داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دادهﻫﺎی ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ
ﻣﻨﺸﺎ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﺎرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ دو ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺎﯾﻊ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ذات اﻟﺮﯾﻪ
و ﺳﺮﻓﻪ ﺧﺸﮏ در ﺗﻮﺘﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ درﺑﺎره زﻣﺎن ورود و ﻣﻨﺸﺎ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ در اروﭘﺎ
ﻣﻮاردی از وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺘﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺸﺎ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه .اﺗﻔﺎق
ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده .ﭼﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻧﮑﺮده .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﺧﯿﺮ »ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙﺌﻮ« ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮده ،اﺣﺘﻤﺎل داد ﮐﻪ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی در آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ،ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن »داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  IMTﻟﻮﻛﺎ« در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺸﺪارﻫﺎی اوﻟﯿﻪ

ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﺗﻮﺘﺮ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ذﮐﺮ ﮐﻠﻤﻪ »ذات اﻟﺮﯾﻪ« ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۴ﺗﺎ اول ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﻋﺒﺎرت »ذات اﻟﺮﯾﻪ« را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻔﺖ زﺑﺎن
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۳۱
دﺳﺎﻣﺒﺮ ) ۲۰۱۹روز اﻋﻼم ﺑﯿﻤﺎری( ﺗﺎ  ۲۱ژاﻧﻮﯾﻪ ) ۲۰۲۰روزی ﮐﻪ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ(
ﺣﺎوی واژه »ذات اﻟﺮﯾﻪ« ﺑﻮدﻧﺪ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در اواﯾﻞ ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۰ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺖﻫﺎ درﺑﺎره ذات اﻟﺮﯾﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد .اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮج ﮔﺴﺘﺮده وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را در ۲۰
ﻓﻮرﯾﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد .اﻣﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اول ﺳﺎل  ۲۰۲۰اﺷﺎرات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ذات اﻟﺮﯾﻪ در ﺗﻮﺘﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ وﯾﺮوس وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ دﯾﺪه ﺷﺪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺑﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دادهﻫﺎی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاری ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺗﻮﺖﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﺖﻫﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺷﯿﻮع ﻋﻤﺪه وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ»
ﻟﻮﻣﺒﺎردﯾﺎ« در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ» ،ﻣﺎدرﯾﺪ« اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و »اﯾﻞ-دو-ﻓﺮاﻧﺲ« در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮ را ﺑﺮای ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻓﻪ
ﺧﺸﮏ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ در

ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۲۰ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اروﭘﺎ
ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس در اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﻧﺠﺎم داد و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ زﻣﺎن واﻗﻌﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری را در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
دادهﻫﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وﯾﺒﻮ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﭼﯿﻦ دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮی
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را در ووﻫﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

