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Abstract 

Various environmental factors influence the outbreak and spread of epidemic or even pandemic events which, in 
turn, may cause feedbacks on the environment. The novel coronavirus disease (COVID-19) was declared a pandemic 
on 13 March 2020 and its rapid onset, spatial extent and complex consequences made it a once-in-a-century global 
disaster. Most countries responded by social distancing measures and severely diminished economic and other 
activities. Consequently, by the end of April 2020, the COVID-19 pandemic has led to numerous environmental 
impacts, both positive such as enhanced air and water quality in urban areas, and negative, such as shoreline pollution 
due to the disposal of sanitary consumables. This study, while presents an early overview of the observed and potential 
effects of the COVID-19 on the environment, focuses on its effects on the various sciences study fields during the 
corona virus epidemic, with an emphasis on the methodology of heritage sciences. During the COVID-19 pandemic, 
the study patterns of various branches of heritage and identity sciences have changed significantly. This transition 
involves a wide range of changes, such as a decrease in the tendency to field interpretations. In heritage sciences 
quantitative researches are very important, as the researcher is confronted with the data collected from heritage objects, 
the contamination of these objects, persistence of the virus on the surfaces and instructions for removing them. In 
heritage science qualitative researches, many researchers may have stopped their data acquisition or redesigned their 
project methodology. The outbreak of COVID-19 has led researchers to find the way how they can use remote 
techniques to gather the data needed for their research and perform appropriate analyzes. 
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 چکیده 

گذارد که ممکن است سبب بازخوردهایی از  می گیري تأثیر  عوامل مختلف محیطی در شیوع و گسترش اپیدمی، یا حتی رخدادهاي همه 

گیري اعالم شد و شروع سریع، گسترش  عنوان یک همه به   2020مارس    13) در  COVID-19محیط نیز شود. بیماري کروناویروس جدید ( 

گیري  هاي قرن تبدیل کرده است. بیشتر کشورها با اقداماتی مانند فاصلۀ اجتماعی به این همه مکانی و پیامدهاي پیچیده، آن را به یکی از فاجعه 

به    COVID-19گیري  همه   2020، در پایان آوریل  جه ی درنت اهش یافته است؛  شدت ک ها به هاي آن واکنش نشان داده و اقتصاد و دیگر فعالیت 

در نواحی شهري) و هم منفی (شامل آلودگی    وهوا آب محیطی زیادي منجر شد. این تأثیرات هم مثبت (شامل بهبود کیفیت  تأثیرات زیست 

،  ست ی ز ط ی مح بر    COVID-19شده و بالقوة  أثیرات مشاهده علت دفع مواد بهداشتی) است. پژوهش حاضر، ضمن مروري اولیه از ت خطوط ساحلی به 

گیري ویروس کرونا تمرکز دارد. در  شناسی علوم میراثی در دوران همه هاي مطالعاتی علوم مختلف، با تأکید بر روش بر تأثیرات آن روي حوزه 

ش تحول شده است. این تحول طیف وسیعی از  هاي مختلف علوم میراثی و هویتی دستخو گیري کرونا، الگوهاي مطالعاتی شاخه دوران همه 

هاي کمی علوم میراثی، چون پژوهشگر  هاي میدانی کاهش یافته است. در بحث پژوهش شود، تا جایی که تمایل به برداشت تغییرات را شامل می 

ها  هاي برداشت از آن و دستورالعمل از اشیاي میراثی مواجه است، آلودگی این اشیاء، ماندگاري ویروس روي سطوح    شده ي آور جمع هاي  با داده 

شناسی  هاي کیفی علوم میراثی نیز بسیاري از پژوهشگران ممکن است برداشت دادة خود را متوقف کرده یا روش بسیار مهم است. در پژوهش 

اده است که از چه طریقی با  گیري ویروس کرونا، پژوهشگران را به این موضوع سوق د هاي خود را دوباره طراحی کرده باشند. شیوع و همه پروژه 

 هاي مناسب را انجام دهند. آوري کنند و بتواند تحلیل هاي مورد نیاز پژوهش خود را جمع هاي از راه دور بتوانند داده تکنیک 

 هاي کمی و کیفی شناسی مطالعات، علوم میراثی، پژوهش کروناویروس، روش :  هاي کلیدي واژه 

 

 

هاي این حوزه (با  شناسی پژوهش زیست و روش بر محیط  COVID-19 گیري ویروس بات. تأثیرات همه درفشی خه 
 12- 28) : 1(   2  ;1399شناسی علوم میراثی). پژوهش گردشگري.  تأکید بر روش 
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 مقدمه 

طور  زمین سیارة پویایی در حال تغییر است که به 
ی شکل  ط ی مح ست ی ز - هاي اجتماعی کمک فعالیت دائم به 

ی و پویا، مانند  رخط ی غ گیرد. تغییرات در یک سیستم  می 
هاي خاص  ، اما عبور از آستانه است سیارة زمین معمول  

سوي رژیمی جدید  ها را به ممکن است پایداري سیستم 
می  که  دهد  پیامدهاي  سوق  در    توجه قابل تواند 

هاي زمانی و مکانی مختلف داشته باشد. درك و  مقیاس 
از تأثیرات چنین تغییرات شگرفی براي   بینی اولیه پیش 

اي)  همۀ علوم (از جمله علوم اقتصادي، اجتماعی یا رسانه 
 ,.Cremades et alو بلکه کل جامعه یک چالش است ( 

2019; Johnston et al., 2019  تغییرات شدید در فرایندها .(
پدیده  از موارد  و  ۀ  ج ی درنت هاي طبیعی که در بسیاري 
انسانی  فعالیت  شده  هاي  ایجاد  حتی  یا  یافته  افزایش 

را   مخاطراتی  وجود است،  پیدایش  می   به  به  که  آورد 
و   جامعه  براي  می   ست ی ز ط ی مح خطراتی  و  منجر  شود 

می جه ی درنت  اتفاق  فاجعه  اوقات  گاهی   ، )  Ripollافتد 

 .Gallardo et al., 2018; Perry, 2018; Zibulewsky, 2001; 

Field et al., 2012 .( 
با در نظر گرفتن تأثیرات بدیهی روي همۀ اجزاي  

هاي مربوط به  ها و فرضیه سیستم زمین، افزایش نگرانی 
-COVIDگیر  تغییرات و پیامدهاي ناشی از بیماري همه 

با شیوع یک    اگرچه در حال بررسی و مطالعه است.    19
همه  پیشرفت بیماري  کروناویروس،  مانند  هاي  گیر 

انتقال  ایش، ذخیره وسیعی در علوم فناوري (پ  سازي و 
سیستم  انرژي اطالعات،  اثربخشی  و  ارتباطی  هاي  هاي 

هاي جدید  تجدیدپذیر ارتقا پیدا کرد)، پزشکی (درمان 
و   (پایش  محیطی  دور)،  راه  از  جراحی  و  سرطان 

ارتقاي سیستم مدل  هاي  هاي مشاهداتی و مدل سازي، 
که   زیستی  تنوع  از  و حفاظت  هوایی)  و  آب  و  هوایی 

یت زندگی را در سطح جهانی بهبود بخشیده است،  کیف 
می  ( حاصل   United Nations Developmentشود 

Programme, 2018  بهبود این  وجود  با    توجه قابل )؛ 
مانند   مخرب،  بالقوة  موضوع  چندین  زندگی،  کیفیت 

سازمان  از  ناشی  تهدیدهاي  تروریستی،  افزایش  هاي 
زیست  و  هوایی  و  آب  گسترش تغییرات    محیطی، 

هسته سالح  بحران هاي  عقب اي،  و  اقتصادي  گرد  هاي 
شده  حاکم  جهانی  نظم  کار  دستور  بر    اند دموکراسی 

 )Wiesner et al., 2020; Cornwall, 2020 .( 
  ۀ و آخرین بره   ن ی تر پیش از شیوع ویروس کرونا، مهم 

تقس  مرجع  و  جهان  به    ي بند م ی تاریخی  معاصر،  تاریخ 
. اکنون  شد می  پیش و پس از جنگ جهانی دوم تقسیم 

جدیدي   مرجع  با  را  جهان  وضعیت  امروز  از  باید 
کرونا دوران  یعنی  کرد؛    ي بند دسته  از  پس  و  .  پیش 
گیري ناشی از ویروس کرونا، همه جهان را تغییر  همه 

و   کوتاه   تنها نه داده  بلکه  در  نیز  بلندمدت  در  مدت، 
 Nicola et al., 2020; Cheval(   خواهد داشت نیز    تأثیراتی 

et al., 2020  .(  بینی  ی در رفتار پیش توجه قابل تغییرات
همه می  تأثیر  برآورد  و  بخش شود  بر  کرونا  هاي  گیري 

 ,Ali and Alharbiمختلف بسیار مورد توجه جامعه است ( 

و  2020 نهادها  از  بسیاري  میراثی،  علوم  حوزة  در   .(
با   طبیعی  و  فرهنگی  میراث  پژوهشی  مؤسسات 

کروناویرو چالش  از  ناشی  آمده هاي  کنار    اگرچه اند.  س 
به مجموعه  میراثی  خطر  هاي  معرض  در  مستقیم  طور 

همه  آن نیستند،  از  مراقبت  بیماري  این  را  گیري  ها 
کند. مطالعاتی در حال انجام و تدوین است  پیچیده می 

هایی را براي کمک به افرادي که  که اطالعات و توصیه 
سالم  از  اطمینان  مجموعه مسئولیت  موا ماندن  و  ها،  د 

می  فراهم  دارند،  عهده  بر  را  میراثی  کند  اشیاي 
 )Cucinotta, and Vanelli, 2020; McEachan et al., 2020  .(

در حال    COVID-19همچنان که دانش و آگاهی دربارة  
پیشرفت است، با دردسترس قرارگرفتن اطالعات جدید  

برداري و  هاي نگهداري و حفاظت، بهره توان توصیه می 
سازي کرد.  مطالعاتی را در حوزة علوم میراث نیز متناسب 

را   زیادي  اطالعات  پژوهشگران  و  دانشمندان  اگرچه 
اشتراك به  نوشته کمک  یافته گذاري  و  در  ها  خود  هاي 

هم  می ه دوران  ارائه  کرونا  اطالعات  گیري  این  دهند، 
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هاي مراقبت، مبارزه و  بیشتر بر ماهیت ویروس و روش 
کنترل، تأثیرات محیطی و اجتماعی و تأثیرگذاري آن بر  

 ,.Gardner et al(  هاي مختلف انسان تمرکز دارد فعالیت 

 .2019; El-kafrawy et al., 2019; Nag et al., 2020; Allen 

 .et al., 2020; Ataguba, 2020; Liu et al., 2020; Memish 

et al., 2020; Ferretti et al., 2020 (   بررسی به  کمتر  و 
در حوزه روش  مطالعه  پرداخته  هاي  علوم  هاي مختلف 

این پژوهش یک مطالعۀ مروري    که ی درحال شده است؛  
همه  تأثیرات  بر  از  ویروس  ارائه    ست ی ز ط ی مح گیري 

 ,Schwartz et al., 2020; Contini and Costabileدهد ( می 

2020; Harapan et al., 2020  هدف اصلی آن ارائۀ مروري .(
بر    COVID-19و بالقوة    شده مشاهده اولیه از پیامدهاي  

بر  محیط  ویژه  تمرکز  و  انسانی  و  طبیعی  هاي 
گیري ویروس  شناسی علوم میراثی در دوران همه روش 
العات مربوط به  هاي علمی و اط پژوهش   که از آنجا  است.  
همه ویژگی  تأثیرات  و  مراحل  ها  در  فقط  گیري 
گیري وجود دارد، در این پژوهش سعی شده است  شکل 

شناسی علوم میراثی  بر روش   COVID-19تأثیرات بالقوة  
و مواردي که این حوزه پژوهشی در آینده دنبال خواهد  

هاي بهداشتی که  خارج از بخش مراقبت کرد، ارائه شود.  
لباس سفید در خط مقدم حفظ سالمت  قهرمانا  با  نی 

ب  در مرکز توجه جامعه قرار خواهند    ش ی ازپ ش ی جامعه 
روش مختلف    علوم داشت،   تغییرات  و  نیز  شناسی 
  ناشی از شیوع کرونا را به همراه   هاي مطالعاتی چارچوب 

است    علوم میراثی ها  آن   ن ی تر ازجمله مهم   ؛ خواهد داشت 
باید  نامعلوم  بسیار  زمانی  تا  این    که  گیري  همه با 

روش آمده ش ی پ  و  ،  مطالعات  در  را  خود  شناسی خاص 
 . هاي پیش رو داشته باشد پژوهش 

 

 روش پژوهش 

(مروري  کیفی  حاضر  پژوهش  انجام  - روش 
آوري اطالعات  تشریحی)، هدف آن کاربردي و ابزار جمع 

روش است اسنادي  - اي کتابخانه  اصلی  چالش  شناسی  . 
  زمان مدت آوري اطالعات در  این پژوهش مروري، جمع 

همه  تأثیرات  به  مربوط  شواهد  از  کوتاه  گیري  بسیار 
COVID-19   تلف علوم  هاي مخ بر روش مطالعه در حوزه

با تأکید بر علوم میراثی (طبیعی و فرهنگی) است. منابع  
گیري ارائه  مختلف اطالعات زیادي را در زمان وقوع همه 

اند. ادبیات اولیه از منابع علمی اصلی مانند سایت  داده 
آوري شده است.  اینترنتی علوم، اسکوپوس و گوگل جمع 

ی، سازمان  الملل هاي بین از سازمان   افته ی انتشار اطالعات  
منابع   هواشناسی،  جهانی  سازمان  و  بهداشت  جهانی 

براي اطالعات رسمی هستند. با توجه به زمان    اعتماد قابل 
از   کوتاه  وجود بسیار  اطالعات    به  رویداد،  این  آمدن 

مطالعه  به   شده ارائه  این  در  نیز  آنالین  انتشارات  کمک 
د توجه  اند؛ البته در استفاده از این منابع بای استفاده شده 

 هاي متخصصان را گزارش دهند. ها یا ایده کرد که دیدگاه 

 ست ی ز ط ی مح تأثیر کروناویروس بر  
، از  ست ی ز ط ی مح بر    COVID-19گیري  تأثیرات همه 

زمان آغاز بحران بسیار مورد توجه قرار گرفت که شامل  
هاي تأثیرات سریع و برآوردها دربارة  مشاهدات و تحلیل 
طوالنی  می تغییرات  شرایط،  ش مدت  این  در  ود. 

هاي کمی باید  هاي کیفی غالب هستند و پژوهش فرضیه 
داده  مجموعه  آگاهی منتظر  و  مرتبط  بیشتر  هاي  هاي 
جنبه  بیشتر  همه باشند.  این  تأثیر  محیطی  گیري  هاي 

شکلی مستقیم از خود ویروس ناشی نشده است. پیامد  به 
همه  این  اعمال محدودیت بروز  بسته گیري،  یا  شدن  ها 

بخش ن  سنگین،  اگهانی  صنایع  مانند  اقتصادي،  هاي 
که  و کسب   ونقل حمل  است  بوده  گردشگري  وکارهاي 

به  موارد  بر  این  مستقیم  تأثیر    ست ی ز ط ی مح طور 
( گذاشته  تأثیر   ). Cheval et al., 2020اند  این،  بر  عالوه 

سیستم   COVID-19گیري  همه  اجتماعی بر  - هاي 
یرات در سبک  محیطی بسیار متغیر است؛ از تغی یست ز 

)  Nations, 2020الملل ( زندگی فردي، جامعه و امور بین 
سریع  تغییرات  ایجاد  عادي  تا  شرایط  با  قیاس  در  تر 

 )Haass, 2020 انسان یک  منظر  از  همه ).  گیري  محور، 
آوري  اي پایدارتر، شامل افزایش تاب ممکن است به آینده 

اجتماعی سیستم  زنجیره زیست - هاي  یا  هاي  محیطی 
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تر منجر شود که این یک پیشرفت مثبت  تأمین کوتاه 
با   این حال هنوز ممکن است برخی کشورها  با  است. 

کمتر بر مسائل    کردن سریع رشد اقتصادي و تمرکز دنبال 
تر  محیطی، جامعۀ خود را به سمت پایداري پایین زیست 

درحالی  دهند؛  شیوع    اگرچه که  سوق  منفی  تأثیرات 
احتماًال بسیار وسیع   اقتصاد و جامعه  بر  ویروس کرونا 

فعالیت است  کاهش  که  است  محتمل  بسیار  هاي  ، 
اقتصادي در مقیاس جهانی، سبب بهبودهاي بسیاري در  

سیستم   ست ی ز ط ی مح کیفیت   هوایی  و  و  آب  هاي 
محیطی این بحران  شود؛ البته همۀ پیامدهاي زیست می 

هاي  مثبت نبوده است و این شامل افزایش حجم زباله 
دلیل  هاي آلی به بازیافت، تولید انبوه مقادیر زباله   رقابل ی غ 

بروز   و  شیالت  و  کشاورزي  صادرات  سطح  کاهش 
زیست  پایش  و  نگهداري  در  طبیعی  ها بوم مشکالت  ي 

 ). UNCTAD, 2020شود ( می 

هاي مطالعاتی علوم  تأثیرات کرونا بر محیط و روش 
هاي سریع (چند روز  لحاظ زمانی در مقیاس مختلف، از  

مدت (چند  مدت (چند ماه) و طوالنی تا چند هفته)، کوتاه 
مقیاس  در  آن  مکانی  تأثیرات  و  محلی،  سال)  هاي 

تواند هم منفی  می افتد که  اي یا جهانی اتفاق می ناحیه 
). نکتۀ بسیار مهم که از این  1باشد و هم مثبت (شکل  

برداشت  مقیاس  کرونا  تأثیرات  مکانی  و  زمانی  هاي 
مدت زمانی  در مقیاس کوتاه   اگرچه شود، این است که  می 

و مشاهداتی و    شده برداشت هاي  و در سطح جهان، داده 
هاي میراثی کاهش یافته  همچنین ظرفیت پایش حوزه 

این امر در شرایط کنونی کامالً ملموس است، با گذر  و  
مقیاس  در  و  میان زمان  بلندمدت،  هاي  و  مدت 

پایش سیستم  که  هستند  پیدایش  حال  در  هاي  هایی 
هاي علوم میراثی و همچنین برداشت  محیطی در حوزه 

 بخشند. داده را ارتقا می 
 

 
  رات ی قرمزرنگ تأث   ي ها . سلول ی م ی و اقل   ی ط ی مح ست ی ز   رات یی تغ بر    COVID-19  ة شده و بالقو مشاهده   رات ی تأث   کس ی ماتر .  1  شکل 

:  منبع .   ی مثبت باشند هم منف   رات ی هم تأث   توانند ی م   ز ی خاکستر ن   ي ها گاه ی جا   . مثبت هستند   رات ی سبزرنگ تأث   ي ها و سلول   ی منف 
Cheval et al., 2020 
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 ست ی ز ط ی مح  هاي طبیعی تأثیرات بر سیستم 
همه  به تأثیرات  کروناویروس  یک  گیري  به  ندرت 

شود، اما در حال حاضر بیشتر  سیستم طبیعی محدود می 
هاي طبیعی  گیري بر سیستم توجه به تأثیرات این همه 

شهري  و آب  مناطق  بر  تأکید  با  خاك  و  آب  و  هوایی 
فعالیت  ابعاد  مقابل  در  هوا  کیفیت  است.  هاي  متمرکز 

با  است.  حساس  بسیار  شیوع  ر ی گ همه   انسانی  شدن 
- هاي اقتصادي، تجاري، اجتماعی بیماري کرونا، فعالیت 
آموزشی  و  که    فرهنگی  یافته  کاهش  بسیار  انسانی 

رفت  آن  (به متعاقب  هاي شهري  ویژه در محیط وآمدها 

ي در  شهر درون هاي  جایی بزرگ) نیز کم شده است. جابه 
درصد، در فرانسه تا    55درصد، در ایتالیا تا    59اسپانیا تا  

  54درصد و در کلمبیا تا    60درصد، در بولیوي تا    51
ای  نتیجۀ  است.  یافته  کاهش  کاسته درصد  شدن  ن 

مقیاس  در  هوا  کیفیت  افزایش  شهري،  هاي  ترددهاي 
بوده است. تصاویر ماهواره  اي و فناوري  مکانی مختلف 

تأثیرات  ازدور سنجش  از  واقعی  دنیاي  عینی  شواهد   ،
بر کیفیت هوا را در مناطق وسیع ارائه    COIVD-19مثبت  

هایی از این شواهد براي کاهش متوسط  دهد. نمونه می 
(   2ONمقدار   ریزگردها  اپتیک  عمق  و      AOD (1جو 

 آمده است.   3و    2هاي  ترتیب در شکل به 
 

  ی شرق   شمال بر    ESA S5TROPOMIو    NASA Aura  ی آلودگ   ش ی پا   ي ها ماهواره   ق ی جو که از طر   2NOمتوسط    ر ی . مقاد 2  شکل 
 است   شده   استخراج   2020  سال   ه ی فور   و   ه ی ژانو   ي ها ماه   در   ن ی چ 

 https://earthobservatory.nasa.gov/images/146362/airborne-nitrogen-dioxide-plum منبع:  
 

 
 1  Aerosols Optical Depth 
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محیطی متأثر از  هاي طبیعی زیست از دیگر سیستم 
کروناویروس   ک   توان ی م شیوع  اشاره  آبی  منابع  رد.  به 

هاي  اگرچه تأثیرات آنی و مستقیم این بیماري بر پهنه 
اندازهاي  آبی محدود است، کیفیت آب و منابع در چشم 

می  ساالنه  و  به ماهانه  باشند.  آن  از  متأثر  دلیل  توانند 
فعالیت  یا  کاهش  (گردشگري  دریایی  ترددهاي  و  ها 

تجاري)، بسیاري از منابع آبی که قبًال مقادیر زیادي از  
اند، در حال  هاي دریایی داشته دگی ناشی از ترافیک آلو 

آن  آب  کیفیت  از  حاضر  حدودي  تا  و  یافته  ارتقا  ها 

(شکل  آلودگی  است  شده  پاك  این  4ها  مقابل  در   .(
منابع  محدودیت  از  استفاده  روزانۀ  پیک  ترافیکی،  هاي 

از   استرالیا،  و  آلمان  در  به    1/ 5آبی  ساعت    2ساعت 
ه در مناطقی با فعالیت باالي  افزایش یافته است. اگرچ 

کاهش   آب  توجه قابل گردشگري،  از  استفاده  در  ی 
هاي  ها از مناطق داراي سایت شود، گزارش مشاهده می 

درصد در    50میراثی مهم، کاهش مصرف آب را حتی تا  
دهند. در بخش صنعت نیز مصرف  این مناطق نشان می 

 ی کاهش یافته است. توجه قابل طور  آب به 

 

 2020تا    2016از سال    ل ی آور   5مارس تا    31  ی هند ط   رة ی جز شبه   ي رو   زگردها ی ر   ک ی اپت   عمق .  3  شکل 
 https://earthobservatory.nasa.gov/images/146596/airborne-particle-levels-plummet-in-nort hernindia:  منبع 
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 ها  بوم تأثیرات بر زیست 

زیست  منظر  بحران  از  به    COVID-19بوم،  اساسًا 
زیست  و  جامعه  میان  می روابط  مربوط  این  کرده  شود. 
مهم  از  یکی  احتماًال  که  ترین چالش بحران  است  هایی 
دهه  در  باید  جهانی  تأثیرات  جامعۀ  با  نیز  آینده  هاي 

هاي در  آن بر تغییرات آب و هوایی، زیستگاه   م ی رمستق ی غ 
ها  ه )، تغییر توزیع گون Corlett et al., 2020حال انقراض ( 

 )Zhang et al., 2019 هاي مهاجم بیگانه  ) و افزایش گونه
 )Dukes and Mooney, 1999  شرایط در  باشد.  مواجه   (

نظر   در  بدون  مداوم  رشد  بر  اقتصادي  توسعۀ  کنونی، 
سیستم  بیماري  گرفتن  این  دارد.  تمرکز  طبیعی  هاي 

محیطی، کارهاي میدانی  هاي زیست گیر، بر پژوهش همه 

ن  آزمایشگاهی  از  و  بسیاري  در  است.  گذاشته  تأثیر  یز 
هاي پژوهشی در این زمینه کاهش یافته  موارد، فعالیت 

تواند پیامدهاي مهمی بر  یا متوقف شده است که این می 
ها داشته باشد. همچنین  ها و زیستگاه حفاظت از گونه 

برنامه  اقتصاد،  است  سراسر  ممکن  در  حفاظتی  هاي 
گیري  اي ناشی از همه عنوان یکی از پیامده جهان را به 

  هاي مختلفی (مانند دهد که برنامه تحت تأثیر قرار  

جهانی   این  ست ی ز ط ی مح سازمان  ارزیابی  حال  در   (
ماندگار هستند. حتی پس از پایان    مدت ی طوالن تأثیرات  

به همه  که  دارد  وجود  خطر  این  ارتباط  گیري،  دلیل 
ي  ها گیرندگان و دانشمندان، برنامه نادرست میان تصمیم 

 پژوهشی و حفاظتی کاهش یابد. 

 

 است   شده   ارائه   ، Sentinel-2اروپا،    یی توسط آژانس فضا   ي ا ماهواره   ر ی ؛ تصاو 2019  ل ی آور   19و    2020  ل ی آور   13  ن ی ب   ا ی تال ی ا   ز ی ون   ۀ ی ناح   از   ي ا سه ی مقا   نگاه .  4  شکل 

 _http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/04/Deserted:  منبع 
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هاي مطالعاتی و  تأثیر کروناویروس بر روش   
 پژوهشی حوزة علوم میراثی 

همه  دوران  مطالعاتی  در  الگوهاي  کرونا،  گیري 
علوم  شاخه  شامل  هویتی  و  میراثی  علوم  مختلف  هاي 

شناسی)، منابع طبیعی  شناسی (مردم اجتماعی و جامعه 
(باستان  تجربی  و  طبیعی)  دستخوش  (میراث  سنجی) 

تحول شده است. این تحول طیف وسیعی از تغییرات، از  
حداقل   پژوهش   20کاهش  زمان  تمرکز    درصدي  تا 

  شده برداشت هاي از قبل  بیشتر مطالعات بر تحلیل داده 
فعالیت  رساله و  چارچوب  در  پژوهشی  و  هاي  ها 

می نامه پایان  شامل  را  به  ها  تمایل  که  جایی  تا  شود؛ 
هاي کمی و هم در  هاي میدانی (هم در پژوهش برداشت 
 ). 5هاي کیفی) کاهش داشته است (شکل  پژوهش 

 

 نفر   881  ي آمار   ۀ جامع   براساس   روس ی و  کرونا   ي ر ی گ همه   زمان   در   پژوهشگران   ت ی فعال مطالعه و    ي . الگو 5  شکل 
 Kupferschmidt, 2020 منبع:  

 

 
  50که حدود    شود ی م مشاهده    5با توجه به شکل  

گیري کرونا یا ساعات  درصد پژوهشگران در دوران همه 
اند، یا بیشتر تمرکز  کاري پژوهشی خود را کاهش داده 

اند، یا اینکه بیشتر  خود را بر نوشتن مقاله و رساله گذاشته 
اند. کار با دیگر  ها کرده وقت خود را صرف تحلیل داده 

و دانشمندان با رعایت فاصلۀ مشخص یا کار    پژوهشگران 
صورت تخصصی و  ی کروناویروس به ت ی ر ی مد روي بحران  

هاي مختلف پژوهشی، توجه تعداد کمتري از  در حوزه 
این دوران همه  را در  جلب    به خود گیري  پژوهشگران 

 کرده است. 

 میدانی   - هاي کمی/ آزمایشگاهی پژوهش 
پژوهش  بحث  (ش در  میراثی  علوم  کمی  امل  هاي 

هاي  سنجی و میراث طبیعی)، چون پژوهشگر با داده باستان 
از اشیاي میراثی مواجه است، آلودگی این    شده ي آور جمع 

دستورالعمل  و  سطوح  بر  ویروس  ماندگاري  هاي  اشیاء، 
ها بسیار مهم است. پژوهشگر این حوزه از  برداشت از آن 

ی از  علوم میراثی باید اطالعات کافی از امکان انتقال آلودگ 
آوري، واکنش مواد و  اشیاء، مواد و ابزار میراثی هنگام جمع 

سطوح مختلف و همچنین شرایط محیطی (درجه حرارت،  
مقابل   در  سازنده)  مواد  و  آلودگی  اولیه  مقدار  رطوبت، 

پروتکل  یا  ویروس،  فضاها  در  کار  و  اشیاء  با  تماس  هاي 
  هاي میراثی را داشته باشند. سایت 
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از طریق اشیاء یا    COVID-19انتقال ویروس  
 سطوح میراثی 

هاي بهداشت عمومی بر این امر توافق دارند  آژانس 
در درجۀ اول از فردي به فرد    COVID-19که ویروس  

که فرد مبتال عطسه  وسیلۀ قطرات ریز، هنگامی دیگر و به 
،  ن ی با وجود ا   شود. یا سرفه یا صحبت کند، منتقل می 

)،  WHOهاي سازمان جهانی بهداشت ( براساس گزارش 
اگر مردم به سطوح یا اشیاي آلوده به ویروس دست بزنند  

چشم  را و سپس  خود  دهان  یا  بینی  کنند،    ها،  لمس 
مبتال   فرد  اگر  حتی  دارد.  وجود  آلودگی  انتقال  امکان 

صورت مستقیم روي اشیاي میراثی عطسه کند، یا اگر  به 
دست  آن با  با  آلوده  امکان  هاي  باشد،  داشته  تماس  ها 

این  آلوده  درنتیجه  دارد؛  وجود  ویروس  به  شیء  شدن 
تواند به فرد دیگري که بعدًا اشیاء را لمس  آلودگی می 

در  ی م  که  افرادي  براي  خطر  امکان  یابد.  انتقال  کند، 
از  مجموعه  و  هستند  فعالیت  به  مشغول  میراثی  هاي 

ها،  کتاب   که   یی جا کنند، یا  هاي میراثی استفاده می اثاثیه 
وسیلۀ چندین کاربر استفاده  اسناد و شواهد مطالعاتی به 

ممکن است    که از آنجا  شود، بسیار بیشتر است، اما  می 
و بررسی بسیاري از اشیاي میراثی پس از گذشت    مطالعه 

ها انجام شود، به این شکل  چند روز از زمان برداشت آن 
شود و امکان انتقال  می   رفعال ی غ صورت طبیعی  ویروس به 

 آید. آن بسیار پایین می 

 روي سطوح   COVID-19ماندگاري ویروس  
روي    COVID-19اطالعات دربارة ماندگاري ویروس 

ر چندین مطالعه و گزارش ارائه شده  سطوح مختلف، د 
است. نکتۀ اساسی این است که هدف مطالعات، کمک  

بهداشتی است.  - هاي مراقبتی به بهبود عملکرد سیستم 
اول    اگرچه  درجۀ  در  آزمایش  شرایط  و  مواد  انتخاب 

کند،  سازي می ها را مدل عملکردها و سطوح بیمارستان 
د مختلف به  با توجه به گستردگی فراوان در واکنش موا 

برون  اولیه،  این  کروناویروس، دوز و درجه حرارت  یابی 

 
 

مدل یافته  زمینه هاي  سایر  به  موزه سازي  مانند  و  ها  ها 
گردشگري، به ویرایش    - هاي فرهنگی امکانات مجموعه 

دستورالعمل  تهیۀ  اولین  و  دارد.  نیاز  خود  خاص  هاي 
اشیاي  آزمایش  روي  کروناویروس  ماندگاري  دربارة  ها 

کتیبه میر  پروژة  اثی،  عنوان  با  فرهنگی،  اسناد  و  ها 
بایگانی  کتابخانه بازگشایی  موزه ها،  و  ( ها    REALM (1ها 

هاي این پروژه  اي انجام گرفت. یافته روي مواد کتابخانه 
ویژه  دربارة اطالعات  را  میراثی    اي  مواد  برخی 

دهد. ماندگاري ویروس با توجه  ارائه می   شده ي آور جمع 
ویژگی  آالینده ها به  سایر  وجود  و  سطحی  مواد  ها  ي 

هاي  متفاوت است. در سطوح صاف، مانند فلز و پالستیک 
سخت، ماندگاري ویروس بیشتر است. همچنین انتقال  
متخلخل،   با سطوح  مقایسه  در  این سطوح  از  ویروس 
زمینۀ   در  است.  بیشتر  منسوجات  و  کاغذ  مانند 

مواد و  هاي میراث فرهنگی، که شامل تنوعی از  مجموعه 
بیانگر   که  مراقبتی  و  ساده  برآوردي  ساختارهاست، 

مجموعه  این  سطوح  روي  ویروس  باشد،  ماندگاري  ها 
یافته  به  توجه  با  است.  داده مفید  همۀ  هاي  هاي 

تا    شده ش ی آزما در دماي اتاق و مواد    شده انجام آزمایشگاهی  
روزه براي مواد میراثی    7به امروز، یک دوره قرنطینۀ حداقل  

به ویروس   آلودگی  هستند،    COVID-19که مشکوك به 
دلیل محافظت از سالمتی افراد و به حداقل رساندن امکان  به 

 شود. انتقال از طریق سطوح آلوده، توصیه می 

 تأثیر محیط بر ماندگاري ویروس کرونا 
کم است،    COVID-19ربارة  با وجود اینکه پژوهش د 

هاي مشابه کرونا  درمورد سایر ویروس   شده انجام مطالعات  
دهد که شرایط محیطی، مانند درجۀ حرارت،  نشان می 

نسبی،   وجود    pHرطوبت  میزان    UVۀ  اشع و  ازون،  و 
ویروس  قرار  ماندگاري  تأثیر  تحت  را  سطح  روي  ها 

  هاي دهد. این تأثیرات پیچیده و مبتنی بر پژوهش می 
فضاهاي   در  موجود  شرایط  که  است  آزمایشگاهی 

کند.  مجموعۀ میراث فرهنگی و طبیعی را منعکس نمی 

1  .  Reopening Archives, Libraries, and Museums (REALM) 
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( طورکل به  پایین  دماي  سانتی   6تا    4ی،  گراد)  درجه 
دماهاي    که ی درحال کند؛  ماندگاري ویروس را طوالنی می 

گراد و باالتر) به از بین رفتن سریع  درجه سانتی   60باال ( 
می  منجر  احتیاط شود ویروس  صورت  .  در  بیشتر  هاي 

هاي  وجود آلودگی در فضاهایی با دماي پایین، مانند اتاق 
تا    20شود. رطوبت نسبی کم ( بدون گرمایش توصیه می 

موزه   30 فضاي  در  گرم درصد)  زمستان،  هاي  در  شده 
برد، اما ممکن است انتقال سطح به  واگیري را باال می 

دهد.   کاهش  را  چنین    ایجادشده   گردوغبار سطح  در 
می  خشکی  مشکل شرایط  باشد؛  تواند    چراکه ساز 

شده به خود را دوباره در هوا انتشار  هاي متصل ویروس 
 دهند. می 

آلوده به    شده ي آور جمع آیا اشیاء یا مواد میراثی  
 ی شوند؟ ضدعفون باید    COVID-19ویروس  

اشیاي  ی ضدعفون  مواد    شده ي آور جمع کردن  یا 
ی حاوي  ضدعفون هاي  شوند. محلول میراثی توصیه نمی 

که    دکننده ی سف الکل،   هستند  شیمایی  مواد  سایر  یا 
در  می  موجود  مواد  و  سطوح  از  بسیاري  به  توانند 

هاي میراث فرهنگی و طبیعی آسیب برسانند.  مجموعه 
هاي خاصی براي برخی مواد  اگرچه ممکن است محلول 

(به  باشند  اتانول    عنوان مناسب  روي    70مثال  درصد 
تواند سبب  ها می سطوح فلزي)، استفادة نامناسب از آن 

ی مناسب انجام نشود. در  ضدعفون آسیب دائمی شود یا  
این باره همیشه قبل از انجام هر نوع فعالیت محافظتی  

اي مشورت شود.  یا مطالعاتی، باید با یک متخصص حرفه 
روس از اشیاي  همچنین باید براي کاهش خطر انتقال وی 

از   قبل  و  شوند  قرنطینه  اشیاء  این  مردم،  به  آلوده 
ها، باید  ي فعالیت ر ی ازسرگ شیء یا    هرگونه زدن به  دست 

به  ویروس  تا  ماند  سطوح  منتظر  روي  طبیعی  طور 
  شود.   رفعال ی غ 

ة دست، باید توسط  کنند ی ضدعفون آیا محصوالت 
 پژوهشگران مواد میراثی استفاده شوند؟ 

و  شست  دست  براي  ی ضدعفون وشوي  آن  کردن 
شود.  بسیار توصیه می   COVID-19کاهش انتقال ویروس  

زدن به اشیاء  ها با آب و صابون قبل از دست شستن دست 
مناسب  صورت  در  اسناد،  جایگزین  و  دستکش،  نبودن 

محدودبودن  قابل  صورت  در  همچنین  است.  قبولی 
از   که  باشد  نیاز  است  ممکن  دستکش،  به  دسترسی 

وشوي دست بیشتر استفاده شود. برخی مؤسسات  شست 
ویژه  به کارمندان و بازدیدکنندگان، به   میراث ممکن است 

ة دست  کنند ی ضدعفون گیر،  در هنگام شیوع بیماري همه 
ی هنگام تماس دست حین  ضدعفون ارائه دهند. این مواد  

و   بمانند  باقی  اسناد  یا  اشیاء  روي  است  ممکن  کار، 
ها آسیب برسانند. مطالعۀ جزئی دربارة  به آن   ت ی درنها 

مواد   میراثی،  ة  کنند ی ضدعفون تأثیر  اشیاي  روي  دست 
ویژه در  ها و تخریب را، به رساندن به آن پتانسیل آسیب 

می  نشان  روش کاغذ  حال  این  با  آزمایش  دهد؛  هاي 
، تفاوت فراوانی با آن چیزي دارد که در طول  شده استفاده 

انتظار   فرهنگی  یا  طبیعی  میراث  مجموعه  از  استفاده 
مواد  می  همچنین  دست،کنند ی ضدعفون رود.    ة 

کند. شستن دست  هاي کثیف و چرب را تمیز نمی دست 
طور مستقیم  یا استفاده از دستکش، براي کسانی که به 

دارند و آن را اداره    سروکار هاي میراثی  با اشیاي مجموعه 
 شود. کنند، ترجیح داده می می 

 

 هاي کیفی پژوهش 

پژوهش  از  تعامل  سیاري  به  معموًال  کیفی  هاي 
جمع   رودررو  د براي  مصاحبه اده آوري  طریق  از  ها،  ها 

به  گروه  هستند؛  متکی  میدانی  کارهاي  و  هاي جمعی 
گیري کروناویروس، در بحث  همین دلیل با شیوع همه 

شناسی  هاي کیفی علوم میراثی (براي مثال مردم پژوهش 
شناسی)، تعداد زیادي از پژوهشگران برداشت دادة  و زبان 

هاي خود را  شناسی پروژه خود را متوقف کرده، یا روش 
گیري ویروس کرونا،  اند. شیوع و همه دوباره طراحی کرده 

پژوهشگران را به این موضوع سوق داده است که از چه  
هاي مورد  هاي از راه دور بتوانند داده طریقی با تکنیک 

جمع  را  خود  پژوهش  تحلیل نیاز  و  کنند  هاي  آوري 
هاي مصاحبۀ چهره  ، تکنیک درواقع مناسب انجام دهند.  
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هاي جمعی و فعالیت میدانی، در  ه چهره با افراد و گروه ب 
جایگزین  تکنیک حال  با  جمع شدن  دادة  هاي  آوري 

هایی  هاي موجود است؛ تکنیک آنالین یا استفاده از داده 

(ایجاد داده توسط پژوهشگر)    1که به دو دستۀ تولید داده 
آوري متونی که از قبل وجود  (جمع  2گیري داده و نمونه 
 ). 6شوند (شکل  بندي می اند) دسته داشته 

 

 COVID-19  روس ی و   ي ر ی گ دوران همه   ی ط   ی راث ی علوم م   ی شناس در روش   شده استفاده   ي ها ک ی . تکن 6  شکل 
 

هاي تصویري یا  هاي تولید داده شامل تماس تکنیک 
جایگزین مصاحبۀ    درواقع شود که  نگارهاي متنی می پیام 

چهره به چهره یا گروه جمعی است. با وجود مشکالتی  
کنندگان در استفاده از فناوري، یا  مانند ناتوانی مشارکت 

نزدیک  تصویري  تماس  ضعیف،  اینترنتی  ترین  ارتباط 
مص  براي  امکان  جایگزین  و  است  اشخاص  با  احبه 

آوري داده از نواحی وسیع جغرافیایی را در زمان  جمع 
می گذاري فاصله  فراهم  اجتماعی  همچنین  هاي  کند. 

جمع مصاحبه  براي  آنالین  استفاده  هاي  داده  آوري 
خواهد به سؤاالت باز پاسخ دهند.  شود که از افراد می می 

ین کمتر از  هاي کیفی آنال اگرچه تولید داده نظرسنجی 
این تکنیک برخی ویژگی  هاي پژوهش  مصاحبه است، 

ی) را  ن ی ب ش ی پ رقابل ی غ هاي  کیفی (براي مثال ایجاد یافته 
آوري  کند تا جمع حفظ کرده و این امکان را فراهم می 

 
1. Data generation techniques 

از مردم، به شکلی نسبتًا سریع   داده در طیف وسیعی 
 صورت بگیرد. 

تکنیک  نظر  نمونه از  بالقوة  هاي  منابع  داده،  گیري 
رسانه   دردسترس زیادي   مثال  براي  چاپی  است؛  هاي 

مقاله  و  به (اخبار  را  نشریات)  براي  راحتی می هاي  توان 
بازنمایی  گسترده تحلیل  طیف  اجتماعی  از  هاي  اي 

رسانه  کرد.  استفاده  تصویري  موضوعات  و  صوتی  هاي 
تلویز (برنامه  در  بحث  می هاي  رادیو)  و  از  یون  توانند 
هاي جمعی در موضوعات استفاده کنند،  هاي گروه بحث 

  منتشرشده هاي  ها یا وبالگ نامه در همین حال، زندگی 
اول را در بررسی  ها و اطالعات دسته توانند روایت نیز می 

هاي مختلف  هاي بشري در زمینه طیف وسیعی از تجربه 
علوم  دانشمندان  همچنین  دهند.  که    ارائه  اجتماعی 

کتاب تحلیل  کیفی  وب هاي  درسی،  ها،  سایت هاي 

2. Data sampling techniques 
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و بحث سخنرانی  را  ها  اطالعاتی  ادبیات  و  هاي سیاسی 
اند، از جمله منابع اطالعاتی در  دربارة بیماري انجام داده 

نمونه  داده مبحث  مجامع  گیري  هستند.  کیفی  هاي 
توانند  هاي اجتماعی نیز می وگوي آنالین و رسانه گفت 
گسترده براي   دامنۀ  پدیده بررسی  از  اجتماعی  اي  هاي 

هاي کیفی  استفاده شوند. حتی ممکن است بایگانی داده 
هاي  هاي تحقیقاتی و گروه با دسترسی آزاد از مصاحبه 

براي   استفاده  قابلیت  که  باشد  داشته  وجود  جمعی 
هاي کیفی را دارند. این منابع  رسیدن به اهداف پژوهش 

جاي  شک پژوهشگر به ستند. بی ه   دسترس قابل راحتی  به 
تولید مصنوعی داده در تحقق اهداف خاص خود، در حال  

هاي  بررسی جهان اجتماعی واقعی است. براي پژوهش 
تواند خطر  گیري داده می هاي نمونه دانشجویی نیز، روش 

پژوهشگران   مصاحبۀ  با  مقایسه  در  کمتري  اخالقی 
بحث بی  و  موضوعات حساس  در  افراد  با  انگیز  بر تجربه 

 داشته باشد. 
 

 گیري نتیجه 

محیطی  تأثیرات زیست   COVID-19گیر  بیماري همه 
اي را از نظر گسترش مکانی، پیچیدگی و حتی  سابقه بی 

اولین بار در    فرد منحصربه  این  ایجاد کرده است.  بودن 
توده  تاریخ است که سازوکار همۀ  با  طول  هاي شهري 

واقعی از    میلیون نفر به شکلی   1جمعیت ساکن بیش از  
متوقف  وآمد رفت لحاظ   اقتصادي  مبادالت  و  ترافیک   ،

شده است. اقدامات اقتصادي و اجتماعی با در نظر گرفتن  
منطقه  محلی،  همه تأثیرات  جهانی  و  از  اي  اعم  گیري، 

آن صورت    مدت ی طوالن مثبت و منفی و عواقب آنی یا  
گیري کروناویروس مشارکت فعال جامعۀ  گیرد. همه می 

ی را ایجاد کرده و با واکنش زودهنگام مقامات  تحقیقات 
روبه بین  محلی  و  ملی  واکنش  المللی،  است.  شده  رو 

  سرعت به جامعۀ علمی در برابر این بحران سریع بوده و  

 
1  .  Aeronautical Meteorological Service Provide 

هاي عملیاتی منجر شده است  به انباشت دانش و تصمیم 
 )Sun et al., 2020 .( 

  دهندگان هاي ارائه سابقۀ داده در مواجهه با وقفۀ بی 
ي  ها عامل ستم ی س و دیگر    AMSP (1خدمات هواشناسی ( 

ي اولیه  رهنمودها مشاهداتی، سازمان جهانی هواشناسی  
ارائه داده است. مشکالت    ها   AMSPرا براي کمک به  

هاي  ، نیاز به امنیت سیستم ست ی ز ط ی مح مرتبط با پایش  
داده  این  زیرا  است؛  کرده  تقویت  را  براي  پشتیبان  ها 

وهوایی و  محیطی، آب بینی عملیاتی شرایط زیست پیش 
هاي  هیدرولوژیکی بسیار مهم هستند. پیشرفت تکنیک 

انتشار محیطی کروناویروس   براي کنترل  جدید علمی 
تر به  ه تر و گسترد بسیار مورد توجه است و نظارت دقیق 

 ,WMOي نیاز دارد ( اعتمادتر قابل آوري اطالعات  جمع 

ي نشان داده  ا کننده قانع طور  ). این بحران جهانی به 2020
تغییرات   گفتمان  دربارة مخاطرات،  تحقیقات  که  است 

توسعۀ  آب  در  باید  اکوسیستمی،  خدمات  و  وهوایی 
 ). Guy, 2020کنند (   دنظر ی تجد راهبردي و یکپارچه خود  

همه  دوران  مطالعاتی  در  الگوهاي  کرونا،  گیري 
بسیار  شاخه  هویتی  و  میراثی  علوم  مختلف  هاي 

دستخوش تحول شده است. این تحول طیف وسیعی از  
می  شامل  را  به  تغییرات  تمایل  که  جایی  تا  شود؛ 

بحث  برداشت  در  است.  یافته  کاهش  میدانی  هاي 
با  پژوهش  پژوهشگر  چون  میراثی،  علوم  کمی  هاي 

از اشیاي میراثی مواجه است،    شده ي آور جمع هاي  ه داد 
و   سطوح  روي  ویروس  ماندگاري  اشیاء،  این  آلودگی 

ها  هاي برداشت از آن هاي میراثی و دستورالعمل مجموعه 
پژوهش  است. در بحث  اهمیت  هاي کیفی  بسیار حائز 

است   ممکن  پژوهشگران  از  بسیاري  میراثی،  علوم 
هاي  شناسی پروژه وش برداشت دادة خود را متوقف یا ر 

گیري  خود را دوباره طراحی کرده باشند. شیوع و همه 
ویروس کرونا، پژوهشگران را به این موضوع سوق داده  

هاي از راه دور بتوانند  است که از چه طریقی با تکنیک 
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آوري کنند و  هاي مورد نیاز پژوهش خود را جمع داده 
 هاي مناسب را انجام دهند. تحلیل 

تغییر  در حوزة مطا  با وجود  نیز  لعات علوم میراثی 
شناسی مطالعات، اعم از مطالعات کمی و کیفی،  روش 
هاي مناسبی هستند که  ها و ابزارهاي جدید گزینه روش 

توان مطالعات را با  گیري کروناویروس می در دوران همه 
ها مزایا و معایب  از آن   هرکدام ها پیش برد؛ اگرچه  آن 

م  براي  دارند؛  را  خود  است  خاص  ممکن  برخی  ثال 
رسانه  منابع  آیا  که  اهداف    دشده ی تول اي  بپرسند  براي 

منابع   ناشناخته،  تحریري  فرایندهاي  تحت  و  خاص 
داده  از  هستند؛  معتبري  پژوهش  براي    که ی درحال ها 

ۀ مهمی است که باید به  مسئل اعتبار منابع جدید داده  
هاي جمعی نیز  ها و گروه آن توجه کرد. اعتبار مصاحبه 

دنظر قرار گرفته است. مصاحبۀ آنالین با افراد طی یک  م 
طور متفاوتی بر وضعیت روحی  گیري جهانی (که به همه 

تأثیر می  افراد  گذارد) نیز ممکن است بر  و روانی همۀ 
 اعتبار پژوهش تأثیراتی داشته باشد. 

گیري جهانی کروناویروس،  هنگام پژوهش طی همه 
که باید به آنها توجه    اي وجود دارد موارد اخالقی پیچیده 

شناسی پیشنهادي نیز  هاي روش کرد. هریک از تکنیک 
می  ارائه  خود  خاص  اخالقی  مالحظات  اولین  با  شود. 

موردي که در انجام هر پژوهش در این زمان باید به یاد  
و   پژوهشی  تیم  سالمتی  که  است  این  داشت، 

اولویت    کنندگان شرکت  پژوهش  زمانی  در جدول  باید 
د؛ بنابراین اگرچه تغییر مصاحبه از حضوري  داشته باش 

پذیر است، محققان باید بررسی کنند که  به آنالین امکان 
در   شرکت  براي  افراد  از  درخواست  زمان  این  در  آیا 

فشارهاي   سبب  آن رضرور ی غ تحقیقات  بر  اضافی  ها  ي 
شود یا خیر؛ براي مثال تالش براي مصاحبۀ آنالین با  می 

احت  به  بهداشت،  فعلی  متخصصان  در شرایط  زیاد  مال 
است؛   رسانه   که ی درحال نامناسب  محتواي  اي،  تحلیل 

از نظر  اسناد سیاست  گذاري و سایر محتواهاي رسمی 
قابل  کامًال  محتواي  اخالقی  است.    دشده ی تول استناد 

ها،  عنوان مثال انجمن صورت آنالین توسط مردم (به به 
اخالقی و  تواند از نظر  ها و نظرات خوانندگان) می وبالگ 

 . تر باشد استنادي مهم 
 

 مالی   منابع 

منابع مالی این پژوهش با مشارکت نویسندگان تأمین  
 شده است. 

 

 منافع   در   تعارض 

 میان نویسندگان هیچ تعارض منافعی وجود دارد. 
 

 سهم نویسندگان 

پژوهشی، روش  خه  بات درفشی: طراحی چارچوب 
 نسخه نهایی. گیري، بازنگري و ارائۀ  کار، تحلیل و نتیجه 
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