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بیایید کمی فکر کنیم 

كمی فكر كنیم!
االن كه در حال نوشــتن اين مطلب هســتم، تمام مدرسه ها و 
دانشگاه ها تعطيل هســتند. تعطيالت طوالنی مدتی كه صبر و 
حوصلة دانش آموزان مشتاق تعطيلي و فرار از مدرسه را هم سر 
برده است. »كرونا«، اين ويروس منحوس،  نوع و سبك زندگی 
همه را تحت  تأثير خود قرار داده اســت؛ ويروسی كه به سرعت 
در تمام كرة زمين و كشورها شــيوع پيدا كرد. شك ندارم كه 
خوانندة اين مطلب در اين فاصلة زمانی اطالعات فراوانی را در 

اين زمينه شنيده،  ديده و خوانده است.
شــايد سرعت پخش اخبار مرتبط با كرونا از شيوع آن سريع تر 
باشــد، كه هست! من به اخبار و آمار مبتاليان، بهبوديافتگان و 
فوت شــدگان كاری ندارم. به اخبار پزشكی و مطالب مرتبط با 
درمان، واكســن، و ... هم نمی خواهم بپردازم. می خواهم با هم 
در مورد شــيوع يك ويروس، و نحوة انتقال و سرعت پخش آن 
از ديدگاه رياضی كمی فكر كنيم و به بررسی آن بنشينيم. چرا 
در بعضی از كشــورها شيوع بيماری ســرعت زيادی دارد؟ چرا 
متخصصان می كوشند سرعت شيوع را كم كنند؟ اصالً سرعت 

شيوع يعنی چه؟

محاسبه كنیم!
بياييــد با يك مثال از درس علوم شــروع كنيم. در درس علوم 
در مورد تكثير سلول ها مطالبی ياد گرفته ايم. هنگام تكثير، هر 
سلول به دو سلول تقسيم می شود. فرض كنيد برای يك نوع از 

سلول ها در هر 20 دقيقه اين تكثير سلولی اتفاق بيفتد.

با توجه به شكل1، هر 20 دقيقه تعداد سلول ها دوبرابر می شود. 
به اين ترتيب بعد از گذشــت يك ساعت )يا 3 تا 20 دقيقه( 8 
سلول خواهيم داشت. در درس توان ياد می گيريد كه 2×2×2×1 
را به صورت 23 نشان دهيد تا كار نوشتن ساده تر و خالصه شود. 

اگر 2 ساعت بگذرد چند سلول خواهيم داشت؟
 6 تا 20 دقيقه = 2 ساعت

 
→ × × × × × × = =

6

61 2 2 2 2 2 2 2 64


سلول
                                                مرتبه
خب اگر 3 ساعت بگذرد چه؟

512 = 29 → 9 تا 20 دقيقه = 3 ساعت
فكر می كنيد در يك شــبانه روز )24 ساعت( چه تعداد سلول 

خواهيم داشت؟ اول حدس بزنيد.
حدس خود را اينجا بنويسيد: 

اكنون بياييم با هم حساب كنيم.

تعداد سلول ها بعد از يك شبانه روز: 272 → 72 تا 20 دقيقه = 24 ساعت

سرعتشيوع ،2 به توان 72 

شکل ۱
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ممكن است شما از عدد 272 تصور درستی نداشته باشيد. يعنی 
نمی دانيد كه اين عدد چقدر بزرگ اســت. من فكر می كنم در 
مســتطيلي كه قرار است حدس خودتان را بنويسيد، جا نشود! 
چون ممكن است خوانندة اين مطلب هنوز درس توان را به طور 
كامل نخوانده باشد، به جزئيات محاســبه نمی پردازم. )انتظار 
داريم دانش آموزان پايه های هشــتم و نهم بتوانند محاســبه را 
انجــام دهند.( به هر حال اگر به كمك روش های محاســباتی 
مربوط به درس توان بخواهيم به طور تقريبی حاصل اين عدد را 
به دست آوريم، با چنين پاسخی مواجه می شويم )عدد درست 

از اين عدد تقريبی بزرگ تر است(:
/ / / / / / /722 4                     

باورتان می شــود فقط بعد از يك شــبانه روز اين تعداد سلول 
داشته باشيد؟!

برگرديــم به موضوع شــيوع يــك ويروس مثــل كرونا. وقتی 
متخصصان می گويند ضريب شيوع 2 است، يعنی هر فرد مبتال 
بــه ويروس آن را به دو نفر انتقــال می دهد. فرض كنيد در هر 
شبانه روز يك نفر ويروس را به دو نفر انتقال دهد. من برای شما 

تعداد مبتاليان هر روز را حساب می كنم.
توجه داشته باشيد كه در تكثير سلول ها، وقتی يك سلول به دو 
ســلول تقسيم می شود، درواقع خودش از بين رفته و به جايش 
دو ســلول به وجود آمده اند. اما در اينجا فردی كه مبتال شده و 
دو نفر بعدی را مبتال كرده است، از بين نمی رود. در نتيجه روی 
هم می شوند سه نفر. اين سه نفر فردا می توانند هر كدام دو نفر 
را مبتال كنند. پس محاســبه كمی با دفعة قبل فرق دارد و اين 

از تعداد دفعة قبل خيلی بيشتر می شود.
1 نفر: روز اول
3=2+1: روز دوم
9=6+2+1: روز سوم
27= 18+6+2+1: روز چهارم
81=54+18+6+2+1: روز پنجم
243= 162+54+18+6+2+1: روز ششم
729=486+162+54+18+6+2+1: روز هفتم

برای اينكه سرعت رشد را بهتر متوجه شويد، به نمودارهای 1و 
2 توجه كنيد.

به اين نمودارها »نمايی« يا »توانی« می گويند كه نشان دهندة  
رشد ســريع هســتند. اگر من تعداد روزها را يك هفتة ديگر 
ادامه می دادم )می دانيد كه ويروس كرونا ممكن اســت در بدن 
يك فرد تا 14 روز )دو هفته( باشــد و انتقال اتفاق بيفتد(، فكر 

می كنيد به چه عددی می رسيديم؟ 
حدس خود را اينجا بنويسيد:  

اگر با الگويی كه در عددهای باال می بينيد و با يك ماشين حساب 

تعداد مبتالها را در پايان 14 روز حساب كنيد، به عدد حيرت آور 
يك ميليون و شش هزار نفر خواهيد رسيد! تعجب كرديد؟ حاال 
معنی شــيوع را متوجه شديد؟! خب اين ها در صورتی است كه 
هر نفر دقيقاً دو نفر را مبتال كند و هر روز اين اتفاق برای افراد 
مبتال بيفتد. اما درواقع ممكن است با رعايت مسائل بهداشتی 
اين زنجيرة انتقال قطع شــود يا ســرعتش كند شــود. به اين 
ترتيب وقتی می گوييم ضريب انتقال به 1/2 رســيد، يعنی هر 
5 نفر مبتال می توانند 6 نفر را مبتال كنند. پس ســرعت رشــد 

كم می شود.

بیشتر فكر كنیم
به طور حتم در  روزهای تعطيلی مدرسه با اصطالح فاصله گذاری 
اجتماعی برای قطع زنجيرة انتقال آشــنا شــده ايد. حاال با اين 
توضيح ها بهتر متوجه می شــويد كه چرا بايد توصيه هايی مثل 
»در خانــه بمانيم« را جدی بگيريم. افرادی كه به اين توصيه ها 
توجــه نمی كنند، هم جان خود را به خطر می اندازند، هم جان 
ديگــران را. اين ها به طور حتم رياضی را در مدرســه خوب ياد 
نگرفته اند. شما كه در مدرســه رياضی خوانده ايد و حاال نحوة 
محاسبه را هم ياد گرفته ايد، بايد آن ها را هم آگاه كنيد. مطمئن 
هستم كه اگر برای كسی به درستی اين موضوع را تشريح كنيد، 
او بيشتر رعايت خواهد كرد. همة ما مسئوليم و وظيفه ای داريم. 

فقط بايد كمی بيشتر فكر كنيم!
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