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 بر بخش کشاورزی 91-تاثیرات بیماری کووید
 3، اژین جواهری2، الهام وفائی1 پندار مهدی

  

 چکیده
های مختلف اقتصادی نمود پیدا کرده است. در در جهان آثار مخرب آن بر اقتصاد و بخش 11 -با گسترش و روند ادامه دار بیماری کووید 
دی بوده که شیوع این بیماری بر این بخش نیز اثرگذار بوده است. بنابراین بررسی های مهم اقتصااین میان، بخش کشاورزی یکی از بخش

ها امری مهم و ضروری است. از ها و کمبودهای بخش کشاورزی و رفع آنبر بخش کشاورزی جهت شناختن چالش 11-آثار بیماری کووید
بر  11-العه تحقیقات انجام شده در جهان در مورد آثار بیماری کوویدای به مطرو، در این پژوهش با استفاده از روش اسنادی یا کتابخانهاین

های بخش کشاورزی نظیر وضعیت نابسامان اشتغال، مشکالت حمل و نقل اقتصاد و بخش کشاورزی پرداخته شده است. همچنین چالش
دهنده تاثیر مخرب این بیماری و  محصوالت تولیدی، هدر رفت محصوالت کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان

اقدامات ناشی از کنترل این بیماری بر تولید، توزیع و تقاضای مواد غذایی در جهان و کاهش اشتغال در این بخش بوده است. همچنین، 
ای هبخش کشاورزی تنها بخش اقتصادی بوده است که در زمان این بحران کمترین میزان کاهش در رشد را نسبت به سایر بخش

 اقتصادی تجربه  کرده است. در نهایت، پیشنهاداتی جهت ارتقای این بخش و بهبود امکانات در دسترس بیان  شده است. 
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 مقدمه

، سندرم تنفسی 1118، آنفوالنزای اسپانیایی در سال 1881هایی مانند آنفوالنزای روسی در سال بیماری

ها انسان را تغییر داده الگوی امور جهان و سبک زندگی میلیون 2012و اپیدمی ابوال در سال  2002 1حاد

. از (Saadat and Rawtan, 2020)هم اثرات ماندگار مشابهی خواهد داشت  112-است. اپیدمی بیماری کووید

 ,.Klemes et al)ز جنگ جهانی دوم است ترین رویداد پس انظر میزان مرگ و میر ویروس کرونا مهم

های در رابطه با چگونگی انتقال این ویروس اطالعات کمی در دست است اما بر اساس گزارش (.2020

موجود این بیماری از یک بازار عمده فروشی غذاهای دریایی در ووهان چین سرچشمه گرفته است. 

زمان ملل متحد هر چهار ماه یک بیماری عفونی سا 2020انداز جهانی محیط زیستی براساس گزارش چشم

های مشترک شود. این بیماریها از حیوانات ناشی میدرصد از آن 57شود که جدید در انسان ظاهر می

 Salata) های طبیعی و تجارت غیرقانون در حیات وحش استبین انسان و دام در اثر از بین بردم زیستگاه

et al., 2019.)  
نه تنها از طریق افزایش خطر مرگ و میر، بلکه از طریق اقدامات کنترل  11-ری کوویدگیری بیماهمه

. صرف نظر از مسائل و تبعات بهداشتی این (WHO, 2020)گذارد کننده بیماری بر معیشت تاثیر می

با ها و جوامع داشته است. در رابطه ویروس، تاثیرات اقتصادی شیوع آن تاثیر چشمگیری بر رفاه خانواده

تواند باعث افزایش فقر، ایجاد پذیر، از دست دادن درآمد به دلیل شیوع این بیماری میخانوارهای آسیب

همچنین،   (.The New York Times, 2020)عدم امنیت غذایی و کاهش دسترسی به مراکز درمانی شود 

ر عواقب شیوع این بیماری ویروس کرونا اقتصاد و امنیت شغلی را تحت تاثیر قرار داده است. به بیان دیگ

ها مانند بازارهای مالی جهانی، صنعت توریسم، صنعت هواپیمایی، تولید صنعتی، فروش و در تمام بخش

 . (Boshkoska, & Jankulovski, 2020)گذاری و.... قابل لمس است سرمایه

پذیر کرده شتری آسیباقتصاد جهانی را در مقایسه با رکود بزرگ اقتصادی به مقدار بی 11-بیماری کووید

ها به طور معمول به وسیله اقداماتی چون ریاضت تا پیش از این دولت (.World bank, 2020)است 

شدند. اما در بحران کنونی ناشی از شیوع های اقتصادی مواجه میها با بحراناقتصادی و افزایش تعرفه

                                           
1 SARS 
2 COVID-19 
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ارانه به کارگران تاکید شده است، چرا که ای دولت و پرداخت یهای هزینهویروس کرونا بر اتخاذ سیاست

گذاری شده است در های کنترلی و  فاصلههای تولیدی به علت سیاستبحران موجب از بین رفتن فعالیت

به عنوان یک بحران بانکی در بخش مسکن  2008 -2005های دیگر مانند بحران مالی حالی که بحران

ها سطح بدهی دولت 11-هبود و بازیابی اقتصاد پس از کویدهای بایاالت متحده ایجاد شده است. سیاست

ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده است اما به دلیل تورم کم سابقه به طور کلی این افزایش هزینه

های بر بخش 11 –. از اینرو، با توجه به اثراتی که بیماری کووید(Kelton, 2020)نگران کننده نیست 

گذارد و با توجه به اهمیتی که بخش کشاورزی در تولید غذا، اشتغال و تولید ناخالص یمختلف اقتصادی م

داخلی هر کشور دارد، بررسی و ارزیابی اثرات ناشی از آن حائز اهمیت است. بر این اساس، در این مقاله 

به شرح  بر بخش کشاورزی پرداخته شده است. سازماندهی مقاله 11 –به ارزیابی اثرات بیماری کووید 

 ذیل است:

و منشأ و چگونگی آن پرداخته شده است.  11-در ابتدای بحث به توضیحی اجمالی در مورد بیماری کووید

بر اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد به بررسی آثار  11-پس از آن اثرات بیماری کووید

 ثیرات این بیماری بر بخشبر بخش کشاورزی پرداخته شده است. در ادامه تأ 11-ویروس کووید

گیری های اقتصادی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است و در نهایت هم نتیجهکشاورزی با سایر بخش

 و پیشنهادات ارائه شده است.

 11-بیماری کووید

 ها را بیمار کنند.توانند حیوانات و انسانها هستند که میویروس های کرونا خانواده بزرگی ازویروس

های دستگاه عفونت از طیفی به ابتال موجب اند،شده های کرونا که تاکنون شناختهتعداد زیادی از ویروس

های شدیدتری مثل سندروم تنفسی شوند که از سرماخوردگی تا ابتال به بیماریها میتنفسی در انسان

ه به تازگی کشف شده ایی ککرون ویروس متغیر هستند. 2مرس و سندروم تنفسی حاد سارس 1خاورمیانه

این ویروس نوظهور و بیماری ناشی از آن، تا قبل از شروع  است. 11-است عامل ابتال به بیماری کووید

 (.WHO, 2020) اخیر ناشناخته بود شیوع

                                           
1 MERS 
2 SARS 
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چین، پس از اینکه مردم بدون علت  هوبی استان ووهان برای اولین بار در شهر 2011در دسامبر 

ویروس  های موجود مؤثر نبود، نوع جدیدی از کروناو درمان هاواکسن شدند و سینه پهلو مشخصی دچار

اند، مشخص از میان نخستین افرادی که به این ویروس آلوده شده .شناسایی شد انسان در گیریهمه با

وانات زنده نیز به فروش ، که در آن حیاننفروشی غذاهای دریایی هوبازار عمده شد که دو سوم آنها با

نفر سازمان جهانی بهداشت  1000با عبور تعداد قربانیان ویروس کرونا از مرز  .اندرسد، ارتباط داشتهمی

های خشک و را انتخاب کرده است. عالیم بیماری شامل تب، سرفه  111-کوید بیماری نام رسمی آن برای

 (.WHO, 2020) است آبریزش بینی و گلودرد و تندنفسی ،تنگی نفس مانند مشکالت تنفسی گاهی

انتقال  سازمان جهانی بهداشت با توجه به گسترش بیماری در افرادی که با حیوانات در تماس نبودند

از افراد بیمار )حامل ویروس( به افراد سالم  11-یدوانتقال کو. انسان به انسان را نیز مد نظر قرار داد

هایی که با سرفه یا بازدم از دهان و بینی فرد مبتال کتواند از طریق قطراین بیماری می پذیر است.امکان

ها بر وسایل و سطوح اطراف کاین قطر شود، به دیگران نیز سرایت کند.به اطراف پخش می 11-یدوبه کو

سپس سایر افراد با دست زدن به این وسایل یا سطوح آلوده و لمس چشم ها،  شودمی فرد بیمار پخش

از سرفه های ناشی همچنین امکان ابتال از طریق تنفس قطرک شوند.مبتال می 11-دهان و بینی، به کوید

 11-یدوبه همین دلیل، مهم است که از فرد مبتال به کو نیز وجود دارد. 11-یدویا بازدم فرد مبتال به کو

 زنی. در رابطه با منشأ پیدایش این بیماری دو گمانه(WHO, 2020) فوت( فاصله بگیرید 3متر )یا  1حداقل 

بازار غذاهای دریایی ووهان را منشا آن  های قوی و تقریبا مطمئنمختلف وجود دارد. یکی از فرضیه

کند که داند و براساس آن این بیماری از پانگولین به انسان انتقال یافته است. اما فرضیه دیگر بیان میمی

این ویروس از آزمایشگاه به بیرون شیوع پیدا کرده که تا این لحظه رئیس موسسه ویروس شناسی چین 

یک از اند چرا که هیچدیگر کشورهای اروپایی این فرضیه را رد کردهدر ووهان و مقامات رسمی چین و 

اند که این یکی از دالیل اصلی رد کنند به ویروس کرونا مبتال نشدهافرادی که در آزمایشگاه مذبور کار می

 .(Garry et al., 2020 ) نظریه است

 بر اقتصاد 11-اثرات ویروس کووید

اقتصادی منفی ناشی از ظهور آن یک شوک برای اقتصاد جهان بود. در  شیوع ویروس کرونا به دلیل اثرات

ها از گذاران اعتماد خود را به بازارهای مالی از دست دادند و بسیاری از آناثر وقوع این اتفاق سرمایه

                                           
1 COVID-19 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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گذاران تر شدن وضعیت فعالیت اقتصادی خود را متوقف کردند. این وضعیت تنها به سرمایهترس وخیم

شد، بلکه شهروندان عادی را نیز تحت تاثیر قرار داد، بنابراین بسیاری از آنان از ترس اینکه میمحدود ن

اندازهای اند از دست بدهند، پسبا توجه به شرایط سخت اقتصادی آنچه را که تاکنون به دست آورده

فتاری و تغییراتی که منجر های رعالوه بر این واکنش (.Jakson et al., 2020)ها خارج کردند خود را از بانک

های مهم اقتصادی در سراسر جهان تاثیر گذاشت. اقدامات کننده بود بر بخشبه کاهش تقاضای مصرف

تعلیق حرکت  پیشگیرانه و کنترلی انجام شده توسط کشورهای مختلف درگیر این بیماری و متعاقباً

توان با این وجود در حال حاضر نمی های اقتصادی شده است.تجاری منجر به توقف کامل اکثر فعالیت

میزان دقیق خسارت بیماری کرونا را بر اقتصاد و مدت زمان الزم جهت بهبود وضعیت اقتصادی جهان را 

 مدت زمان و عمق بحران به سه نکته بستگی دارد: (.Althaqafi, 2020)تعیین کرد 

 ( ویروس تا چه حد و با چه سرعتی گسترش یافته است؟1

 کشد واکسن تولید و توزیع شود؟طول می ( چه مدت2

 ,.Sen et al)4کنندگذاران در کاهش آسیب به سالمت جسمی و اقتصادی چقدر مؤثر عمل می( سیاست3

2020). 

 7/0 زانیبه م 2020در سال  یجهان یپول رشد اقتصاد یالمللنیصندوق ب رعاملیبراساس اظهارات مد

  0S&Pسازمان  ی. برآوردها(Rob, 2020) ار خواهد بودمورد انتظ یدرصد 3/3درصد کمتر از رشد 

 یاقتصادرشد  زانیم S&P ینیبشیپول است. براساس پ یالمللنیصندوق ب یهاینیبشیاز پ ترنانهیبدب

از  یرشد اقتصاد زانیم نیمقدار کمتر نیکه ا رسدیدرصد م 2/0به  ینیبشیدرصد مورد پ 3/3از  یجهان

 11-دیکوو یماریمهار ب یمعتقد است که اقدامات اتخاذ شده برا S&P است. 1182 یزمان بحران اقتصاد

 (.Gruenwald, 2020)سوق داده است  یرا به سمت رکود اقتصاد یاقتصاد جهان

های تجاری منجر به افزایش نرخ بیکاری شده، به طوری که نرخ بیکاری در همچنین تعلیق فعالیت

ت. بیکاری یکی از عوامل اصلی اقتصادی است، به طوری که درصد رسیده اس 3/22اتحادیه اروپا به 

الذکر باعث شده شود. موارد فوقدرصد از رشد اقتصادی را شامل می 50کننده تقریبا های مصرفهزینه

تواند باعث وقوع بدترین رکود اقتصادی از که بسیاری از کارشناسان هشدار دهند که ویروس کرونا می

 (.Cooper and Wolf, 2020)شود  1130زمان رکود بزرگ دهه 

                                           
 .است نشده انجام جهان یکشورها تمام در و کامل طور به آن عیتوز اما شده دیتول کرونا واکنس مقاله نیا نگارش زمان در1 

2 Standard and Poor's 
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چرخ تولید را کند یا متوقف  کرده  اًها و شرایط قرنطینه تقریباقدامات پیشگیرانه اتخاذ شده توسط دولت

است، زیرا اکثر کشورهای جهان مرزهای خود را بستند. به عالوه کاهش حمل و نقل هوایی و منع تردد 

که این امر تقاضا برای نفت را کاهش داد که باعث شد  مردم منجر به کاهش مصرف نفت و بنزین شد

اوپک برای کنترل قیمت تولید را کاهش دهد، در نهایت کاهش قیمت نفت فشار زیادی برا بودجه 

 (.Commission, 2020)کشورهای تولیدکننده نفت خاورمیانه وارد کرد 

هانی پس از این بحران کار آسانی بیشتر کارشناسان معتقدند که شروع به کار و بهبود مجدد اقتصاد ج

داری براساس اصل انتقال سریع و دائمی کاالها، خدمات و مردم بنا شده است. وقتی نیست. نظام سرمایه

شود و به تبع آن جریان ارز خارجی نیز شود، گردشگری نیز متوقف میصنعت هواپیمایی متوقف می

و خطوط هوایی واردات متوقف شده و بنابراین تقاضا شود. به عالوه با محدود شدن حمل و نقل متوقف می

ها ممکن است به طور کلی تولید را متوقف کنند. اینها همه حرکت یک حلقه یابد و کارخانهکاهش می

کند و بازارهای گسترده بین کشورهای جهان است که وقتی این حرکت متوقف شود اقتصاد سقوط می

 (.UN, 2020)کند مالی و بورس سهام هم سقوط می

اند که از چندین بخش و فعالیت اقتصادی در سراسر جهان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته

 جمله آن:

 کم شدن تولیدات -

 متوقف شدن صنعت توریسم -

 کاهش قیمت نفت -

 سقوط قیمت سهام -

 رکود بزرگ و بحران اقتصادی -

 شود:که رکود جهانی با دو شاخص زیر نشان داده می

 کنندهای مصرفکاهش تقاض -

 (.Althaqafi, 2020)گذاری کاهش سرمایه -

 توان بیان نمود که، در طول دههدر خصوص پیامدهای ویروس کرونا بر کشورهای در حال توسعه  می

گذاری واقعی و گذشته این کشورها با رشد اقتصادی ناچیز، کم بودن سرعت تجارت، کم بودن سرمایه

اند. کشورهای در حال توسعه در های عمیقی را تجربه کردهمالی و بدهیهای رشد نابرابری درآمد، آسیب
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های ساختاری بسیار متفاوت با مشکالت ناپایداری بدهی و درآمد های مختلف درآمد و با ویژگیرده

 (IMF) 4المللی پولکنند. تقریبا نیمی از اقتصادهای فقیرتر توسط صندوق بیندست و پنجه نرم می

مشخص شد که این کشورها در معرض خطر باالیی از بدهی خارجی هستند. در سال بررسی شدند و 

درصد از تولید  111کل بدهی خصوصی، عمومی، داخلی و خارجی کشورهای در حال توسعه به  2018

 (. Morgan et a,. 202l)ها رسید که باالترین سطح ثبت شده است آن (GDP) 0ناخالص داخلی

 بخش کشاورزی 11-تأثیرات ویروس کووید

های های انسانی و رشد اقتصادی، بر فعالیتدر جهان، عالوه بر فعالیت 11-گیری ویروس کوویدهمه

کند به تبع آن گرسنگی و کشاورزی نیز اثر داشته است. زمانی که یک بیماری عفونی شیوع پیدا می

شیوع و گسترش بیماری، زمانی که  با (.Sar et al, 2010( و ) Burgui,2020)یابد سوءتغدیه نیز افزایش می

های منع آمد و شد و قرنطینه اجرا شود، مشکالتی از جمله کمبود نیروی کار برای برداشت سیاست

آید. کشاورزی از جمله محصول و سختی دسترسی به بازار محصوالت برای کشاورزان به وجود می

 ,Abdelhedi and Zouari)تاثیرگذار است های توسعه انسانی است که بر امنیت غذایی هم ترین بخشمهم

اثر این بیماری به دو صورت قابل مشاهده است: مردم به دلیل بیکاری و (. Kogo et al, 2020( و )2020

کنند کاهش درآمد مصرفشان کاهش یافته است و از طرف دیگر خرده فروشان مواد غذایی را احتکار می

یی تاثیر داشته است. با وجود شرایط فعلی و محدودیت حمل و و بنابراین بر دسترسی و هزینه مواد غذا

شوند و این موجب کمبود مانند و تحویل داده نمینقل محصوالت در آخرین مرحله تولید باز می

 (.Kaur et al, 2020)شود محصوالت غذایی و افزایش قیمت می

ر بر تقاضای غذا و امنیت غذایی اثر ویروس کرونا از یک سو بر تولید و توزیع مواد غذایی و از سوی دیگ

، وجود ممنوعیت سفر و آمد و شد گذارد. در خصوص تأثیر ویروس کرونا بر تولید و توزیع مواد غذاییمی

( نشان داده شده 1ای بر توزیع غذا داشته که در شکل )زنجیره غذا را تحت تاثیر قرار داده و تاثیر عمده

درصد  22ن است که تجارت جهانی کاالها به دلیل بیماری کرونا تا است. براساس گزارشات اعتقاد بر ای

های مختلف کشاورزی مانند زراعت، دامداری و شیالت به شدت . بخش(WTO, 2020) کاهش داشته است

، به دلیل محدودیت در 11-اند. در کشور چین بیماری کوویدقرار گرفته 11-تحت تاثیر بیماری کووید

                                           
1 International Monetary Fund 
2 Gross Domestic Product 
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. (Zhang, 2020) و کمبود نیروی کار، تاثیر زیادی بر بخش دامداری داشته استدسترسی به خوراک دام 

المللی ممنوعیت سفر در بسیاری از کشورها بر تولید طیور اثرگذار بوده است. براساس اعالم شورای بین

 در اوایل شیوع این بیماری، تداوم این وضعیت موجب خواهد شد که هیچ تولید مثلی اتفاق 1(IPCطیور )

ماهی منبع مهمی از پروتئین و انرژی است که  (.Vorotnikov, 2020)نیافتد و تخم مرغ جوجه ریزی نکند 

های (. فعالیتFAO, 1., 2020)کند میلیون نفر را تامین می 3درصد پروتئین حیوانی را برای  20بیش از 

گذاری اجتماعی(، )فاصله ماهیگری در مناطق مختلف آفریقا، آسیا و اروپا به دلیل اقدامات بهداشتی

پرورش دهندگان ماهی  (.FAO, 2., 2020)ها و کمبود نیروی کار کاهش یافته است عرضه محدود نهاده

برای فروش محصوالت خود دچار مشکل شده و به دلیل کمبود بذر و خوراک تولید آبزیان با مشکل 

دنی دارند بنابراین کشاورزان مواجه شده است. از طرفی محصوالت کشاورزی عمدتا ماهیتی فاسد ش

تری ذخیره کنند که منجر به کاهش مجبور هستند محصوالت فروخته نشده خود را برای مدت طوالنی

بیشترین  11-ویروس کووید (.FAO, 1., 2020)های تولید شده است کیفیت غذا و همچنین افزایش هزینه

داران پس از کاهش چشمگیر در عرضه شیر و های لبنی وارد کرده است، دامآسیب را به شیر و فرآورده

اند. گاوداران لبنی در اباالت تعطیلی شرکت فرآوری شیر مجبور به تعطیلی تولید و فرآوری شیر شده

میلیون گالن شیر را دور  2 زنند که دامداران در سراسر کشور هر روز تقریباًمتحده آمریکا تخمین می

 (. Forstadt, 2020)ریزند می

                                           
1 International Poultry Council 
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  غذا نقل و حمل و غذا نیتأم رهیزنج مختلف مراحل بر 11 – دیکوو یاثرگذار: 1 شکل

 (Poudel et al 2020) منبع:

به دلیل آشفتگی تجارت جهانی، کشاورزان با کمبود منابع کشاورزی مانند بذر، کود و سموم دفع آفات 

صادرکنندگان عمده کود در جهان است. قرنطینه در چین  روبرو هستند. چین یکی از تولیدکنندگان و

بر  11-بیماری کووید (.Marlow, 2020)المللی کود را به شدت تحت تاثیر قرار داده است تجارت بین

گردان، گندم، جو، کلزا و سبزیجات مزارع اثرگذار بوده است. با کاشت محصوالت بهاره مانند ذرت، آفتاب

نتقال این بیماری بهداشت کارگران، کمبود نیروی انسانی مسئله اصلی در بخش توجه به میزان باالی ا

ت درمانی مناسب و حمایت اجتماعی کشاورزی است. کارگران در کشورهای کم درآمد و متوسط، از خدما

انداز اندک یا صفر، بسیاری از کارگران غیررسمی کشاورزی مجبور به کار برخوردار نیستند و به دلیل پس

هستند. از این رو کارگران در معرض خطر  11-خود انزوا در زمان شیوع بیماری کووید با وجود پروتکل

های کشاورزی با کمبود نیروی انسانی مواجه بیشتر مزرعه (.ILO,2020)باالی این ویروس قرار دارند 

 ,Brelie)هستند چرا که ممنوعیت سفر موجب کمبود کارگران فصلی و غیررسمی مزرعه شده است 

در سرتا سر جهان کارگران به سرعت در حال از دست دادن مشاغل خود هستند. سازمان (. 2020
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درصد  81به دلیل تعطیلی کامل یا تعدیل نیرو،  11-ماری کوویدبرآرود کرده که بی (ILO) 4المللی کاربین

های برای غلبه بر این تهدید بسیاری از سازمان (.ILO,2020)افراد شاغل را با تهدید روبه رو کرده است 

دولتی و غیردولتی در تالش برای حفظ حلقه زنجیره تأمین مواد غذایی هستند. در حال حاضر سازمان 

)فائو( در تالش برای دستیابی به هدف اصلی خود یعنی حفظ زنجیره غذایی و تامین موا  غذا و کشاورزی

  (.FAO, 3., 2020) غذایی است.

تقاضا برای غذا به دلیل  که، کرد انیب توانیم ییغذا تیامن و غذا یتقاضا بر یماریب ریتاث در خصوص

در مواجه با چنین رویداری، شیوع کاهش درآمد و ظرفیت خرید تحت تاثیر قرار گرفته است. مردم 

کنند و به دنبال انباشت مواد غذایی هستند که زده رفتار می، به طور هیجان11-گیری کوویدبیماری همه

این واکنش آنان به نوبه خود بر دسترسی و قیمت مواد غذایی اثرگذار است. قیمت کاالها در کشورهای 

رود که قیمت نترل این بیماری بستگی دارد. انتظار میمختلف متفاوت است و به سیاست کشورها در ک

کاالهای اساسی باثبات و پایدار باشد در حالی که محصوالت باارزش باالتر یک جهش قیمت را تجربه 

. در حال حاضر به دلیل تصور غلطی که رواج پیدا کرده و حیوانات منشا این (Siche, 2020)کنند می

 (.Poudel et al, 2020) ف پروتئین حیوانی به شدت کاهش پیدا کرده استآیند، مصربیماری به شمار می

امنیت غذایی اشاره به در دسترس بودن مقدار کافی غذا برای همگان دارد. به دلیل کاهش در تجارت 

الملل و ایجاد اختالل در زنجیره تامین مواد غذایی و تولید مواد غذایی احتمال بروز ناامنی غذایی بین

در فروش  ارد. فائو گزارش داده است که کشاورزان و ماهیگیران محلی و کوچک احتماالًوجود د

شود. ناامنی توان خرید میمحصوالت خود با مشکل مواج خواهند بود که این امر منجر به کاهش درآمد و 

ر قرار پذیرترین اقشار جامعه را به شدت تحت تأثیفقیرترین و آسیب 11-غذایی ناشی از بیماری کووید

میلیون نفر با ناامنی  113میلیون نفر با گرسنگی مزمن و  820. در حال حاضر (FAO, 4., 2020)دهد می

. به همین دلیل اختالل در دسترسی به غذا ناشی از این اپیدمی (FAO, 4., 2019)غذایی مواجه هستند 

دک برای تأمین نیاز غذایی خود میلیون کو 10بالفاصله و به شدت بر این گروه تأثیر گذاشته است. حدود 

های غذایی های غذایی مدرسه وابسته هستند، که به دلیل تعطیلی مدارس و تعلیق برنامهبه وعده

توانند توانایی کنند که این امر میهای غذایی روزانه خود را دریافت نمیمدرسه، این کودکان دیگر وعده

 . (FAO, 5., 2020) ها برای مقابله با این ویروس را کاهش دهدآن

                                           
1 International Labor Organization 
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 های اقتصادی ایرانکشاورزی در مقایسه با سایر بخش بر بخش 11-تأثیر ویروس کووید

 دو حالت خواهد داشت: 11-براساس گزارش بانک جهانی وضعیت اقتصادی پس از شیوع بیماری کووید

توقف شده کوتاه شان مهایی که فعالیتشود که اثر ویروس بر بخشوضعیت مالیم به شرایطی گفته می -

دار در جهان ادامه 11-شود که شیوع ویروس کوویدوضعیت شدید به حالتی اطالق می -مدت بوده است. 

 باشد.

های مختلف اقتصاد ( ارائه شده است رشد بخش1براساس آمار منتشر شده از بانک جهانی که در جدول  )

 ایران مورد بررسی قرار گرفته است:

 درصد-رانیا یاقتصادهای کشاورزی در مقایسه با سایر بخش بخش بر 11-دیکوو اثر یمقدمات یابیارز: (1) جدول

 رشد

 
 

 دیشد تیوضع میمال تیوضع

8931 8933 8011 8933 8011 

 1 -3/8 1/2 -3/5 -2/8 یداخل ناخالص دیتول

 5/1 1 2 5/1 1/2 یکشاورز

 5/1 -4/12 3 -8 -5/11 صنعت

 5/0 -1/1 5/1 3/4 -5/0 تخدما

 8/0 -5/1 7/1 -7/3 -9/0 (نفت بدون) یداخل ناخالص دیتول

 یجهان بانک: منبع

 توان بیان نمود که:( می1براساس جدول  )

در ایران که با تعطیلی مشاغل و صنایع، وضعیت قرنطینه و کاهش حمل و  11-شیوع بیماری کووید - 

های اقتصادی داشت. اما رفته ری بر تولید ناخالص داخلی و بخشتنقل همراه بود اثر شدید و گسترده

های اقتصادی رشد تر فعالیترفته با گذشت زمان و آغاز به کار مجدد مشاغل و بازگشت به وضعیت عادی

تواند ناشی از کشف واکسن و های مختلف بهبود خواهد یافت. این بهبود وضعیت میاقتصادی و بخش

 های اقتصادی در سال آتی باشد. تر شدن مشاغل و فعالیتا روند عادیکنترل کامل بیماری ی

پذیرفته است و به علت  11-های اقتصادی بخش نفت بیشترین تاثیر را از بیماری کوویددر بین بخش -

وابستگی شدید تولید ناخالص داخلی کشور به نفت و با مقایسه تولید ناخالص داخلی با حضور و عدم 

ها، بخش کشاورزی کمترین صدمه و وان به تاثیر شدید آن پی برد. در بین سایر بخشتحضور نفت می
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 ( کمتر از بخش1200کاهش رشد را تجربه کرده است ولی میزان رشد آن پس از بهبود شرایط بحرانی )

 تواند ناشی از عدم توجه کافی و مطلوب به بخش کشاورزی در ایران باشد.صنعت است و این می

توان بیان نمود که، تنها بخش کشاورزی است که در طی زمان شیوع این ین در حالت کلی میبنابرا -

رشد این بخش دچار کاهش شده است که در  11ویروس رشد منفی را تجربه نکرده و تنها در سال 

 های اقتصادی کمترین آسیب را از این بیماری متحمل شده است. مقایسه با سایر بخش

 کایآمر دالر -رانیا یکشاورز یاساس یکاالها متیق: (2) جدول

/ کاال

 محصول
 سنجش واحد

 (ینیبشیپ) سال سال

7182 7181 7183 7171 7178 7177 7179 7172 7191 

 کنجاله

 ایسو

 هر در دالر

 تن
350 405 347 340 348 351 315 382 430 

 روغن

 ایسو

 هر در دالر

 تن
851 789 715 750 718 781 805 844 950 

 یهادانه

 ایسو

 هر در دالر

 تن
393 394 319 350 313 371 390 418 500 

 جو
 هر در دالر

 تن
98 121 128 115 119 123 127 131 110 

 ذرت
 هر در دالر

 تن
155 114 170 110 114 119 174 183 210 

 برنج

 (لندیتا)

 هر در دالر

 تن
399 421 418 450 453 451 459 415 480 

 گندم

 (کایآمر)

 هر در دالر

 تن
174 210 202 195 198 202 205 212 230 

 گاو گوشت
 هر در دالر

 لوگرمیک
39/4 2/4 71/4 1/4 12/4 14/4 11/4 7/4 8/4 

 مرغ گوشت
 هر در دالر

 لوگرمیک
12/2 24/2 2 85/1 87/1 9/1 92/1 97/1 1/2 

 پرتقال
 هر در دالر

 لوگرمیک
81/0 79/0 51/0 54/0 51/0 58/0 11/0 11/0 8/0 

 شکر
 هر در دالر

 لوگرمیک
31/0 28/0 28/0 32/0 33/0 33/0 34/0 35/0 38/0 

 پنبه
 هر در دالر

 لوگرمیک
84/1 01/2 72/1 1/1 14/1 19/1 74/1 83/1 1/2 

 منبع: بانک جهانی

 

 

ی به نسبت شود که محصوالت غذایی اساسبینی میمیالدی پیش 2021( در سال 2براساس آمار جدول )

تواند ناشی از اقدامات کنترلی، کاهش نیروی کار افزایش قیمت را تجربه کنند که این می 2020سال 
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باشد؛ چرا که با  2020مزارع و همچنین کاهش تولید محصوالت ناشی از گسترش این بیماری در سال 

دچار مشکل شدند و این شیوع این بیماری مزارع و پرورش حیوانات به علت کاهش نیروی کار در تولید 

های موجود در بینیخواهد شد. براساس پیش 2021موجب افزایش قیمت محصوالت در سال بعد یعنی 

تواند جدول فوق میزان قیمت محصوالت مصرفی در آینده همواره روندی رو به رشد خواهد شد. این می

تواند بر مقدار تولید، از مدت میناشی از بحران حاصل از این اپیدمی باشد. چرا که شوک وارد شده در

 الگوی کشت و استراتژی کشت کشاورزان اثرگذار باشد. 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

بر بخش کشاورزی با استفاده از روش اسنادی یا  11-در این تحقیق، به بررسی تاثیر ویروس کووید

 ای پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که:کتابخانه

به  نسبت یبحران بخش کشاورز نیدر زمان وقوع ا یآمار منتشر شده از بانک جهان سبراسا -

 صدمه را متحمل شده است.  نیاقتصاد کمتر یهابخش ریسا

 طیشرا یدارا ینفت یو با در نظر گرفتن درآمدها یدر حالت کل یناخالص داخل دیتول -

که  رانیاقتصاد ا یبرا ندتوایم تیوضع نینسبت به حالت بدون نفت است که ا ینامساعدتر

از مسائل مورد توجه  یکیهمواره  ییغذا تیامنبه نفت دارد خطرناک باشد یدیشد یوابستگ

 ؛اندبوده گزند و بیآس معرض در شتریب ریفق یکشورها یماریب نیا وعیبوده است. در زمان ش

 شیرا افزا یماریب نیخطر ابتال به ا یو ضعف سالمت ییغذا منابع به یدسترس عدم که چرا

 . دهدیم

از مسائل مورد توجه  گرید یکیبخش  نیکشاورزان و کارگران ا یکاریب شیمشاغل و افزا کاهش -

کاهش  تیو در نها ییمواد غذا متیق شیافزا د،یمنجر به کاهش تول یکار کاف یرویاست. نبود ن

بحران در  نیمهم ا یامدهایاز پ یکی نیبوده که ا یگرسنگ شیو افزا ییبه مواد غذا یدسترس

 جهان است. 

 یکاریب شیکاهش اشتغال و افزا یماریب نیاز زمان گسترش ا یاز مشکالت بخش کشاورز یکی -

اشتغال  لیاز کارگران به دل یاریبس یماریب وعیبخش است. پس از ش نیکار شاغل در ا یروین

ترک شغل  به وربجم یماریب نیاز ا یناش یجان دیو دستمزد کم در مواجه با تهد مهینبود ب ،یفصل
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و صاحبان مزارع از کار  نهیقرنط طیشرا لیکار به دل یرویقسمت اعظم ن گریشدند و از طرف د

 شدند.  کاریب

کار موجب  یرویبخش است. کاهش ن نیاز مشکالت مهم ا ی دیگرکی باثبات دستمزد و مهیب نبود -

امر موجب  نیبخش شده و ا نیو مشکالت حمل و نقل در ا ییمحصوالت غذا دیکاهش تول

 مهیشده است. توجه به ب یکشاورز داتیهدر رفت تول نیمحصوالت و همچن متیق شیافزا

در  یاز عوامل کمک یکی تواندیبخش م نیکارکنان ا یمناسب برا یشغل طیشرا جادیکارگران و ا

 باشد.  ییهابحران نیمواجه با چن

 به توجه با. است یکشاورز بخش در مناسب یهایتکنولوژ و امکانات عدم مشکالت از گرید یکی -

 و حمل و یآمد و رفت یهاتیمحدود یبرقرار و بخش نیا یدیتول محصوالت ریپذ فساد تیماه

 است شده محصوالت رفت هدر و فساد و محصوالت عرضه رهیزنج در مشکل جادیا موجب نقل

 با یورزکشا محصوالت متیق هم و افتهی کاهش کشاورزان درآمد زانیم هم بیترت نیا به که

 .است بوده رو روبه شیافزا

ریزان ارائه گذاران و برنامهتوان به سیاستبنابراین بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهادات زیر را می

 داد:

با توجه به عملکرد بخش کشاورزی توجه به بخش کشاورزی و تقویت تولید و صادرات در این بخش  -

 وضعیت مالی کشور کمک شایانی کند.تواند به رونق اقتصادی و بهبود می

 یسو موجب رونق اقتصاد کیبخش از  نیا یو تالش در جهت ارتقا یبخش کشاورز به همچنین، توجه -

الزم  ییغذا تیامن گرید یبخش خواهد شد و از سو نیدر ا نیاز شاغل یریتعداد کث یتیشیمع تیو وضع

به بخش  شتریب تیاهم لیبه دل یش کشاورز. فراموش کردن بخکندیکنندگان را فراهم ممصرف یبرا

 ازمندین شرفتیپ یچرا که انسان در قدم اول برا بود خواهد یجد مشکالت بروزخدمات و صنعت موجب 

سالم و  یغذا نیو تام یوجود بخش کشاورز لهیبه وس ازین نیاست که بخش عمده ا یغذا و سالمت جسم

 .شودیم نیتام یکاف
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