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ویروس کووید 19 یکی از بیماری های عفونی و واگیرداری است که به آن بیماری تنفسی 
حاد ان کاو-2019 گفته می شود.  شیوع بیماری کوید 19 اولین بار در 31 دسامبر سال 2019 
در ووهان چین گزارش شد که طی چند هفته، ویروس به سرعت در سرتاسر چین و طی 1 
ماه به چندین کشور دیگر از جمله ایتالیا ، ایاالت متحده و آلمان  گسترش یافت. این بیماری 
در ایران به  صورت رسمی در 30 بهمن 1398 تأیید شد. شناسایی و تحلیل مناطق پر خطر و 
ایجاد مقررات با توجه به داده ها و تحلیل های GIS  در این شرایط اپیدمیولوژیکی حائز اهمیت 
است. در  این میان  GIS  با ماهیت مکانی خود می تواند در جلوگیری از گسترش کووید 19  با 
نشان دادن و تحلیل  مناطق خطرناک در ابتال شدن افراد ، موثر باشد. در واقع شناخت مناطق بر 
اساس میزان خطر ابتال به بیماري مي تواند براي ارائه سیاست هاي محدودیت گذاري اجتماعي 
و قوانین تردد شهري به منظور تهیه برنامه روزانه و هفتگی  در مناطق مختلف شهري موثر است 
. در این پژوهش کاربردی و تحلیلی ، با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی به شناسایی مناطق 
پر خطر و کم خطر در شهر تهران پرداخته شده است . الکوریتم جنگل تصادفی یک الگوریتم 
یادگیری تحت نظارت است که از آن هم برای طبقه بندی و هم رگرسیون استفاده می شود. 
الگوریتم جنگل تصادفی روی نمونه های داده، درختان تصمیم گیری می سازد و سپس از هر 
کدام از آنها پیش بینی می گیرد و در نهایت به واسطه رای گیری، بهترین راه حل را انتخاب 
می کند. این یک روش گروهی است، که از یک درخت تصمیم گیری مجزا بهتر است، زیرا 
با میانگین گیری در نتیجه، over�fitting  را کاهش می دهد. در این پژوهش از 7 معیار موثر در 
خطر پذیری مناطق نسبت ویروس کووید 19 استفاده شد که عبارت اند از : مسیر های مترو و 
اتوبوس های تندرو ، بیمارستان ها، مراکز اداری و تجاری ، معابر ، تراکم جمعیت و ترافیک 
شهری .  پس از تهیه نقشه ی مناطق پر خطر کرونا ، برای ارزیابی از منحنی تشخیص عملکرد 
نسبی )ROC( استفاده شد . سطح زیر منحنی )AUC( بدست آمده از منحنی تشخیص عملکرد 
نسبی ، نشان دهنده ی دقت8/98 درصد است که نتایج نشان دهنده ی دقت باالی این الگوریتم 

در جهت پیش بینی مناطق پر خطر و کمتر نسبت به ابتالی بیماری کووید 19 است . 
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1  مقدمه
بیماری ها  با پیشرفت پزشکی درمان  بیماری ها مورد توجه پزشکان بوده و تقریبّا  اکثر  امروزه درمان 
مشخص شده است . اپیدمی یک بیماری، مشکالت بزرگی را برای جامعه پزشکی و مردم تحمیل می کند 

که هشدار جدی برای عموم مردم است .
از اواخر سال 2019 میالدی تا به این روز ، ویروس جدیدی از خانواده کرونا ویروس ها در حال تهدید 
جامعه انسانی و سایر جانوران است . نگرانی از از کرونا ویروس جدید یا همان کووید 19- از این جهت 
است که برای سومین بار در کمتر از دو دهه اخیر ، جهان با یک اپیدمی مرگ بار ناشی از کرونا ویروس ها 
رو به رو شده است]22[. یکی از کاربردهای اصلی علم اپیدمیولوژی یا همه گیرشناسی، تسهیل شناسایی 
مناطق جغرافیایی و گروه های آسیب پذیر است که در معرض خطر بیشتر ابتال به بیماری ها و درگیری 
با عوامل خطر بروز مرگ ومیر قرار دارند]12[.  همه گیرشناسی جغرافیایی، بخشی از همه گیرشناسی 
توصیفی است که به بررسی توزیع جغرافیایی شدت ابتال و مرگ و میر می پردازد]9[.  با توجه به اینکه 
مخاطره کرونا همچنان وجود دارد و یکی از عوامل خیلی مهم در گسترش بیماری کرونا تجمع و پخش 
مبتالیان در میان افراد سالم است GIS  با ماهیت مکانی خود می تواند در جلوگیری از گسترش کرونا به 
جامعه پزشکی کمک کند. مهمترین بخش در کنترل بیماری های اپیدمی کنترل جمعیت و فاصله گذاری 

اجتماعی با استفاده از داده های مکانی مبتالیان است . 
 ازآنجا که جدول های آماری در مقایسه با نقشه ها، از این توانایی برخوردار نیستند، در سالیان اخیر، 
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و نقشه ها در علوم بهداشتی و پزشکی افزایش  چشمگیری داشته 

است. GIS یک سیستم اطالعاتي است که پردازش آن بر روي اطالعات مکان مرجع یا اطالعات جغرافیایي 
است و به کسب اطالعات در رابطه با پدید ه هایي مي پردازد که به نحوي با موقعیت مکاني در ارتباط 
هستند.  از جمله کاربردهای GIS در حوزه سالمت شامل: مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه، تجزیه 
و تحلیل حوادث ترافیکی بررسی و تجزیه و تحلیل مکانی در زمینه ارتباط بین بروز بیماریها و عوامل 
خطرزای محیط، طراحی و اجرای برنامه های بهداشتی جهت تعیین و توزیع جغرافیایی بیماریهای عفونی، 
تعیین  و  ایمن سازی  و  برنامه های واکسیناسیون  تعیین پوشش  انگل شناسی  اپیدمیولوژیک  مطالعات 

الگوی هر اختالالت و ناتوانی ها در جمعیت های آسیب پذیر میباشد.
هر چند سیستم اطالعات جغرافیایی به عنوان یک راه حل کامل برای عدم آگاهی از توزیع بیماریها و 
مشکالت بهداشت عمومی نیست اما یک روش مهمی است که انسان میتواند بهتر با محیط خود برای 
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ایجاد بهداشت در تعامل باشد. رایانه ها و شبکه های مشابه به کاربرها اجازه درک کنند GIS می دهد 
اطالعات جغرافیایی  ]11[. سیستم  کنند  درک   GIS از طریق  را  نظر  مورد  نقشه محل جغرافیایی  که 
وسیله ای برای جمع آوری، ذخیره، انسجام، مدیریت، بازیافت، تجزیه وتحلیل و همچنین نمایش اطالعاات 
مکانی است که در تحقیقاات اپیدمیولوژی و سیاست گذاری های بهداشتی می توان از آن استفاده کرد 
]19،15[. روش های پیش بینی برای مسائل جغرافیای در سال های اخیر گسترش پیدا کرده است . از 
جمله نو آوری که در این پژوهش استفاده شده الگوریتم جنگل تصادفی است که می تواند با درصد باالیی 
پیشبینی ها را انجام دهد. این الگوریتم در پیش بینی زمین لغزش مورد استفاده قرار گرفته است . اما تا 
به این زمان این الگوریتم در زمینه بیماری کووید 19 به کار گرفته نشده .  هدف اصلی از این پژوهش، 
تجزیه و تحلیل و پیش بینی مناطق پر خطر و کم خطر با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی  به منظور 
تهیه برنامه روزانه ، هفتگی است . در این پژوهش به منظور پیشبینی مناطق پر خطر و کم خطر از 7 
معیار موثر نسبت ابتال به ویروس کووید 19 استفاده شد که عبارت اند از : مسیر های مترو و اتوبوس های 
تندرو ، بیمارستان ها، مراکز اداری و تجار ، معابر ، تراکم جمعیت و ترافیک شهری و همجنین از موقعیت 

مکانی بیماران مبتال شده و مشکوک به کووید 19 به عنوان معیار مستقل استفاده شده است.

منطقه مورد مطالعه
کالنشهر تهران از لحاظ جغرافیایی از  E 51 o 17 تا E 51 o 31 طول شرقی و از E 33 o 35 عرض شمالی 
تا E 35 o 44 قرار دارد )شکل 1(. آب و هواي این منطقه عمدتاً تحت تأثیر ارتفاع است بنابراین در بخش 
شمالي بیش از 3000 متر و در قسمت جنوبي نیز 900 متر است. تهران مرکز سایسی و پایتخت ایران 
است . کالنشهر تهران در دشتی نسبتاً مسطح با مساحت 68995 هکتار و جمعیت 8.737.510 نفر واقع 

شده است ]4[.
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شکل 1 : محدوده مورد مطالعه

روش تحقیق 
نوع پژوهش حاضر بر اساس هدف ، کاربردی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیل است 
. مراحل انجام شده در این پژوهش در فلوجارت، شکل 2 نشان داده شده است. انتخاب معیارهای تاثیر 
گذار در شیوع بیماری کرونا، که در این تحقیق 7 معیار بسیار مهم که با کارشناسی و آخرین مقاالت 

مربوط به کرونا تشخیص داده شده استخراج شد و نقشه های آنها ترسیم گردید . 
شناسایی معیارهاي تأثیرگذار الزمه روند پژوهش و شناسایی مناطق پرخطر و کم خطر می باشد. لذا با 
انجام یک مطالعه کتابخانه اي توسط نگارندگان و در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و طبیعی شهر تهران 
عوامل مؤثر در این زمینه استخراج گردیدند. معیار های مستقل مورد نظر: مسیر های مترو و اتوبوس های 
تندرو که فعال هستند . بیمارستان های مربوط به بیماران کرونایی ، مراکز اداری و تجاری فعال ، معابر 

مورد تردد شهروندان ، تراکم جمعیت در مناطق شهر تهران و ترافیک شهری . 
و معیار های وابسته مورد نظر :  مبتالیان به کرونا به صورت  مکانی شناسایی شد و مناطقی که مخاطرات 

خیلی کمی داشته اند یا بی خطر هستند بسته به نظر کارشناسی شناسایی شد . 
از شهرداري تهران و  اول  الیه هاي اطالعاتی معیارهاي ذکر شده  برای پیاده سازی پژوهش در گام   
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وزارت بهداشت  تهیه و جهت انجام تحلیل هاي مکانی با استفاده از تابع تحلیلی فاصله بر روي نقشه ها 
اعمال شد.

گام دوم  الیه های اطالعاتی مذکور برای عدم تاثیر گذاری بر یکدیگر از طریق فرمول زیر نرماالیز شدند 
تا به مقادیر صفر و یک تبدیل شوند  :

Y ارزش نرمال شده الیه مورد نظر، ارزش الیه ورودي، Xmin کمترین ارزش الیه و Xmax بیشترین 
ارزش الیه مورد نظر میباشد. در مرحله بعد معیارهاي تاثیرگذار بر افزایش شیوع کرونا ، به عنوان الیه 

هاي ورودي به شبکه داده می شوند. 
در گام  سوم  7  پارامتر مذکور به عنوان ورودي به الگوریتم جنگل تصادفی  معرفی گردیدند. پس از تهیه 
شاخصهاي ورودي، براي تهیه نقاط تعلیمی، 988 نمونه آموزشی انتخاب شد. این نقاط آموزشی به سه 
بخش که؛ بخش نخست براي آموزش، بخش دوم براي متوقف کردن محاسبات وقتی خطا رو به افزایش 
میگذارد و بخش سوم براي راستی آزمایی جنگل تصادفی تقسیم شدند. از 988 نقطه آموزشی 70 درصد 
نقاط) 691  نقطه( در آموزش الگوریتم، 15 درصد )148 نقطه(جهت اعتبار سنجی که به منظور کالیبره 
کردن مدل استفاده میشوند و در نهایت 15 درصد )148 نقطه( باقی مانده به منظور ارزیابی و نتیجه 
گیري استفاده می شوند. شکل 4 نشان دهنده ي پراکندگی نقاط آموزشی الگوریتم جنگل تصادفی می 
باشد. بعد از انتخاب ورودي ها و نقاط آموزشی شبکه، تعداد درخت های تصمیم پنهان مشخص می شود. 
براي انتخاب تعداد مجموعه درخت ها  روشهاي زیادي وجود دارد؛ یکی از کارآمدترین این روشها روش 
آزمون و خطاست که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. در این روش بهترین انتخاب براي تعداد 
دو مجموعه درخت  تصمیم با 1000 درخت بهترین عملکرد را داشت . در نهایت نقشه مناطق پر خطر 
و کم خطر شناسایی شد  و همچنین در آخر داده های آموزش با نمودار ROC تست و مورد ارزیابی قرار 

گرفت  که در به صورت قابل قبولی ارائه شد.

)RF( الگوریتم جنگل تصادفی
آموزش  و  رگرسیون  بندي،  طبقه  با  مرتبط  مسائل  در  استفاده  قابلیت  داراي  تصادفي  الگوریتم جنگل 
نظارت نشده است ]13[ . جنگل های تصادفی یک نوع مدرن از درخت پایه هستند که شامل انبوهی از 
درخت های کالس بندی و رگرسیونی هستند]6[ . این روش تاکنون در زمینه هاي مختلفي از تحلیل هاي 
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مکاني ازجمله؛ پردازش و طبقه بندي تصاویر ماهوارهاي و هوایي استفاده شده است ]16،3[ ، مدل سازي 
خطر آتش سوزي در جنگلها و مراتع )12و39(، پهنه بندي خطر وقوع زمین لغزش ]11،21[ پتانسیل 
مناسبي  بسیار  و همواره عملکرد  استفاده شده  زیرزمیني ]17[  آبهاي  پذیري  ارزیابي آسیب  و  سنجي 
تمامی  از  نتایج  حاصل  از  میانگین گیری  اساس  بر  تصادفی  پیشبینی کننده جنگل  است. مدل  داشته 
درخت های تصمیم مربوط استوار است و برای بسیاری از مجموعه داده ها ، طبقه بندی با صحت باالیی 

را انجام می دهد]1[.
درختان تصادفی بردار ورودی را گرفته و آن را با هر درخت در جنگل طبقه بندی کرده و خروجی مدل 
،برچسب های کالسی هستند که اکثریت قابل قبول می دانند  . جنگل تصادفی درخت تصمیم های زیادی 
تولید می کند .برای طبقه بندی یک شیء جدید بردار ورودی در انتهای هر یک از درختان جنگل تصادفی 
به آن  این درخت  ، که هر درخت به یک طبقه بندی منجر می شود که گفته می شود  قرار می دهد 
کالس»راٌی« می دهد. جنگل حاصل از طبقه بندی که بیشترین راٌی را داشته باشد انتخاب می شود ]2[.

شکل 2: فلوجارت مراحل پیاده سازی الگوریتم جنگل تصادفی
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تحلیل داده ها 
بیماری کرونا به دلیل واگیری شدید  نیازمند فاصله گذاری اجتماعی و اطالع رسانی به مردم درباره ی 
مناطق مناطق کم خطر و پرخطر است.  از این رو در این پژوهش از  7 معیار که باعث می شود مناطق 
پرخطر به صورت روزانه و هفتگی مشخص شود استفاده شد. 7 پارامتر مؤثر و کلیدي شامل: ، فاصله از 
معابر شهری  )شکل 3 الف( ،تراکم جمعیت )شکل 3ب( ، فاصله از مراکز تجاري و اداري ) شکل 3پ (، 
فاصله از ایستگاه های اتوبوس های تندرو یا BRT )شکل 3ت(، فاصله از بیمارستان های پذیرش بیماران 
کرونایی ) شکل 3ث(فاصله از مترو )شکل 3ج(، ترافیک  )شکل شماره 3ح( می باشد .  و همجنین معیار 
وابسته که بیمارن مبتال و مشکوک به کووبد 19 به عنوان معیار وابسته آموزشی الگوریتم انتخاب شده 

است )شکل4(. 
در این مطالعه داده های مربوط به BRT ، مترو، معابر شهری ، مراکز اداری از سایت شهرداری تهران  اخذ 
شد و ترسیم گشت . داده های مربوط به تعداد مبتالیان و موارد مشکوک به کرونا  به صورت مکانی از 
اپلیکیشن ماسک  که داده های مورد تایید وزارت بهداشت ایران است  استخراج گردید . این داده مربوط 
به تاریخ 9 خرداد 99 است . آمار رسمی مبتالیان در این روز  224 مبتال در شهر تهران است البته در 
این پژوهش از داده های مربوط به افراد مشکوک نیز استفاده شده است . داده های مربوط به ترافیک و 
بیمارستان های کرونایی )پذیرش بیماران کرونایی ( به ترتیب از  شرکت کنترل ترافیک و سایت وزارت 
بهداشت  اخذ گردید .  داده های مربوط به مبتالیان ، تا تاریخ 9 خرداد 99 ثبت شده است زیرا داده های 
جدید تر به صورت مکانی و تفکیک شهر در دسترس نیست . دالیل استفاده از 7 معیار مذکور  ازدحام 
جمعیت در این مناطق بیشتر از سایر مناطق است و با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی یکی از 
موارد مهم در کنترول کرونا را فاصله گذاری اجتماعی بیان کرده است]23[ مورد استفاده قرار داده ایم .
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شکل 3 : نقشه معیار های تاثیر گذار بر مناطق خطر پذیر بیماری کووید 19
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شکل 4 : نمونه های آموزشی الگوریتم جنگل تصادفی

نتایج و بحث 
نتایج بدست آمده از جنگل تصادفی در نقشه خطر پذیری ویروس کووید 19 )شکل 5( آورده شده است 
. نتایج حاصل را به 5 کالس که عبارت اند از : بی خطر ، کم خطر ، متوسط ، خطرناک و خیلی خطرناک 
تقسیم کردیم . نتایج نشان می دهد که مخاطره آمیز ترین مناطق شهر تهران مربوط به مرکز شهر می 
باشد . برای ارزیابی دقت جنگل تصادفی از منحنی تشخیص عملکرد نسبی )ROC( استفاده شده . این 
منحنی یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدل های طبقه بندی شده یا چند الیه میباشد. این 
معیار مناسب، میتواند به اندازه گیری مدلها در آستانه های مختلف بپردازد. در حیقیقت این منحنی یک 
منحنی بر مبنای احتمال است.  و یکی از کارآمد تربن روش ها در ارائه خصوصیت تعیین ، شناسایی 
احتمالی و پیشبینی سیستم ها است که میزان دقت مدل را به صورت کمی نشان می دهد  ]20[ . منحنی 
ROC یک منحنی است که در آن محور Y را TPR و محور X را FPR تشکیل داده است. TPR مخفف 

True Positive Rate و به معنای نرخ صحیح است که از آن با عنوان حساسیت یا Sensitivity نیز نام 

برده میشود. مقدار TPR از فرمول زیر محاسبه میشود:
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اختصاصی بودن این منحنی یا Specificity است که مقدار آن وابسته به رابطه زیر است:

 False Positive در منحنی تشخیص عملکرد نسبی است، مخفف عبارت X تشکیل دهنده محور FPR

Rate به معنای نرخ نادرست مثبت و مقادیر آزمایشی انتخاب شده است. که مقدار آن از روابط زیر قابل 

محاسبه است:

بهترین مدل مدلی است که در آن منحنی تشخیص عملکرد نسبی به یک نزدیک باشد. بدین معنی که 
هرچه به یک نزدیکتر باشد اندازه گیری دقیقتر و مناسبتر بوده است. بر اساس منحنی تشخیص عملکرد 
نسبی، مقدار سطح زیر منحنی)AUC( منطقه مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی 98/2 
برآورد شده است .که نشان دهنده ی ارزیابی بسیار خوب الگوریتم جنگل تصادفی  در شناسایی مناطق 

مخاطره آمیز کووید 19 بوده است )شکل 6(.

شکل 5 : نقشه کالس بندی مناطق خطر پذیر ویروس کووید 19
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شکل 6 : منحنی تشخیص عملکرد نسبی

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
ویروس کرونا سبک زندگی افراد جامعه ، اقتصاد و از همه مهم تر نوع حمل و نقل را به دلیل شدت واگیری 
تغییر داده است . در این حین چندین مجموعه افراد هستند که در جلوگیری از شیوع کرونا تاثیر گذارند 
.علم سیستم اطالعات جغرافیایی میتواند راه حلی برای فاصله گذاری اجتماعی و قوانین برای این امر شود 
. ازجمله افراد تاثیر گذار  مردم و نهاد های دولتی هستند   . پیش بینی مراکز پر خطر در جهت جلوگیری 
از ورود مردم به مناطق پر خطر و ایجاد سیاست های کرونایی در جهت مسدود کردن مناطق برای عدم 
ورود مردم به آن ناحیه و اطالع خود مردم نسبت به این موضوع می تواند راه گشا و کمک کننده برای 
جلوگیری از شیوع باشد . ایجاد نرم افزار های مختلف در جهت اطالع رسانی همگام با پیشبینی تاثیر 
گذار خواهد بود . در این تحقیق با استاده از ابزار های مختلف از جمله الگوریت جنگل تصادفی و سیستم 
اطالعات جغرافیایی ) GIS ( توانستیم مناطق پر خطر که احتمال شیوع در آنها باال است را پیدا کنیم و 
روی نقشه نمایش دهیم . با پیشبینی جغرافیایی مخاطره کووید 19 میتوان روزانه و یا هفتگی به اعمال 
سیاست هایی در جهت کنترل ازدحام جمعیت اتخاذ کرد و از طرفی مردم با مشاهده مناطق پر خطر از 
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