد احتمال ابتالی افراد بسیار پایان و

شدن ب کووید ،1۲-افکار ناخوشایند و کسالب،

در مواردی بعید ب نظر میرسد .با این وجود برخی

کمبود ارتبا

با همکالسیها ،دوستان و مع مان،

از افراد ب دلیل ترس از این ویروس دسب ب

کمبود فضای مناسب در خان باعث شده و در

اطالعا

نشان داد ک

در شرای

و آمار دقیق ،نگرانیهای مربو

اقداماتی میزنند ک شاید میزان خطرا

بیش از خطر

آلوده شدن ب این ویروس باشد .ب عنوان ملال ،در
مطالع ای مشص

گردید ک در مواردی برخی از

مادران باردار ب دلیل ترس از ابتال ب کووید 1۲-برای
پیگیری وضیعب خود و جنین ،ب متصص

مربوط

مراجع نمیکنند .از این رو در مواردی گزارش شده

نشان میدهد ک

مواردی مشکال
اثرا

از مبتال

مالی و اقتصادی والدین میتواند

ماندگاری بر روی سالمب روان کودکان و

نوجوانان را تشدید نماید () 17
در ناایب باید عنوان داشب ک ب دلیل فقدان
مراکز تشصی

مجاز و قابل دسترس برای تمام

اعضای جامع  ،حداقل این امکان بایستی فراهم آید تا

برخی از مادران باردار خواستار ختم بارداری و

باشند تا بر آن اساس برای برنام ریزی و فعالیبهای

سزارین انتصابی هستند .ناایتاً ،برخی از مادران باردار

روزان از آنها بارهبرداری نمایند .در واقع ،ارائ
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فقدان

مناطقی خواهد بود ک باالترین تراکم را ب خود

بررسی توزیع جغرافیایی مبتالیان به ویروس کرونا در شهر مشهد

باید ب دور از پیچیدگیهای معمول ب

اطالعا

خصو ،در مورد ارائ اطالعا

ع می باشد تا بتواند

مورد استفاده همگان قرار گیرد .از مامترین ابزارها در
ارائ اطالعا

ب خصو ،در مورد بیماریهایی ک

رستم صابریفر

گردد .ب طوری ک

تمام مدیران و مسئولین مشص
بتوان این افراد را ن تناا از امکانا

این سیستم آگاه

نمود ب ک آنها را ترغیب کرد تا ب موقع از آن
باره برداری نمایند .عالوه بر آن الزم اسب این افراد

تادید کننده سالمب جاانی میباشد ،ارائ

زمین های الزم برای آموزش و آمادهسازی پرسنل ب

گزارشهای تصویری در مورد پاندمی در کشور و

منظور استفاده از این سیستمها را فراهم آورند .در

همچنین مناطق درگیر در هر شار میباشد .همانطور

جغرافیایی،

کنار بارهمندی از سیستم اطالعا

ک بیان گردید در حال حاضر ،سیستم اطالعا

ضرور

جغرافیایی ( )GISمامترین ابزار در ارائ آمارها و

بر شیوههای سنتی و معمول کسب آمار و اطالعا

بیماری در قالب آمار تصویری میباشد (.)۹

جدید و ب هنگام ،ب شیوههای جدید تای اطالعا

اطالعا

دارد تا بصشهای باداشتی و درمانی ،عالوه

در مجموع یافت های این مطالع همسو با مطالعا

مورد نیاز ک ب زمان و هزین کمتری نیازمند میباشند

قب ی انجام شده در خصو ،اثربصش ی سیس تمه ای

نیز توج نموده و زمین بارهبرداری از این روشهای

اطالع ا

جغرافی ایی در ارائ

اطالع ا

دقی ق و

نوآوران را فراهم آورند.

ب هنگام و قاب یب اس تفاده از ش یوهه ای آم اری ک م
هزین برای کسب اطالعا

دقیق بود ،اما بررسیه ای

دقیقتر برای شناخب کم و کاس تیه ا در ای ن زمین

سپاسگزاری

نویسنده مقال از مسئولین دانشگاه پیامنور مرکز مشاد
ب

ضروری ب نظر میرسد.

دلیل فراهم آوردن امکانا

دانشجویانی ک

و تکمیل

با توج ب اثربصشی سیستمهای اطالعا
در زمین ارائ آمار و اطالعا

جغرافیایی

تصویری ب مردم

دارد تا قاب یبهای این سیستم برای

تضاد منافع

نویسنده هیچگون تضاد منافعی با سازمانی نداشب.
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Abstract
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Background & Objectives: Coronavirus has now affected almost all countries in the world
and most cities in Iran, and given its numerous consequences, understanding how the virus is
distributed and spread can help both discover the treatment methods and return to normal life.
To this end, the present study aimed to assess the status of neighborhoods and urban areas of
Mashhad and determine the areas least and most affected by this threat.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted cross-sectionally in the spring of
2020 in thirteen districts of Mashhad Municipality, using field survey and information
provided by 300 users who had been trained for this purpose. The data collection tool was an
online web-based questionnaire compatible with smartphones. Data were analyzed and
mapped using Geographic Information Software (ArcGIS 10.7).
Results: Comparison of real field data with those published in cyberspace and unofficial
networks showed that the number of infected people was higher in certain parts of the city and
high-risk areas were not exactly the same areas identified by cyberspace users.
Conclusion: If a system is designed with the ability to officially provide information about
the concentration of those infected with the virus to everyone, the people’s lives will be
brought back to normal conditions sooner and the health authorities will also be assisted in
their mission.
Keywords: Corona Virus, Risk Zoning, Geographic Information Systems, Recapture Method
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