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 ما وضعيت. ت، ما نيز مايل به ايجاد تغييراتي هستيماس
فعلي را فرصتي براي يادگيري و آمادگي براي اختالالت و 

ما در حال بهترين استفاده از . دانيم بالتكليفي هاي آينده مي
اين تجربه دشوار هستيم با فكر كردن در مورد راه هاي 
ه ممكن براي توسعه كارهاي موثرتر و شيوه هاي بهتر ك

توانند زماني كه سوال فوري بعدي علم مطرح شد،  مي
براي كوتاه مدت ما جلسات حضوري . دوباره گسترش يابد

ويراستارها را با مكالمات ويديويي جايگزين كرديم و از 
صورت مجازي ميزباني  سخنرانان سمپوزيوم سلولي به

برخي از اين شيوه هاي جديد حداقل در بخشي از . كرديم
ي ما، به خصوص در كاهش تاثيري كه كارهاي عاد

توانند گنجانيده  سفرهاي ما بر آب و هواي جهان دارد، مي
ما خدمت به جامعه را با تجميع ذهن هاي برتر كنار . شوند

يكديگر براي يافتن راه حل هايي براي نويسندگان، 
ارتباطات علمي و براي اين بيماري همه گير ادامه خواهيم 

چالش خاص روبرو شده ايد، صرفنظر اگر شما با يك . داد
از اينكه منحصر به شرايط شماست يا گسترده تر است، و 
يا اگر ايده اي در مورد چگونگي پيشرفت فرآيندهاي ما 

توانيد مستقيما به آدرس  شما مي. داريد، ما مايليم بدانيم
cellms@cell.com ايميل ارسال كنيد .  

اين بيماري ت وضعيبدترين شايد بسيار محتمل است كه 
ا ما به عنوان طرفداران علم، ام. همه گير هنوز نيامده است

توانيم از اين وضعيت وخيم نهايت استفاده را همگي مي
ممكن است ما نتوانيم جلوي ظهور پاتوژن هاي . ببريم

توانيم آگاه تر و آماده تر  خطرناك را بگيريم اما مطمئنا مي

است و به دليل اهميت  چون جامعه مجبور به مقابله. باشيم
علم و تحقيقاتي كه شما با عالقه انجام داديد، ما بايد از 
تداوم و ميزان بودجه علمي و صداي قويتر علم در دولت 

همگي ما بايد به طور علني از افرادي كه . حمايت كنيم
تالش خستگي ناپذيري براي مطالعه اين ويروس، مقابله با 

الش براي درمان هاي اطالعات غلط، درمان بيماري، ت
همچنين . دهند، حمايت كنيم جديد و واكسن ها انجام مي

ما بايد از اين جدا شدن از روش هاي معمول زندگي براي 
ايجاد مكثي در زندگيمان بهره برداري كنيم و با عزيزان 

مطالعات . خود وقت بگذرانيم، فكر كنيم و دوباره فكر كنيم
شود و زمان  تكامل مي دهد كه فشار موجب زيادي نشان مي

براي به عقب برگشتن و تامل براي خالقيت و نوآوري 
ممكن است شما بخشي از زمان خود را به . ضروري است

بازنگري جهت يابي هاي تحقيق، نوشتن نتايج و يا تحقق 
ايده ها اختصاص بدهيد و يا ممكن است آن را براي 

ري را اگر چنين كا. بررسي پيشينه تحقيق در نظر بگيريد
  .كرديد ما مايل هستيم بشنويم

ما از پس اين شرايط سخت بر خواهيم آمد و در انتها 
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كاهش انتقال  يموجود برا يتنها روشها ،در حال حاضر

 يسندرم تنفس روسيو ، )SARS-CoV-2( 2روسوي كرونا
رعايت ، هاشستن دست: هستند يرفتاررويكردهاي  ،حاد

 .گيري فيزيكيآداب سرفه و عطسه و مهمتر از همه فاصله

 نيفعال كردن ا يبرا يمختلف يگذاران از ابزارهااستيس
 NPIs()Nonpharmaceutical( "ييداروريمداخالت غ"

Interventions(، وضع گرفته تا ساده  يهاهيو توص قياز تشو
   .كنند ياستفاده م كامل يهاميمقررات و تحر
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 قيدق يمداخالت اغلب بدون شواهد تجرب نيحال، ا نيبا ا
 يمنطق يآنها از نظر تئور. گيرندقرار مياستفاده مورد 

 ريتأث ينيب شيپ يبرا ياضير يتوان از مدلهايهستند و م
 يمختلف يهااستياما با س). 2و1( دآنها استفاده كر ياحتمال

 شرايطاغلب در  ،شونديمختلف امتحان م يهاكه در مكان
با  ميتوانينم ي،و داخل كيستماتيس يابيو بدون ارز دهيچيپ

خاص  استيس كيهرگونه كاهش انتقال را به  ،نانياطم
مداخالت از نظر  نياز ا يارياز آنجا كه بس. مينسبت ده

ارزان، در مورد  ارياز بس -ينو روا ياقتصاد نهيهز
 اري، تا بسيو روانشناس يبر اقتصاد رفتار يمداخالت مبتن

 -مدارس و مشاغل يلي، در مورد تعطاندمتفاوت نهيپرهز
 نيرانتقال را با كمت كاهش نيشتريكه ب يمداخالت ييشناسا

 .مهم است اريبس به همراه دارند يو روان ياقتصاد نهيهز
 نياز چند يكي RCT(1( يتصادف كنترل شده يهاشيآزما
منظور مورد استفاده قرار  نيا يتواند براياست كه م يروش

، يكنون يريگدر همه تعجب برانگيز است كه ، امارديگ
، يو علوم اجتماع يولوژيدميدر اپ يرغم سابقه طوالنيعل

  .به آن نشده است يتوجه چندان
 يهاشيكه چگونه آزما دهيمتوضيح مي در اين بررسي

تواند به يم ييدارو ريمداخالت غ يبرا يكنترل شده تصادف
و  اجرا شود ريگهمه يماريب كيدر  يو اخالق يطور عمل

 يولوژيدميمختلف اپ يهاتوان از مدليچگونه م
 يازهايبه حداقل رساندن ن يبرا يعفون يهايماريب

 يايو استفاده از مزا زيو نحوه كنترل اثرات سرر يريگاندازه
  .كرد ستفادهاآنها 

                                                            
1 Random Controlled Trials 

  توجيه پذير (RCTs)ي شده تصادفكنترل يهاشيآزما
 كيدر  يو اخالق يرا به طور عمل RCTs توانيچگونه م

، يمعمول RCT كيدر  انجام داد؟ ريگهمه يماريب
انتخاب  يمناطق به طور تصادف اياز افراد  يارمجموعهيز

هم گروه كنترل  كي .كننديم افتيمداخله در كي ، وشده
 يامداخله چيه شوند كهميانتخاب  يطور تصادف به
 شرايط .كننديا مداخله متفاوتي دريافت مي نكرده افتيدر

 نيكند كه اختالفات بيحاصل مرا  نانياطم ي اينتصادف
، وعيش يدر ط .تواند به مداخله نسبت داده شوديها مگروه

را در  يكه چه مداخالت رنديبگ ميتصم ديگذاران بااستيس
. كنند كماعمال كنند و چه موقع آنها را دوباره  يمواردچه 
مناطق  ايبه ندرت امكان حذف كامل افراد  نهيزم نيدر ا

توانند يگذاران ماستيحال، س نيبا ا .وجود خواهد داشت
استفاده كنند تا هم از  يمداخالت نيمنظم چن يبنداز زمان

به . دمداخالت مطلع شون ريمردم محافظت كنند و هم از تأث
كنند كه  يكه كارشناسان فكر م يعنوان مثال، هنگام

 جيبه تدر عمل بايد نايكرد  تضعيفتوان اقدامات را يم
اين فرايند در  .باشد ريامكان پذ يابيارز تا انجام شود 

انتخاب  يكه به طور تصادف ييهااز مكان يا رمجموعهيز
شود و يآغاز م) هايشهردار ايمانند شهرستانها (اند شده
مناطق  سهيمقا. كننديم يرويالگو پ نياز ا جيبه تدر هيبق
اثرات مداخله را  نيامكان تخم "ديرهنگام"با  "زودهنگام"

گام " اي "مرحله به مرحله" كرديرو نيا .كنديفراهم م
 يماريب يريگهمه زماني ازتوان در هر نقطه يرا م "ياپله

تواند يم يت محافظتدر آغاز، اقداما. مورد استفاده قرار داد
 يمناطق تا حدود يمناطق زودهنگام و در برخ يدر برخ

  .آغاز شود رتريد
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از  ييها، ممكن است دورهيماريبگيري همه طير د
بودن  يعيبازگرداندن حس طب يشده برا تضعيفاقدامات 

ها دوره نيا. باشد الزم يو ادامه كار خدمات ضرور
شوند تا  يبندزمان كيستماتيتوانند به طور سيم نيهمچن

، بسط داده شده يهادر نسخه .كنند يابير آنها را ارزيتأث
 شيآزما گريكديتوان در برابر يمداخالت مختلف را م

ها را مجموعه ريز ، محدوديتمختلف يهامكاندر و  هكرد
توانند يبه عنوان مثال، مدارس م. كنند تضعيف اي تيتقو

. بسته هستند يضرور ريكه مشاغل غ يباز شوند، در حال
طرح  كيانتخاب  يتوانند برايها مها و سازماندولت
و  يدرمان فيتكال يريگيو پ يساز ادهي، پيشيآزما

مطالعات از  .كنند يبا دانشمندان همكار جينتا يريگاندازه
و  انهركيتواند به صورت زيدست امروزه اغلب م نيا

 يشركا يامر نظارت و بار زمان نياكه  انجام شود يعمل
  .دهديرا كاهش م اجرايي

 بهبود يرسان برااميپ يهاتواند از برنامهيمداخالت م
در . و مقررات باشد نيقوانوضع تا  يفاصله اجتماع

) بدون ورود به مرحله(كامل  يسازيكه تصادف يموارد
ي افزايش مطلوبي به نحو باشد قدرت آمار ريامكان پذ

  ).3( يابدمي

 يتنها روش برا ي،كنترل شده تصادف يهاشيلبته آزماا
كه  يدر موارد .ستين مداخالت غيردارويي ريبرآورد تأث

 يهاشيآزما"توان از ي، مستين ريامكان پذ يسازيتصادف
ها مانند قطع استيس يشده توسط برخ جاديا "يعيطب

ي كمتر هافروشگاه ييبه عنوان مثال، بازگشا(خودسرانه شبه
كه ي امطالعات مشاهده .ه كرداستفاد) از متراژي خاص

به  يمهم ديدگاه  ،شونديم قيتلف ياضير يهااغلب با مدل
  .دهندما مي

 RCT يساز ياخالق يبرانكته حائز اهميت اين است كه 
 نيا: است واردمالحظه  نيچند .مراقب بود اريبس ديبا

 رايز ؛باشد هيقابل توج يروش ممكن است از نظر اخالق
 يبرا .وجود دارد نانياطم فاقدو منبع در اكثر مداخالت د

اين اطمينان وجود نداشته هرگونه مداخله، ممكن است 
از  شيب يماريآن از نظر كاهش انتقال ب يايمزا ايكه آ باشد
 نيچگونه ا نكهيا او يآن است  يو روان ياقتصاد يهانهيهز
 ييشناسا .مداخالت ارتباط دارد ريبا سا ايها و مزانهيهز
اقدامات  تيتقو ايسست كردن  يبرا "درست" زمان كي

همانطور كه در  ت؛دشوار اسدر يك زمان  يمحافظت

تعادل بنابراين، ايجاد . ي اينگونه استاسيس يهابحث
 .باشد رضايت بخشو زمان  ايها، مزانهياز نظر هز تواندمي

به  ديمداخله مفيك گذاران نه آگاهانه استيس نيبنابرا
اقدام مضر را  كيد و نه آگاهانه كننيم غيدرجامعه را 

  .كننديم ليتحم
 اي ديشود كه تشدياحتماالً باعث م نانيعدم اطم نيا

بعالوه،  .رديمداخله مداوم مورد قبول عموم قرار گ تضعيف
باشد  هيقابل توج ياز نظر اخالقتواند ميروش گام به گام 

ها نهيهز تيافراد در هر دو گروه كنترل و درمان در نها رايز
، نيعالوه بر ا .كنند يهرگونه مداخله را تجربه م يايو مزا
شل  ايكوتاه مدت سفت كردن  يهاتوان دورهيم يحت

  .استفاده كرد ياقدامات كاهش ريتأث نييتع يكردن را برا
 كرديرو نيا ياخالق تينمونه قدرتمند از مقبول كي

 RCTاستفاده از آن در  ،دانشمندان و مردم نيدر ب يامرحله
كشنده مانند  اريبس يزايماريعوامل ب يبرا يها، حتواكسن

  .)4(ابوال است
  هاداده يجمع آور براي راهنما يهامدل
 اريبس كرديرو نيا تيموفق يبرا جينتا قيدق يريگاندازه

شده  واردهر مداخله  ريبه طور خاص، درك تأث. مهم است
مكمل اطالعات به [است  يضرور يدميكامل اپ ريدر مس

  .]ديمراجعه كن
ها داده ليو تحل هيو تجز يحال، اگر جمع آور نيبا ا

 يعفون يهايماريب يولوژيدمياپ يهابخشي ازمدل توسط
را گيري نيازهاي الزم براي اندازهتوان يشود، م تيهدا

مانند (ها گروه از مكان كيكه  يهنگام .ساده كرد
 يا زياد كمهفته  2مداخله را به مدت ) مناطق ايشهرستانها 

موجود را حفظ  تيوضع گريكه گروه د يد در حالنكنيم
SIRمدل  كيها در عفونت يدوره زمان ،كنديم

 ريتحت تأث 1
فرد در  كيكه نشان دهنده سه حالت ممكن ( رديگيقرار م

شكل را ( ،)افتهيبهبود اي يحساس، عفون :جامعه است
ه مدل از آنجا كنكته حائز اهميت اين است كه ) 5( )دينيبب

SIR را فقط با استفاده از دو پارامتر  وعيش ريكل مس
 يكم اريبس يريگآنها اندازه نيتخم يكند، برايم فيتوص

به طور خاص، فقط با استفاده از برآورد تعداد . الزم است
مداخله در مناطق درمان و كنترل،  انيها در پاعفونت

ه عدم انتقال را نسبت ب ،مداخله كيزد كه  نيتوان تخميم
                                                            
1 Standardized Infection Ratio 
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تفاوت به  ني، انيعالوه بر ا. داده است يا نهمداخله كاهش 
از  كيكنند كدام  نييدهد تا تعيگذاران اجازه ماستيس

داده كاهش  زانيچه م تا ورا بيشتر مداخله انتقال  نيچند
ها در در مورد تعداد عفونت يشترياگر اطالعات ب .است
 نيتخم تربه ميتوانيمداخله در دسترس باشد، م يابتدا
 و آيااست  افتهيكاهش  يانتقال به اندازه كاف ايكه آ ميبزن
مربوط به تعداد ( يا نه است كمتر شدندر حال  وعيش

توان يم يولوژيدمياپ يهاديدگاهاز  ).1 ريموثر در ز يبارور
 نكهيا يريادگيعالوه بر  :پاسخ داد گريسوال د نيبه چند

دهد، يم رييغانتقال را چقدر ت زانيمداخله م زانيم
خواهند بدانند كه چگونه يم نيگذاران همچناستيس

 ريتأث يريگهمه "يياندازه نها"مداخالت مختلف بر 
در  يتي، چه سهم جمعيريگهمه ازبين رفتنبا  وگذارد يم

، ممكن است آنها بخواهند نيهمچن. د شدنكل آلوده خواه
ر مختلف د يهامداخله واحد در زمان كيكه اگر  بفهمند

يا در  ليبه عنوان مثال ، در اوا( انجام شود يريگهمه يط
آن وجود داشته  شيآزماامكان بار  كي، اما فقط )اواخر
   .انجام شود بهتر استچگونه باشد 

  
  

  
كه  يموارد تعداد .شودمي) وسط( تشديد اي) باال( تضعيف ايهفته  2كه به مدت ) يآب(و با مداخله ) قرمز(مداخله  ابيدوره عفونت در غ

كه  يدر مناطق ،)شونديشكسته نشان داده م يكه با خطوط عمود ييمرزها(وجود دارد  تضعيف اي تشديدمختلف  يهاپنجره يدر انتها
 لهدر ارتباط با مداخ را، انتقالميزان  ينسب ريياند، تغمانده يكه در محل خود باق يبا مناطق سهيدر مقا ،است تضعيف شده اي تشديدمداخله 

 يبرا). 5(شود يمداخله شروع متضعيف   اتشديد يهفته  2 به مدت است كه در آن يزمان ريتحت تأث) نييپا( يياندازه نها. دهدشان مين
  ).5( ديمراجعه كن يليبه مطالب تكم شترياطالعات ب
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 مي، آنها ممكن است بخواهند به طور مستقنيعالوه بر ا
 ير زمانهاد نكهيرغم ا يعل، دو مداخله را ياثربخش

ممكن است  رايكنند، ز سهياند مقامختلف به كار گرفته شده
 كم و زياد كردن شدت مداخله يزمان يهادوره شهيهم
برآوردها را  نيشده، همه ا فيدر مدل تلط. نباشد قيدق
نقطه  كيواحد در  يريگاندازه كيتوان از افزودن يم

ست آورد ده داده شد، ب حيكه در باال توض يبه موارد يزمان
 يبه عنوان مثال با سرولوژ[تعداد افراد مستعد  يعني - 

واكنش  يموجود برا تيالبته، ظرف )6( ]شوديم يريگاندازه
را  يمطالعات نيبتواند چن ديبا يو سرولوژ مرازيپل يارهيزنج
در سراسر جهان در حال  شيآزما تيكند، اما ظرف يبانيپشت

  .دهديمرا نشان  يسنجامكان نيرشد است كه ا
است كه  نيا يريگاندازه يازهاينكته مهم در كاهش ن

 SIRمدل نسبتاً ساده  كي اتيبر فرض يروش فوق متك
 زانيمهم است كه  نيبه طور خاص، فرض بر ا. است

 وعيدر كل ش زانيم نيمداخله بر ا كي ريتأثهم انتقال و 
مدل را  نتواگي ميساد بهحال  نيبا ا .ثابت است يماريب

انتقال در طول زمان و اثرات  يذات راتييبا تغ متناسب
مداخالت از  يكه ممكن است نشانه ا يادهيچيپ يدرمان

به (در طول زمان  فرسايشها باشد ، از جمله غيردارويي
محو شدن پاسخ  اياز قفل شدن  يناش يعنوان مثال خستگ

عنوان مثال،  به( ي، پافشار)يرسان اميپ نيكمپ كيبه 
عادت  كيمانند شستن دست كه به  يتبهداش يرفتارها

در  .گسترش دادبا گذشت زمان  ديتشد اي، )شوديم ليتبد
مانند ( ياضاف يپارامترها ييشناسا ي، برايموارد نيچن

 يريگ، الزامات اندازهافتهيموجود در مدل توسعه ) فرسايش
تواند يم هي، مدل اولبيترت نيبه هم .ابدييم شيافزا

مدت (انتقال  نديفرآ ياضاف يهايژگيتا و ابديگسترش 
از  شيرا ب ريتماس متغ يالگوها اي، دوره نهفته يمنيزمان ا

 يهابه عنوان مثال، اگر گروه(مداخله  اي) دهد شيحد افزا
، نيبنابرا. منعكس كندرا ) را هدف قرار دهد يخاص يسن
توان با كمك يرا م يماريمداخالت در انتقال ب ريتأث

 يهانهيحال، هز نيبا ا. زد نيتخم كيولوژيدمياپ يمدلها
مداخالت به همان  نگونهيا يايو مزا يو روان ياقتصاد

ها با استفاده از يريكاهش تعداد اندازه گ. اندازه مهم است
انجام  ياينيبشيپ چيكه مدل ه ،جينتا نيا يبرا SIRمدل 

، وجود نداردآن به دنبال عفونت  يدهد و دوره زمانينم
مداخله  كيبه عنوان مثال،  .ستين ريپذامكان

 ستميس به از حد شيكه خطر فشار ب "زيآمتيموفق"
گسترش عفونت در طول  اثر آندهد، يرا كاهش م يبهداشت
مطلوب  يبدان معناست كه رفتارها نيا .خواهد بود زمان
ادامه  يتريمدت طوالن يبرا دياز هرگونه مداخله با يناش
ممكن است  نيا. دسپري شو يريگتا دوره همه ابدي

كند كه  ليرا به مردم تحم يو اقتصاد يروان يهانهيهز
. باشد فشرده يريگهمه كيدر هزينه متضرر شدن بزرگتر 
در  قيدق يريگاثرات تنها با اندازه نيمدل، ا كي ابيدر غ

  .طول زمان قابل ثبت هستند
  زياثرات سرر

بر  اعمال شده وافراد  اياز مناطق  يبرخ ي كه برمداخالت
كه هدف قرار  يبر كسان اديبه احتمال ز بقيه اعمال نشده،

 "زيسرر"اثرات به اصطالح اين  .گذارديم رياند تأثنگرفته
چالش است  كيهم  مداخالت غيردارويي ريتأث يابيدر ارز
 ييزهايسرر نياست كه چن نيفرصت ا. فرصتيك و هم 

ظر از ن تا بازده داشته باشند شيتوانند به شدت افزايم
. رنديگي، تحت پوشش مداخله قرار ميحفاظت فرد

مداخله  كي راتيتوان آنها را مهار كرد تا تأثيم نيبنابرا
مداخله  كيبه عنوان مثال، . داده شده را به حداكثر برسانند

 %20 ريگهمه يماريب كي يكه وقت ديريرا در نظر بگ يفرض
به  .دهد كاهش را شيوع آن %15، را درگير كرده جامعه از
عفونت كه از كاهش تعداد افراد  يرخطيغ ييايپو ليدل

 %60پوشش به  زانيم شيشود، افزايم يمستعد عفونت ناش
ي ريگاز حد متناسب همه شبي كاهش باعث است ممكن

در  هايي راچالش يي،زهايسرر نيهمزمان، چن .شود %56تا 
 يهاحال، طرح نيبا ا. كننديم جاديا يبرآورد اثرات درمان

در  زهايسرر يريگامكان اندازه ياستاندارد برا يشيماآز
 يرخطيبه طور خاص، بازگشت غ )10- 8(دسترس هستند 

) كه در معرض مداخله قرار دارند يتيسهم جمع(به اشباع 
مداخله، در  مكانيدر اشباع  رييتغ جاديتواند با ايم

 يبه عنوان مثال، گروهها .مداخالت ادغام شود شاتيآزما
كه در  "اشباع كم"مكان ممكن است به حالت  15 يدارا
 يشوند، تصادفيسوم مكانها با مداخله درمان م كيآن 

ضد  ايماسك صورت  عيبه عنوان مثال، توز -شوند 
مدارس  ايبسته شدن پارك ها  ايباز  ايكننده دست، يعفون

ها دو سوم مكان آن، كه در "ادياشباع ز" طيدر شرا اي - 
 يبه قدرت آمار يابيدست يبرا .رنديگيتحت درمان قرار م

. داشته باشند ينسبتاً بزرگ اسيمق ديبا يمطالعات ني، چنيكاف
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از دو  شيمحاسبات مهم است و استفاده از بتوان  ؛نيبنابرا
از آنجا كه  .نباشد يسه سطح اشباع ممكن است عمل اي

رخ  يمختلف مكان ياسهايممكن است در مق مكاني زيسرر
 يريپذانعطاف نيكه چن لّياستنتاج ع يهااز روش ديدهد، با
مربوط به منبع  يهاداده .سازد استفاده شوديم ريپذرا امكان

تواند ي، ميرفت و آمد كارگران ضرور ي، مانند الگوزيسرر
امكان . مربوط كمك كند يمكان يهااسيمق ييبه شناسا
در  يو استنباط علّ يروش از نظر قدرت آمار نيانجام ا

توسط  ،ناشناخته مكانياز ابعاد  ييزهايحضور سرر
 يعموم دلاثرات تعا روي بر ريمطالعات گسترده اخ

در ، نيبنابرا ).11(شده است شنهاديپ يمداخالت اقتصاد
 نياز ا ديبا، COVID-19مبارزه با  يبرا ايهمداخل شاتيآزما

 يريگاشباع استفاده كرده و آنها را اندازه يرخطياثرات غ
انجام توان با استفاده از يرا مردارويي مداخالت غي .ردك

به ، يو اخالق يعلم نيبدون به خطر انداختن مواز يتصادف

به زمان  رويكرد نياگرچه ا .كرد شيآزما قيدقطور 
و  يامشاهده يهااز روش ينيبشيپانجام نسبت به  يشتريب

آن از نظر دقت  يايدارد، اما مزا ازين ياضير يهامدل
اران و دانشمندان ذگ استياگر س .جه باشدتواند قابل تويم

را با  يعفون يهايماريب يولوژيدميمربوط به اپ يهاديدگاه
 ريكنند، در كنار سا يطراح يو اخالق قيدق ريتأث يابيارز

، )14-12( ريمطالعه تأث يبرا يو نظر يتجرب يهاروش
ي و اقتصاد يهانهيكاهش هز يقدرتمند برا يابزار

  ريگهمه يماريدر ب ،انسان سالمتدر  اجتماعي
SARS-CoV-2 يهايماريدر ب يو به طور كل 

  .خواهند داشت.ريگهمه
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