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کند؟ مبارزه همه گیر بیماری ی با م تواند ونه چ ریاضیات

ورمزیار∗ مهدی مترجم:

کمبریج، اه دانش در اپیدمیولوژی متخصص گوگ١، جولیا گفته به
در گوگ جولیا زندگ بود. نخواهد سابق مثل طوالن مدت به زندگ
وظایف او که زمان شد، تغییر دچار ناگهان طور به فوریه ماه اوایل
کرد کار به شروع و کرد رها ریاض علوم مرکز در را خود عادی
کند، سازی مدل پژوهش کمیته ی صرف را خود تالش تمام تا
اضطراری موارد برای علم مشاوران گروه به را خود نتایج که گروه
همه گیری برای آمادگ مدت برای کمیته این م دهد. (SAGE)

برای گروه به تبدیل اکنون هم اما است، آورده بدست را آنفلوآنزا
همچنین گوگ شده است. ١٩ کووید همه گیر بیماری روی بر تمرکز
انجمن توسط که است مل کنسرسیوم ی راهبری کمیته عضو
وظیفه کند. مقابله همه گیر بیماری این با تا م شود رهبری سلطنت
م تواند که است ریاض مدل های از استفاده و توسعه کمیته این
افتاد خواهد اتفاق چه آینده در که کنیم پیش بین کند کم ما به
ونه چ اینکه دهد: تغییر را آن م تواند مختلف مداخالت ونه چ و
مداخالت روی و است پیشرفت حال در ١٩ کووید همه گیر بیماری
این اما دارد. تأثیری چه م کنیم تجربه ما همه اکنون که اجتماع

هستند؟ دقیق آیا و هستند چه مدل ها

همه گیر بیماری های ریاضیات مدل بندی
وجود خوب شانس ی اما باشید، نشده متوجه را موضوع این شاید
شما اگر کرده اید. کار ریاض مدل های از برخ در قبال شما که دارد
برابر دو روز سه هر ١٩ کووید با عفونت موارد تعداد که باشید شنیده
x امروز اگر که باشید کرده بررس آن مورد در است ن مم م شود،
آن گاه کند، پیدا ادامه روند این و باشیم داشته ویروس به مبتال نفر

داشت: خواهیم
روز سه در مبتال ٢x •

روز شش در مبتال ۴x •
روز نه در مبتال ٨x •

که است تند شیب  این با رشد این روز. ٣n در مبتال ٢nx کل در و
م رسد، نظر به ساده که برون یابی این است. شده فاجعه این به منجر

که ریاض عبارت ی م کند: برجسته را مدل ی اصل اجزای
پارامترهایی و م افتد اتفاق زمان گذشت با که را تغییر کل ماهیت
مثالمان در م کند. توصیف م کنند، تعیین را تغییر دقیق ل ش که
پارامتر وسیله به رشد این شیب و داریم را زمان طول در نمایی رشد

م شود. تعیین است، روز ٣ که برابر، دو زمانِ
تأثیر و باشید داشته مدت بلند پیش بین های م خواهید اگر
مدل ی به کنید، شبیه سازی جزئیات با و مفصل طور به را مداخالت
مانند مختلف اهداف برای متفاوت مدل های دارید. نیاز پیچیده تر
اثر شبیه سازی یا مدت، بلند پیش بین های کوتاه مدت، پیش بین های
که این با اما شده اند. طراح مدرسه تعطیل مانند خاص مداخالت
دهه از که شوند ساخته ردی روی حول دارند تمایل متفاوتند، مدل ها

.SIR مدل داشته است: وجود تاکنون ١٩١٠
افراد از جمعیت ، SIR مدل پشت کل ایده آوردن دست به برای
مبتال یا ،(S) بیماری به ابتال مستعد یا فرد، هر آن در که کنید تصور را
دسته از افراد که راه است. ایمن نتیجه در و (R) یافته بهبود یا و (I)
معادالت با م شوند، R دسته وارد I دسته از سپس و I دسته وارد S
نرخ و بیماری انتقال نرخ به معادالت این م شود. توصیف ریاض
در جمعیت از کوچ بخش با تنها را مدل شما دارند. بستگ بهبود
تکامل زمان طول در م دهید اجازه سپس و م کنید شروع I دسته
بهبود با سپس و م کند پیدا شیوع بیماری این ونه چ ببینید و کند پیدا

م کند. فروکش افراد ایمن و
مبتال، افراد تعداد I مستعد، افراد تعداد نشان دهنده S کنید فرض

از: عبارتند SIR مدل معادالت باشد. یافته بهبود افراد تعداد R و

dS

dt
= −βSI

dI

dt
= βSI − vI

dR

dt
= vI

نرخ بیانگر d

dt
عبارات است. بهبود نرخ v و انتقال نرخ β اینجا در

افراد تعداد تغییر نرخ معن به dS
dt

بنابراین است، زمان طول در تغییر
اندازه N آن در که ،R٠ = β/vN عدد و است زمان طول در مستعد
1Julia Gog
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م شود. نامیده بیماری پایه ای تکثیر عدد است، جمعیت
برای خوبی پیش بین های SIR مدل است، ساده اگرچه
ارائه شبانه روزی مدرسه ی دانش آموزان مانند ساده جمعیت های
م رسد، پیچیده تر جمعیت های به مسأله این که زمان م دهد.
از نمایندگ به را SIR فرد به منحصر مدل های از بسیاری م توانید
شهرها شامل مثال عنوان به زیرجمعیت، و مختلف جغرافیایی مناطق

دهید. پیوند هم به مختلف، مدارس یا و

است مهم ر، دی ی با افراد تماس تعداد
است: افراد ارتباط وهای ال است مهم بسیار زمینه این در که چه آن
اطالعات م کند. مالقات دفعات تعداد چه با و کس چه با کس چه
م شود. حاصل اجتماع اختالط مطالعات از موضوع این به مربوط
در که برد نام شهروندی علم پروژه ی از م توان مثال عنوان به
تیم و BBC بین اری هم ی عنوان به ٢٠١٨ سال در بزرگ مقیاس
دانلود را یشن اپلی ی تا شد خواسته مردم از جا آن در شد. اجرا گوگ
افرادی تا بود خواسته آن ها از و کرده ردیابی را آن ها حرکات که کنند
به تماس داده های چنین کنند. پی گیری را بودند کرده مالقات که
م شوند داده نشان (ماتریس ها) اعداد از آرایه ای با ریاض صورت

شده اند. ساخته مدل در که ببینید) را زیر ل (ش

نشان را مختلف سن گروه های بین تماس های میانگین که تماس ماتریس ی
رنگ ها از اینجا (در هستند بیشتری ارتباطات نشان دهنده تیره تر رنگ های م دهد.

کنید) درک ساده تر را ماتریس تا شده استفاده اعداد جای به

مانند خاص، اجتماع مداخله ی ونه چ ببینیم که این برای
ذارد، ب تأثیر بیماری شیوع بر است ن مم مدارس، شدن بسته
مداخله به مربوط که آن از بخش هایی کاهش یا حذف با متناسب

م دهید. تطبیق را تماس داده های است،
کامل طور به آیا م گوید: گوگ باشید. مراقب باید اما
یابد کاهش باید خیر، است؟ واق گرایانه مدرسه مؤلفه خاموش کردن
اگر و دارند را مدرسه به رفتن قصد هنوز کار اصل بچه های چون
ن مم مدرسه بچه های آن گاه باشد، نداشته وجود روشن راهنمایی
اختالط خود مادربزرگ های و پدربزرگ با یا هم با ر دی طرق به است
که دارند وجود اضافه ای تماس های که است معن بدان این که کنند،
(وسعت) اندازه مورد در م توانیم فقط البته شوند. گرفته نظر در باید
چه آن به مربوط اطالعات مانند موجود داده های بزنیم. حدس آن ها

کم شما به م توانند است افتاده اتفاق معلمان اعتصابات طول در
پیش بین و مداخالت بازتاب برای را خود تماس داده های تا کنند

، به سادگ موضوع، این کنید، درجه بندی همه گیری، بر آن ها تأثیر
است. اپیدمیولوژی مدل سازی کارکرد نحوه

هستند؟ درست مدل ها این آیا اما

بریتانیا، کل دادن نشان برای که ندارد وجود حماس مدل ی تنها
نمونه های عوض، در شده باشد. طراح دنیا کل حت یا اروپا،
شده اند، طراح متفاوت کارهای انجام برای که دارند وجود مختلف
مدل ها است، حاکم وی ال ی SIR مدل از رد برگرفته روی چه اگر
کامال آن ها از برخ باشند. متفاوت ماهیت نظر از م توانند هم هنوز
هستند، تصادف اتفاقات از درجه ی شامل ر دی برخ هستند، قطع
عامل ی نقش دادن نشان برای ی بار فقط تا شده اند طراح برخ
عدم صورت در تا م شوند اجرا بارها ر دی برخ شوند. اجرا خاص
این اصل سؤال آورند. دست به را پیش بین ها از طیف قطعیت،
م گوید: گوگ نه؟ یا هستند واق گرایانه مدل ها این آیا که است
و است جدید بیماری ی ١٩ کووید که است این الت مش از ی
م گوید: گوگ شده اند. ایجاد فصل بیماری برای موجود مدل های

جهان همه گیری مدل ی هیچ کس کردیم، شروع آنفلوآنزا از ما همه
چه که بپرسیم باید همه گیر) بیماری این آغاز (در بنابراین نداشت.
که معمول مدل های با سیستماتی صورت به است ن مم چیزی

باشد؟ متفاوت بودیم ساخته آنفلوآنزا برای
مشابه کرونا ویروس و آنفلوآنزا مورد در همه گیری پویایی اگرچه
است این تفاوت ها این از ی دارد. وجود نیز تفاوت هایی است،
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ی دارد: وجود توجه قابل نهفتگ دوره ی ١٩ کووید برای که
شود. مبتال عفونت به عالمت هیچ دادن نشان بدون م تواند فرد
بیماری عالیم ساعت چند از بعد شما آنفلوآنزا برای م گوید گوگ
مطلب این است ن مم ویروس کرونا مورد در اما م دهید، نشان را
دنیای به حرکت معن به این مدل، نظر از شد. ب طول روز چند
این در افراد است: معرض» «در مخفف E آن در که است، SEIR

E دسته ندارند. نشانه ای هیچ هنوز اما دارند را عفونت این دسته،
منتقل ران دی به را بیماری که کرد تقسیم افرادی به م توان را
هستند تقریب مدل ها همه نم کنند. منتقل که آن هایی و م کنند
به بستگ که شوید، رها ،SIR با م توانید اغلب آنفلوآنزا برای و
نادیده اما کنید. برطرف را آن مدل با م کنید سع که دارد این
خواهد بدتر بسیار را تقریب ویروس این برای نهفتگ دوره گرفتن
شود. انجام کوتاه مدت پیش بین ها، که صورت در خصوص به کرد

آبی، رنگ با مستعد افراد تعداد است. SIR ساده مدل ی از معمول خروج این
است. شده داده نشان قرمز رنگ با یافتگان بهبود تعداد و سبز رنگ با مبتال افراد تعداد

١٩ کووید مورد در ما که دارند وجود فراوان چیزهای همچنین
روز در شما که نم دانیم دقیقاً مثال، برای م گوید گوگ نم دانیم.
از اطالعات حاضر حال در ما اگرچه هستید، آلوده چقدر دوم روز یا اول،
دشوار بسیار ناقص داده های به استناد داریم، ر دی کشورهای و چین
باید شما بوده اند. جالب بسیار مسافرت کشت های از داده ها است
یرید. ب ار ب را خود تالش تمام محدود، اطالعات از برون یابی برای
کدام م گیرند تصمیم مدل سازان ندارد وجود کاف اطالعات که وقت
و ش تا هستند مهم بسیار ابهام رف برای ناشناخته موارد از ی

مهم بسیار جنبه برآوردهایی چنین برقراری کنند. برطرف را تردید
دارد. مدل سازی در

م خواهید که کاری به دقیقاً م تواند پارامترها از ی هر اهمیت
این پیش بین برای م گوید: گوگ باشد. داشته بستگ دهید انجام
را زیادی چیزهای که نیست الزم دارد، وجود مبتال تعداد چه فردا که

پیش بین برای اما است، نمایی تقریباً آنها رشد حاضر حال در بدانید.
واقعاً باید شما نه، یا داشت خواهد وجود دوم موج ی آیا که این
پیش بین های برای مهم عدد ی بدانید. را مختلف بسیار چیزهای
نشان R٠ با اغلب (که است بیماری ی پایه ای تکثیر عدد مدت، بلند
مبتال فرد ي توسط که است افرادی تعداد متوسط م شود): داده
فرض این با م شوند، مبتال بيماری آن به واگيردار، بيماری ي به
به (مربوط هستند بیماری به ابتال مستعد جمعیت در افراد همه که
پایه ای تکثیر عدد ،١٩ کووید برای ببینید). را فوق کادر انتقال، نرخ
خود مدل غالباً مدل سازان باشد. ٢٫۵ تا ٢ بین که م شود زده تخمین

وسیع طیف که م کنند اجرا ن مم مقادیر از وسیع طیف برای را
م آید. دست به پیش بین ها از

خاموش ناقالن

حاضر حال در ها اپیدمیولوژیست از بسیاری آن در که ر، دی مهم عدد
جمعیت در بیماری این به ابتال درست موارد تعداد هستند، آن دنبال به
اما شده اند، بیماری این به مبتال که است افرادی تعداد شامل که است،
عددی بی عالمت ناقالن تعداد م گوید: گوگ ندارند. نشانه ای هیچ
برای مسأله این دانستن . م کند نگران نهایت بی را من که است

است. حیات ما خروج استراتژی
م تواند که دارد وجود چیز دو اساساً که است دلیل این به امر این
میزان که این اول م گوید گوگ دهد. کاهش را فعل نمایی رشد
تغییر فیزی فاصله و مدارس تعطیل مانند مداخالت تحت تماس
میزان کاهش م دهد، تغییر را نمایی روند که چیزی دومین م کند.
را شما مدت برای بیماری این به ابتال که آنجا از است. مستعد افراد
شما به عالمت، بدون موارد واقع تعداد دانستن کرد، خواهد ایمن
م یابد. کاهش سرعت چه با مستعد افراد دسته که گفت خواهد
که است معن این به جمعیت مصونیت مورد در بحث مورد انیسم م
هموار بیماری نمایی رشد م یابد، کاهش مستعد افراد تعداد هرچه
تا خوشبختانه، م شود. تبدیل نمایی زوال به سپس و م شود
دارد. وجود امید دارد وجود عالمت ها بدون درباره اطالعات که جایی
این به مبتال فرد آیا دهند تشخیص م توانند که بادی آنت آزمایشات

دارد. وجود اکنون است، بیماری
فقط مدل سازی پیش بین های ناقص، اطالعات وجود با حت اما
را قطعیت عدم گستره اگر خصوصاً نیستند، تاری در چاقو ضربات
ما به مربوط اطالعات همه خوب مدل های دهند. ارائه و برداشته در
و مدل هایشان محدودیت های خوب، مدل سازان م شوند. شامل را
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موارد این م کنند، ردیابی دقت با را آن ها در موجود قطعیت های عدم
زمان آن در که است ن مم پارامتری مقادیر از طیف شامل اغلب
سناریوهای طیف م شود: پیش بین ها از وسیع دامنه ی به منجر
متفاوت مداخله ای استراتژی های تحت است ن مم که آینده احتمال
بهترین اما بود نخواهند نقص و بی عیب پیش بین ها این دهد. رخ

دهیم. انجام داریم که اطالعات با م توانیم ما که هستند کاری

افتاد؟ خواهد اتفاق چه نهایت در

بزرگ امید افتاد. خواهد اتفاق چه وید ب دقیقاً نم تواند هیچ کس
ایمن آن وسیله به که ابزاری است، واکسن رسیدن م آید نظر به که

در اقشار آسیب پذیرترین از حفاظت گزینه های با م تواند جمعیت،
ماه ١٨ تا ١٢ حدود در واکسن تولید م رود انتظار گیرد. قرار اولویت
به خسارت میزان کم ترین با ونه چ که است این سؤال ببرد. زمان

برسیم؟ نقطه آن
شامل امر این که است این دارند اتفاق نظر آن در همه که چیزی
نم توانیم ما م گوید گوگ بود. خواهد مدت طوالن فداکاری های
این که باشیم داشته انتظار و باشیم داشته تعطیل هفته ی فقط

خیل اجتماع فاصله گذاری تدابیر که صورت در برود. بین از بیماری
ایمن هیچ گونه ما و بود خواهد اینجا بیماری آن شوند برداشته زود

کردن تعطیل جز چاره ای ما حاضر حال در داشت. نخواهیم جمعیت
ما بهداشت مراقبت های سیستم که کنیم حاصل اطمینان تا نداریم
که هستیم آگاه بسیار ما اما نم گیرد، قرار فشار تحت ظرفیت از بیش

نیست. دائم استراتژی ی این
گوگ، سابق دکتری دانشجوی توسط گذشته هفته که مقاله ای
مفصل نگاه رسید، چاپ به هاروارد در ارانش هم و کیسلر٢، استفان
داشت: نیز فصل تغییرات گرفتن نظر در با حیات تجدید مسأله به
همزمان و م شود بدتر زمستان و پاییز در تنفس بیماری های شیوع
مراقبت های سیستم  بر بیشتری فشار ، فصل آنفلوآنزای شیوع با
استفاده SEIR مدل ی از او تیم و کیسلر م گذارد. بهداشت

فصل تغییرات چنین منعکس کننده که بود اجزایی شامل که کردند
تعداد کاهش با مدل در اجتماع فاصله گذاری اقدامات تأثیر بود.
شد، مشاهده چین در آن چه برابر در درصد، ۶٠ تا ١٩ کووید تکثیر

ی نیست. خوشایند چندان اخیر مطالعه نتایج شده است. منعکس
مراقبت های ظرفیت متوقف کردن برای اجتماع فاصله گذاری دوره
ویژه مراقبت های ظرفیت به مطالعه (این بود نخواهد کاف ویژه
در مشابه ا ی نتایج اما م کند نگاه بریتانیا جای به ایاالت متحده در

ما مطالعه] این [طبق م گوید گوگ شد). خواهد اعمال انگلستان
این ایده هستیم. زنجیره ای قرنطینه های از دوره ای بررس حال در

م قرنطینه است، افول به رو ویژه مراقبت های که هنگام که است
شوید.

متناوب دوره های این مرتبه چند و مدت چه که این فقط
(براساس دارد وجود مختلف فرضیه های تحت اجتماع فاصله گذاری

است. شده داده نشان زیر ل های ش در ایاالت متحده) ارقام

بحران موارد و سیاه) (منحن های ویروس شیوع نشان دهنده نمودارها این
خورده) سایه آبی (مناطق متناوب اجتماع فاصله گذاری تحت قرمز) (منحن های
. فصل فشار با چهارم و دوم هستند؛ فصل فشار بدون سوم و اول نمودار های است.
دو م شود؛ کشیده تصویر به افق سیاه میله های وسیله به ویژه مراقبت های ظرفیت
با نمودار چهارمین و سومین و ا آمری ویژه مراقبت های ظرفیت با سناریو اول نمودار
در اولیه تکثیر مقدار بیش ترین هستند. فعل ویژه مراقبت های ظرفیت کردن برابر دو
با ل ش این است. تابستان فصل در ١٫۴، فصل سناریوهای برای و ٢ زمستان فصل
توسط ١٩ کووید اپیدم مهار برای اجتماع فاصله گذاری استراتژی های مقاله از اجازه

است. شده  برگرفته اران هم و کیسلر

آن ها از ی دارند. وجود امید بارقه های تاری این تمام در اما
کووید شدید موارد برای درمان پروتکل های و دارو که است این
برای افراد که است معن بدین این برسند. خوبی جاهای به ١٩

مل درمان خدمات بر فشار و م شوند بیمار کم تر کوتاه تر، دوره های
شدت از زیادی مقدار که جا آن از م دهند. کاهش را (NHS)

2Stephen Kissler



ایران ریاض انجمن خبرنامه
١٣٩٩ تابستان و بهار ١۶

بهداشت خدمات حفظ برای ما نیاز به اجتماع فاصله گذاری اقدامات
مبتال افراد از م توان بنابراین دارد، بستگ فروپاش از مل سالمت و
به است ن مم عمل این کرد، مراقبت مؤثر طور به شدید بیماری به

باشد. کوتاه تری زمان مدت برای عمل کمتر اقدامات معنای

و خفیف عفونت های ناشناخته ی تعداد همان به امید ر دی پرتو
که عددی از بزرگتر بسیار عدد این اگر م گردد. بر عالمت بدون
حال در و بوده اند بیمار بیشتری افراد یعن باشد شده، فرض مدل در
باال ارقام که آن چنان چشم انداز صورت این در دارند، ایمن حاضر
که باشیم امیدوار م توانیم فقط ما نیست. بد خیل م دهد، نشان

که کاری تنها شویم، واقعبت متوجه که زمان تا باشد. گونه این
خانه در و باشیم پایبند قوانین به که است این دهیم انجام م توانیم

بمانیم.
از: است ترجمه ای مقاله این

How can maths fight a pandemic? Marianne Freiberger، plus

magezine.

https://plus.maths.org/content/how-can-maths\

-fight-pandemic
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 ١٣٩۶ : بهمن ماه مورخ ١١  انجمن اجرايی شورای مصوبه طبق        

انجمن در متقاض اه دانش حقوق عضویت ایران، ریاض انجمن کنفرانس های و سمینارها برگزاری میزبان پذیرش شرایط از ی
است. 

  

 

 

  
    

اشتراك حق و ريال مبل ٢٠/٠٠٠/٠٠٠  مهر ١۴٠٠  ال مهر ٩٩  دوره در عال آموزش مؤسسات و اه ها دانش حقوق عضويت حق    
م باشد.  ريال كتابخانه ها ٠٠٠/٠٠٠/۶ 
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