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مقدمه 
روستا عموماً بهسان سیستمی باز عمل میکند که دارای اجزا و عناصر مرتبط به هم است .از یک سو ،فضای روستا متأثر
از ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی است که بستری برای فعالیتهای انسانی و بهخصوص فعالیتهای اقتصادی فراهم
میکند و از سوی دیگر این فضای اقتصادی شکل گرفته در درون روستا تعامالتی با فضاهای بیرونی برقرار میسازد .این
تعامالت بر مبنای ظرفیتها و پتانسیلهای منابع طبیعی و انسانی هر روستا شکل میگیرد و درجاتی از وابستگی به
فضاهای منطقهای ،ملی ،و حتی بینالمللی بهوجود میآورد .اگرچه وسعت این ارتباطات و پیوندها نشانی از قدرت و
شکوفایی روستاهاست ،بههمان نسبت ،بهلحاظ وابستگی ،شرایط شکنندگی آنها را نیز فراهم میکند .این نوع وابستگی
از ویژگیهای گریزناپذیر جوامع روستایی کنونی است که با ارتقای درجة توسعهیافتگی آنها بیشتر و بیشتر میشود.
امروزه ،خوداتکایی روستایی و انزوای آن دو روی سکة عقبماندگی روستایی تلقی میشوند .البته ،پراکندگی روستاها
خود شرایط را برای انزوای روستایی فراهم میکند؛ درحالیکه عناصر توسعهیافتگی مانند گسترش راههای ارتباطی،
رسانههای ارتباطی ،سطح باسوادی ،و تکنولوژیهای زراعی در راستای کاهش انزوا و ادغام توسعة روستایی در توسعة
کالن ملی و بهعبارتی ادغام اقتصاد روستایی با اقتصاد ملی و بعضاً جهانی است .به عبارتی ،هر آنچه بر اقتصاد جهانی و
اقتصاد ملی اثرگذار باشد بهطورقطع اقتصاد روستا را نیز متأثر خواهد کرد.
یکی از ویژگیهای اصلی جهان معاصر گسترش شهرنشینی است که نهتنها خود را در افزایش تعداد شهرها ،افزایش
جمعیت شهرنشین ،و بزرگترشدن شهرها نشان میدهد ،بلکه سرعت باالی رشد جمعیت شهرنشین و به دنبال آن
کاهش تعداد روستاها و روند رشد نزولی جمعیت روستایی از دیگر خصایص بارز اکولوژیکی جهان در قرن بیستویکم
است .امروزه ،با گسترش سریع و بعضاً خارج از کنترل جمعیت شهری ،شهرها روزبهروز متراکمتر ،آلودهتر ،و فقیرتر
میشوند .این امر بهخصوص در شهرهای جهان سوم مصداق بارزتری مییابد و در این شهرها گسترش بیرویة مناطق
حاشیهنشین و زاغهها بهسان واقعیتهای تلخی است که چهرة پنهان فقر و نابرابری در شهرها را آشکار میسازد.
امروزه ،جهان شاهد گسترش بیسابقة پاندمیک کووید 119 -است که بهجرئت میتوان گفت این نوع گسترش و
اثرگذاری در تارخ جهان بی سابقه بوده و اگرچه در صد سال گذشته جهان شاهد پاندمیک تب اسپانیایی بوده ،بهلحاظ
افزایش سرعت جابهجایی انسان در سالهای اخیر نسبت به قرن گذشته سرعت انتشار این بیماری و بهتبع آن قدرت
فراگیری آن هم دوچندان است.
جهان در گذشته نیز تجارب دیگری در همهگیری بیماریهای کشنده داشته است؛ ازجمله طاعون ژوستینین ،طاعون
سیاه ،طاعون آنتونین ،طاعون آتن ،وبا ،سل ،آنفوالنزای اسپانیایی و آسیایی ،ایدز ،تب ابوال ،سارس یا سندرم حاد تنفسی،
آنفوالنزای مرغی ،جنون گاوی ،مرس یا سندروم تنفسی خاورمیانه ،ویروس ماربورگ ،آنفوالنزای خوکی و کرونا.
این بیماریها هر کدام بهنسبت گسترش و فراگیری که داشتهاند اثرهای متفاوت و گاه قابلتوجهی بر اقتصاد ملی و
جهانی داشتهاند ،اما از سوی دیگر بهلحاظ درهمتنیدگی بیش از پیش اقتصاد جهانی و وابستگی اقتصاد ملی و محلی به
یکدیگر ابعاد این تأثیرگذاری بهمراتب بیشتر و پیچیدهتر از گذشته است.
از سوی دیگر ،بیماری کووید 19 -نوعی بیماری است که ،برخالف سایر اپیدمیها ،نه از مناطق جنگلی افریقا ،یا
مناطق فقیر یا روستایی ،بلکه از یک منطقة شهری آغاز شده است .بیماری کرونای چینی که بعدها بهدلیل واژة
نژادپرستانة آن به کووید 19 -تغییر نام داد ،در دسامبر  ،2019برای اولین بار در شهر ووهان استان هوبئی چین ،پس از
اینکه مردم بدون علت مشخصی دچار سینهپهلو شدند و واکسنها و درمانهای موجود مؤثر نبودند ،در انسان شناسایی شد
1. COVID-19
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(فاکس .)2020 ،از میان نخستین افرادی که به این ویروس آلوده شدهاند مشخص شد که دوسوم آنها با بازار
عمدهفروشی غذاهای دریایی ووهان ،که در آن حیوانات زنده نیز به فروش میرسد ،ارتباط داشتهاند (هانگ و همکاران،
2020؛ ژوزف .)2020 ،بیماری یادشده بهسرعت به یک بیماری فراگیر جهانی تبدیل شد و در تاریخ  11مارس 21( 2020
اسفند  )1398توسط سازمان بهداشت جهانی 1بهدلیل فراگیری جهانی آن بهعنوان یک پاندمیک معرفی شد (اخبار
بی.بی.سی.)2020 ،2
همانطورکه اشاره شد ،این بیماری ابتدا در یک منطقة شهری آغاز شد .بهلحاظ سرعت انتقال این بیماری از یک
انسان به انسان دیگر ،مراکز متراکم شهری مناسبترین مکان برای گسترش سریع بیماری بهشمار میروند؛ بنابراین،
شهرها به کانون تمرکز بیماری تبدیل شدند؛ عالوهبراین ،هرچند بارها گفته میشود در این پاندمیک جهانی همه در یک
قایق هستیم و خطر آن همه را تهدید میکند ،واقعیت این است که همه در یک موقعیت و شرایط یکسان در این قایق
نیستیم؛ بهعبارتی ،برخی در مکان امن و سایرین در بخش آسیبپذیر و بلکه آسیبدیدة این قایقاند ،برخی دارای
تجهیزات نجات بوده و بقیه از این امکانات و تجهیزات در درجات مختلف بیبهرهاند .بنابراین ،در شهرها هم میتوان
شاهد گ سترش نامتوازن پاندمیک بود .در مناطق فقیرنشین شهری این بیماری قربانیان بیشتری میگیرد و بههماننسبت
مکانهای متراکمتر به کانونهای گسترش بیماری تبدیل میشوند.
بهاینترتیب ،جمعیت در مناطق متراکمـ شهریـ در جستوجوی مناطق امن به مکانهای کمتراکمتر و بهعبارتی به
مناطق روستایی پناه میبرند و با شکلگیری جریان حرکت جمعیت شهری به مناطق روستایی بیماری نیز به مناطق
روستایی انتقال مییابد .این در حالی است که روستاها از چند جهت در برابر این پاندمیک شکنندهتر از شهرها هستند.
از آنجا که هدف این مقاله تمرکز بر شناسایی چگونگی اثرپذیری اقتصاد روستا از شرایط پاندمیک و واکنش به آن
است ،این موضوع از ابعاد مختلف در این نوشتار تجزیهوتحلیل خواهد شد؛ ازاینرو ،در این مقاله تالش میشود به
سؤالهای زیر پاسخ داده شود:
 .1چگونه پدیدههای انسانی همانند پاندمیک کووید 19 -بر اقتصاد روستایی در سطح جهان تأثیر میگذارند؟
 .2برای مقابله با این چالش ،اقتصادهای روستایی در جهان چه راهکارهایی اتخاذ کردهاند؟
نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در درک مؤثرتر شرایط روستاهای ما از بُعد اقتصادی و یافتن راهکار مناسب
مقابله با اثرهای منفی آن بر اقتصاد خرد و کالن روستایی مفید و قابلاستفاده باشد.

مبانینظری 
یکی از مباحث اساسی که از دیرباز ذهن برنامهریزان ،اقتصاددانان ،سیاستمداران ،و سایر متصدیان امور عمومی را به
خود معطوف کرده توجه به اقتصاد یا همان ایجاد رشد و توسعة اقتصادی در کشورهاست (قنبری و راغفر.)1395 ،
جغرافیای اقتصادی شاخهای از جغرافیای انسانی است (مطیعی لنگرودی )1389 ،که در سال  1882برای اولین بار
جرمن گوتز 3عنوان «جغرافیای اقتصادی» را وارد ادبیات جغرافیایی کرد (شکوئی .)1383 ،موضوع موردمطالعة جغرافیای
اقتصادی اشکال تولید و مکانهای مصرف انواع تولیدات در سطح جهان است (جورج .)5 :1975 ،بنابراین ،جغرافیای
اقتصادی از دو قسمت ،یکی جغرافیا (عوامل مکانی) و دیگری اقتصاد (تولید ،توزیع ،مبادله ،و مصرف کاال) و بخش
خدمات ،ترکیب یافته است.
)1. World Health Organization (WHO
2. BBC News
3. German Gotz
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یکی از مهمترین شاخههای جغرافیای اقتصادی «جغرافیای کشاورزی» است .گاهی اوقات عنوان «جغرافیای
بازرگانی» نیز بخشی از جغرافیای اقتصادی را شامل میشود و از تولید و توزیع و مصرف بحث میکند« .جغرافیای
صنعتی» نیز یکی از شاخههای اصلی جغرافیای اقتصادی بهشمار میرود (شکوئی.)1383 ،
تولیدات دستی یکی از جاذبههای جهانگردی تلقی میشود .درواقع ،صنایع دستی ،صنایع روستایی ،و توریسم بر
یکدیگر اثر متقابل دارند و ورود جهانگردان خارجی رونق هرچه بیشتر بازار محصوالت دستی را سبب میشود (مطیعی
لنگرودی.)173 :1388 ،
در بخش دیگری از مطالعات جغرافیای اقتصادی ،دادوستدهای جهانی و منطقهای از لحاظ حجم ،جهت ،کیفیت و
چگونگی ،با توجه به احتیاج و ضرورت قدرت سیستمهای اقتصادی مختلف مطرح میشود؛ عالوه بر آن ،همة اشکال
حملونقل و جابهجاییها با تجارت و بازرگانی ترکیب میشود و زیربخش مستقلی را در جغرافیای اقتصادی تحتعنوان
بخش «خدمات» ظاهر میسازد« .جغرافیای مصرف» ،که از ترکیب مقدار و سطح نیازها (که به درجة توسعة تکنیکی
وابسته است) و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی میشود ،نیز در همین مقوله جای میگیرد (مطیعی لنگرودی،
.)1389
در ارتباط با این دادوستدها ،راند دینل ( )2020بر آن است که اهداف توسعة روستایی جدا از مسائل شهری نیست؛
زیرا بازارهای اصلی برای دریافت مازاد تولیدات کشاورزی در مراکز شهری قرار گرفته است .از طرفی ،بیشتر عوامل تولید
از امکانات و سازمانهای شهری بهرهمند میشوند و خدمات موردنیاز جامعة روستایی مانند بهداشت ،درمان ،و آموزش،
که در حوزههای روستایی توزیع میشود ،از مراکز شهری بهدست میآید (پاپلی یزدی و ابراهیمی .)176 :1387 ،بر این
مبنا ،بین مکانهای جغرافیایی جریانها و تبادالت گوناگونی برقرار است.
از طرفی ،با توجه به اصول و مفاهیم جغرافیای اقتصادی ،قانون محدودیتها از مهمترین و چشمگیرترین قوانین
جغرافیای اقتصادی است؛ بدینسان که گاهی محیط فیزیکی محدودیتهایی در مکان زیست موجودات زنده فراهم
میآورد و زمانی نیز بستر مساعدی برای فعالیتهای مختلف انسان و پرورش و تولید محصوالت گوناگون تهیه میکند
(شکوئی .)1383 ،از جملة این محدودیتها میتوان به بحرانهای طبیعی و انسانی مانند سیل ،زلزله ،آتشسوزی،
خشکسالی ،طوفان ،بیماریهای مسری و همهگیر ،و جنگ اشاره کرد.
در طول تاریخ زندگی جوامع بشری ،بیماریها بهطرق مختلف بر زندگی فردی و اجتماعی انسانها تأثیر داشتهاند .بُعد
اقتصادی زندگی انسان نیز از این تأثیر مستثنا نبوده است؛ بهعبارتدیگر ،سالمت و بهداشت بر بسیاری از ابعاد اقتصادی
زندگی انسانها مؤثر است (قنبری و راغفر )1395 ،و زمانی که این بیماریها جنبة همهگیری داشته باشند وسعت بحران
ایجادشده نیز بسیار زیاد خواهد بود.
دنیاگیری یا دنیاگیر (پاندمیک) (میرشکاری )1393 ،به حالتی از همهگیری یک بیماری گفته میشود که از مرز چند
قاره فراتر رفته باشد .به این حالت همهگیری جهانی نیز گفته میشود؛ چون از مرزهای بینالمللی میگذرد و شمار
بسیاری از مردمان را گرفتار میکند .واژة فرانسوی پاندمی 1و انگلیسی پاندمیک 2از واژة یونانی پاندِموس 3برگرفته شده
است .در زبان یونانی پان 4به معنای همه و دِموس 5به معنای مردم است ،پاندِموس یعنی همة مردم (پورتا.)2008 ،

1. pandémie
2. pandemic
3. πανδημία
4. πᾶν
5. δῆμος
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درکل ،همهگیری یا اپیدمی بروز بیش از حد یک بیماری یا عارضه در جمعیتی معین را گویند .اپیدمی شیوع سریع بیماری
عفونی به تعداد زیادی از افراد در یک جمعیت خاص در یک دورة زمانی کوتاه ،معموالً دو هفته یا کمتر ،است؛ درواقع،
اپیدمی به هر بیماری قابل انتقال یا غیرقابل انتقال یا هر چیزی که سالمتی انسان و حیوانات را بهخطر بیندازد ،چنانچه
موارد ابتالی آن بیش از حد انتظار باشد ،گفته میشود (گرین و همکاران2002 ،؛ آتالنتا.)2012 ،

پیشینةپژوهش 
ربیعی و تکروستا (:)1400در پژوهش خود تشریح کردند که چگونه کرونا سبب اشتغال ناپایدار ،درآمد ناپایدار ،افزایش فقر
روستایی ،و کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد روستا شده است.
افضلی و زارع مهرجردی ( :)1400نیز کاهش پاسخگویی به نیازهای بازار (عملکرد بازاریابی) ،کاهش میزان جذب
سرمایة سرمایهگذاران (عملکرد مالی) ،کاهش بهکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص در بخش (عملکرد ارتباطی)،
کاهش ریسکپذیری (عملکرد نوآورانه) ،و کاهش میزان انعطافپذیری شرکت در تولید محصوالت متناسب با نیاز بازار
(عملکرد تولیدی) را بهترتیب دارای بیشترین تأثیرپذیری از اثرهای کرونا بر عملکرد تعاونیهای کشاورزی دانسته اند.
کاوسی و عزیزی ( :)1399نشان دادند که همهگیری ناشی از بیماری کووید 19 -تأثیر مهمی در کشاورزی و زنجیرة
تأمین مواد غذایی دارد که عمدتاً بر تقاضای مواد غذایی و بهتبع آن امنیت غذایی تأثیر میگذارد.
حجتی و حجتی ( :)1399بر این نکته اشاره داشتند که کاهش تقاضا برای صادرات محصوالت ایران (و بهطورکلی
کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را در حوزه تجارت خارجی متأثر میکند .در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم به دلیل
کاهش درآمد خانوار هم کاهش برخی کاالها و خدماتیکه به شیوع بیشتر ویروس دامن می زنند ،مانند حملونقل ،رستوران
و هتلداری ،و پوشاک را تحتتأثیر قرار میدهد .از طرف دیگر ،عرضة کل اقتصاد نیز بهدلیل اختالل در شبکة تأمین مواد
اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی با شوک عرضه مواجه شده است.
سامخانیانی ( :)1399بر این باور است کهمحدودیتهایی که در انتقال کاالهای کشاورزی از محل تولید تا
مصرفکنندة نهایی آن وجود دارد باعث شده که کشاورزان با کاهش درآمد قابلتوجهی مواجه شوند .مشکل دیگر کمبود
نیروی کار بهدلیل ترس از انتقال ویروس است که درنهایت به هدررفتن محصول تولیدی می شود .عالوه بر آن ،همهگیری
ویروس کرونا تأثیر بالقوهای در زنجیرة تأمین کاالهای کشاورزی گذاشته است .این مشکل بهصورت یک شبکة پیچیده از
مرحلة تولید تا حملونقل و سپس عمدهفروش ،خردهفروش ،و درنهایت مصرفکننده را دچار مشکل خواهد ساخت.
کریمزاده و همکاران ( :)1399شیوع ویروس در زمانبندی فعالیت کشاورزان ،توجه به پسانداز ،فعالیت اقامتگاههای
گردشگری روستایی و رونق کسبوکارهای روستایی و نیز سرمایة اجتماعی اثر منفی داشته است.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان (:)1399در پزوهش خود نشان داد که بیشترین آسیبها در
بخشهای خدماتی ،گردشگری ،هتلداری و رستوران ،خردهفروشی ،حملونقل ،پوشاک ،و آموزش روی داده است.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ( :)1399بخش عمدهای از کسبوکارهای کشاورزی با تغییر
در الگوی مصرف خانوار و کاهش و تغییر نوع تقاضا از طرف مصرفکنندگان مواجه شدهاند و از طرف دیگر با چالشهایی
نظیر بیماری پرسنل ،ناتوانی در بازپرداخت بدهی مالی ،کاهش تولید ،افزایش فساد محصوالت ،افزایش هزینههای تولید،
کاهش درآمد ،و افزایش شدید قیمت نهادههای تولیدی مواجه شدهاند.
راولز (2020در :) Samaddar, R., 2020برنامهریزی و آمادهسازی دولت مرکزی برای مقابله با بیماری همهگیر
کووید 19 -ضربة بزرگی به اقتصاد هند وارد کرده و مشکالت عظیمی برای مردم کارگر کشور بهوجود آورده است .اقتصاد
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غیررسمی روستایی بیشترین ضربه را به این کشور وارد کرده است .امتناع دولت مرکزی از تصدیق بحران و مدیریت
نادرست آنها در کنترل آن رنج مردم را بدتر و بحران را بیشتر تعمیق کرده است.
فیلیپسون و همکاران ( :)2020بر این باورند که کووید 19 -در اقتصاد روستایی تأثیرات قابلتوجهی داشته است.
سینگ ( :)2020نشان داده است که  400میلیون کارگر در هند در اقتصاد غیررسمی در معرض خطر فقر بیشتر و در
شرایط بحرانی قرار دارند .مهاجرت معکوس فشار مضاعفی بر کشاورزی و اقتصاد روستایی ایجاد خواهد کرد که به سقوط
تعداد قابلتوجهی از مردم در فقر شدید منجر خواهد شد .کووید 19 -تأثیر کوتاهمدت و بلندمدت بر اقتصاد روستایی در هند
خواهد داشت .بستة اقتصادی دولت شامل اقدامات طوالنیمدت است؛ درحالیکه اقدامات کوتاهمدت مانند مشوق نقدی و
یارانة دستمزد باید برای نجات کارگران مهاجر و کشاورزان حاشیهای انجام شود .مهمتر از همه فساد گسترده در سیستم
بزرگترین چالش در اجرای مؤثر برنامههاست.
اندرسون ( :)2020پیش بینی کرده است که کووید 19 -موجب وقفه در تولیدات و فعالیتهای اقتصادی در سراسر
جهان شده است.
سامنر و همکاران ( :)2020تشریح کرده اند که چگونه کووید 19 -قادر است برای اولین بار بعد از  1990اقتصاد
روستایی را تحت تأثیرات منفی خود قرار دهد.

تصویر.1مدلمفهومیپژوهش 



روشپژوهش 
این پژوهش براساس هدف جزو تحقیقات کاربردی است؛ درواقع ،تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر پاندمیک کرونا بر
اقتصاد روستا انجام پذیرفته است که نتایج آن میتواند به شناسایی مسائل و مشکالت روستاها در شرایط بحرانی،
مشخصشدن نقاط ضعف نظام برنامهریزی و مدیریت روستایی ،طراحی الگو و راهبردهای مؤثر جهت جلوگیری از انواع
آسیب ها در روستاها در شرایط مشابه و  ...منجر شود .همچنین ،براساس ماهیت و روش و بهلحاظ تکیه بر مطالعة چیستی
و چگونه بودن موضوع جزو تحقیقات توصیفی است .جامعة آماری موردمطالعه همة نقاط روستایی در سطح جهان است که
از بین آنها دو کشور هند و کانادا بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند .برای شناخت کامل موضوع و کسب بینش نظری الزم
از کتاب ،مقاالت ،و پژوهشهای مرتبط با موضوع بهنوعی از روش ترکیبی کتابخانهای استفاده شده است .در این روش
از ابزارهایی متناسب با فرایند انجام تحقیق ،همچون کتاب و نشریه ،اینترنت ،و مقاله استفاده شده است .در این زمینه
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بهروش متنخوانی ،فیشبرداری ،و ترجمه اطالعات جمعآوری و بهروش توصیفی تحلیل شده است .همچنین ،معیارها و
مؤلفههای اقتصادی که تحت تأثیر پاندمی کرونا قرار گرفتهاند در جدول  1آورده شدهاند.
جدول.1متغیرهایموردمطالعه
مؤلفه 

گویه 

متغیر 

تولید (کشاورزی -دامداری -معدن)
توزیع (صنعت)

تولیدات کشاورزی -باغی -دامی -دارویی -گلخانهای
گردشگری (بومگردی) -صنایع دستی -کارخانهای (فرآوری و بستهبندی)
عمدهفروشی و خردهفروشی -بازارهای محلی ،خارجی -واردات و صادرات -انواع
کسبوکارهای خرد و محلی
روستا
ساکن در روستا -مهاجر از روستا به شهر و برعکس
حملونقل و تبادالت
-

اقتصاد

مصرف (خدمات)

پاندمیک کرونا

مکان /زمین
نیروی انسانی /کار
زیربنایی
اثرگذاری -انتقال

بحثویافتهها 

انتقالپاندمیککرونابهمناطقروستاییواثرهایآنبرجمعیتواقتصاد 
پیشرفت علم تا حد زیادی باعث کنترل و کاهش شیوع بیماریهای واگیردار شده است .اما ،از سوی دیگر ،پیشرفت
شبکههای حملونقل کاال و مسافربری و تسهیل جابهجایی گردشگران و نیروی کار سبب شده تا بیماریهای واگیردار با
سهولت و سرعت بیشتری از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر انتقال یابد .این بیماریها ،عالوه بر تلفات
جانی ،آثار روحی و اجتماعی برای شهروندان ،آثار اقتصادی بسیاری نیز در سطح خرد و کالن به دنبال دارند .هزینههای
درمانی گزاف ،کاهش بهرهوری نیروی کار ،خروج بخش قابلتوجهی از نیروی کار از چرخة تولید بهدلیل بیماری ،کاهش
سطح مبادالت اقتصادی (داخلی و خارجی) ،کاهش تولید ناخالص داخلی و  ...بخشی از هزینههای اقتصادی منتج از انتشار
بیماریهای واگیردار است.
از آنجا که طی دهههای اخیر تولید یک کاال براساس الگوی برونسپاری انجام میشود و هر بخش از تولید در کشوری
دیگر انجام میشود ،شیوع یک بیماری در یک کشور فقط همان کشور را درگیر نمیکند ،بلکه بهواسطة زنجیرة تولید سایر
کشورها نیز درگیر میشوند (آبشاری.)1398 ،
همهگیریهای پیشین ،مانند آنفوالنزای اسپانیایی ( )1918در دنیایی رخ داد که بسیار کمتر از امروز در هم تنیده شده
بود و زنجیره های تأمین در سیارة زمین چنین گسترده نشده بود .از سوی دیگر ،حجم مسافرتها در مسیرهای طوالنی
که امکان انتقال ویروس در سرتاسر دنیا را با این شدت فراهم سازد نیز وجود نداشت.
با گسترش ویروس کووید 19 -در شهرها ،بهخصوص شهرهای بزرگ ،حجم زیادی از جمعیت شهری برای دوری از
مکانهای پُرتراکم ،که احتمال انتقال بیماری در آن دوچندان است ،بهسمت مکانهای روستایی حرکت کردند .این
شرایط تقریباً بین اقشار مختلف شهری دیده میشد .تعطیلی مدارس ،بیکاری گسترده ،و تعطیلی کسبوکارها نیز انگیزة
مردم را برای خارجشدن از شهر و پناهبردن به طبیعت افزایش داد .درمورد سنگال و هند ،ناتوانی کارگران غیررسمی (یا
خوداشتغال) در امرارمعاش و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی به مهاجرت آنها از مناطق شهری به مناطق روستایی
منجر شده است که باعث گسترش بیشتر ویروس در مناطق روستایی شد.
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البته ،عدم تدابیر مناسب برای کنترل رفتوآمد شهرنشینان به نواحی روستایی و عشایری ،بهدلیل ضعف اساسی در
امکانات بهداشتی و درمانی این نواحی ،میتواند آثار منفی قابلتوجه و جبرانناپذیری از خود برجای گذارد (ربیعی و
تکروستا.)1400 ،
در میان اقشار مرفه شهری ،شمار زیادی از خانوارها دارای خانههای دوم در مناطق خوش آبوهوای اطراف شهرها
هستند .این خانهها ،که عمدتاً کارکرد فراغتی دارند ،مکان مناسبی برای پناهبردن و دوری از جمعیت تلقی میشوند.
گروه دوم قشر متوسط شهری است؛ این دسته نیز ،که عمدتاً در اشتغاالت اداری -خدماتی یا صنعتی مشغول به
کارند ،با بستهشدن این اشتغاالت و بهدنبال خانهنشینشدن ،عمدتاً به مناطق زادگاهی و خانههای اجدادی خود ،که بیشتر
در روستاها هستند ،بازگشتند .برخورداری اغلب روستاها از شبکههای اینترنت یا دسترسی به شبکة اینترنت سیار امکان
دورکاری از آن مناطق را برای این گروه فراهم میساخت.
گروه سوم فقرای شهری هستند که این گروه نیز راهی مناطق روستایی شدند .در کشورهای فقیر ،که مهاجران
فصلی برای کار به شهرها آمده بودند ،با تعطیلی مراکز کار به روستاهای خود بازگشتند .عالوهبراین ،قشر فقیر شهری و
بهخصوص حاشیه نشینان شهری نیز برای تأمین مواد غذایی و از ترس گرسنگی به روستاهایشان بازگشتند؛ ازاینرو ،این
جریان جمعیتی به سمت روستاها ویروس کرونا را ،که از شهرها و در بین جمعیت متراکم ریشه گرفته بود ،به روستاها
منتقل کرد.
این در حالی است که مناطق روستایی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،برای مقابله با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
این بحران ،آمادگی کمتری دارند (ربیعی و تکروستا.)1400 ،
طبق برآورد سازمان بینالمللی کار ،1ساالنه حدود  170هزار نفر از کشاورزان بهدلیل انجام کار جان خود را از دست
میدهند و این بدان معناست که ریسک مرگ در بخش کشاورزی تقریباً دو برابر سایر مشاغل است .بهعالوه ،در مطالعات
بیشماری مرگومیر ناشی از بیماریهای تنفسی در بین کشاورزان و کارگران مزرعه نشان داده شده است .بهرغم اینکه
استعمال دخانیات در بین کشاورزان در مقایسه با سایر افراد جامعه کمتر شایع است ،آمار بیماریهای تنفسی و ریوی در
کشاورزان بهعلت مواجهه با عوامل بیولوژیکی زیانآور محیط کار نظیر ویروسها ،قارچها ،و انگلها و نیز تماس کشاورزان
با گردوغبار گیاهی ،گردوغبار ناشی از غالت ،حبوبات و آفات و مواجهه با انواع سموم و کودهای شیمیایی باالاست.
باالبودن شیوع بیماریهای تنفسی و ریوی در کشاورزان و نیز زیادبودن ریسک ابتال به این بیماریها در بین افراد
یادشده میتواند پیامدهای وخیمتری را با انتقال پاندمیک از طریق شهرنشینان به مناطق روستایی در پی ابتال به بیماری
کووید 19 -ناشی از کرونا ویروس ،که عمدتاً سیستم تنفسی را هدف قرار میدهد ،به همراه داشته باشد و لذا الزم است
تمهیدات ویژهای برای پیشگیری از این بیماری در میان کشاورزان اتخاذ گردد (بختیاری.)1398 ،
گسترش این پاندمیک در روستاها از چند جهت آسیبپذیری بیشتری بههمراه دارد؛ بنابراین ،مطالعه و توجه به آنها
از چند جهت اهمیت بیشتری دارد:
ـ بهلحاظ دموگرافیک ساخت جمعیت روستایی عمدتاً کهنسال است و با توجه به اینکه اپیدمی کووید 19 -بیشترین
قربانیان خود را از بین کهنساالن میگیرد ،جمعیت روستایی بهشدت آسیبپذیرتر از جمعیت شهری است.
ـ ضعف امکانات بهداشتی -درمانی در مناطق روستایی ،مشکالت ناشی از دسترسی نامناسب به مراکز درمانی در
شهرها و بعضاً دورافتادگی و سختیهای جابهجایی تلفات این بیماری را تا چند برابر میتواند افزایش دهد .این درحالی
است که بهدالیل فرهنگی و تا حدودی پایینبودن سطح دانش ،شناسایی و تفکیک افراد بیمار نیز نسبتاً دشوار است.
1. ILO
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ـ فقر بیشتر مردم روستایی دسترسی آنان را به امکانات بهداشت شخصی مانند آب سالم ،مواد شوینده و
ضدعفونیکننده ،ماسک و سایر تجهیزات بهداشتی با مشکل روبهرو میکند.
خانوارهایی که درآمد کمی دارند نیز ممکن است به سراغ غذاهای کممغذی بروند و این عامل مشکالت بیشتری برای
این خانوادهها بهوجود خواهد آورد (ربیعی و تکروستا.)1400 ،
ـ اتکای اقتصاد واحدهای بهرهوری و کارگاههای تولیدی در روستا بر نیروی کار خانوادگی در این شرایط خاص
میتواند عاملی مثبت تلقی شود یا اینکه بهلحاظ خردبودن آن را آسیبپذیرتر سازد.
بدینترتیب ،اگرچه این ویروس بیشتر قربانیان خود را در آغاز از بین جمعیت شهری گرفت ،انتقال آن به مناطق
روستایی میتواند ابعاد فاجعهآمیز آن را دوچندان کند .درجة آسیبزنندگی این بیماری به عوامل مختلف از جمله تعداد و
میزان تراکم جمعیت ،ساخت سنی جمعیت ،سطح اعتماد اجتماعی بین روستاییان و مدیران ،سطح دانش جمعیت و میزان
اطالعرسانی ،دانش رسانهای و رواج شبکههای اجتماعی ،درجة ارتباطات جادهای با مناطق اطراف و با شهرها ،تعداد
مسافران ورودی و تمهیدات جامعة محلی و مدیران روستایی برای غربالگری مسافران ،برخورداری از تجهیزات الزم،
وجود امکانات بهداشتی -درمانی یا سهولت دسترسی به آنها ،توان اقتصادی روستاییان ،منابع مالی و اقتصادی ،تنوع
منابع معیشتی ،و تا حدودی تنوع کشت بستگی دارد.
اگرچه این ویروس بر بدنة اجتماعی جامعه بیشترین آسیب را وارد میکند و در کوتاهمدت با افزایش مرگومیر در بین
جمعیت خود را نشان میدهد ،اثرهای اقتصادی آن ،که عمدتاً در بلندمدت بیشتر نمایان خواهد شد ،نیز میتواند نهتنها در
سطح روستا بلکه در سطح شهرها و همچنین در سطح ملی و جهانی ابعاد فاجعهآمیزی داشته باشد.
این ویروس پایههای اقتصاد جهانی را متزلزل کرده و باعث ایجاد تحوالت ژئوپلیتیکی پایدار شده است (مجمع
جهانی اقتصاد .)2020 ،1بهطوری که در بین اقتصاددانان این اجماع وجود دارد که این پاندمی تأثیر منفی شدیدی بر
اقتصاد جهانی خواهد گذاشت (منتی .)1399 ،انگل گوریا ،مدیر کل سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ،بر آن است
که ضربة اقتصادی پاندمی اخیر بیش از بحران جهانی سال  2008خواهد بود؛ حتی اگر شاهد رکود جهانی نباشیم ،برخی
از اقتصادهای جهان یا هیچگونه رشدی نخواهند داشت یا رشد اقتصادیشان منفی خواهد بود (  ,سمادر.)2020 ،2
شوک ناشی از کرونا اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه میسازد .از یک طرف ،عرضة نیروی کار
کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیة تولید نیز مشکالتی ایجاد شده است (شوک عرضه) .شوک عرضه شوک
تقاضا را بههمراه خواهد داشت .تعطیلی کسبوکارها به تعدیل نیروی کار منجر میشود و کاهش درآمد خانوار کاهش
تقاضا را بههمراه دارد .از طرف دیگر ،عدم اطمینان نسبت به آینده ،خانوار را به تصمیم پسانداز بیشتر و به تعویق انداختن
خرید اقالم غیرضروری ترغیب میکند .همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب میشود (مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی.)1398 ،
در صورت کلی ،شیوع ویروس کرونا به متأثرشدن تقاضا و عرضة کل منجر میشود :کاهش تقاضا ناشی از کاهش
تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از عدم تمایل خرید بهدلیل مالحظات و کاهش درآمد؛ کاهش صادرات بهدلیل مالحظات
بهداشتی کشورهای طرف تجاری؛ کاهش عرضه نیز بهدلیل تعطیلی اجباری بخش عمدهای از خدمات از جمله فعالیتهای
گردشگری ،ورزشی و تفریحی و  ...جهت اجرای سیاست فاصلهگذاری اجتماعی؛ افزایش هزینه و سختشدن واردات مواد

1. World Economic Forum
2. Samaddar, R
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اولیه و آسیبدیدن زنجیرة تولید کاالها؛ کاهش و توقف صادرات محصوالت بهدلیل بستهشدن مرزها یا ممنوعیت واردات
از سایر کشورها؛ کاهش تولید محصوالت بهدلیل کاهش عرضة مواد اولیه از سایر بنگاهها (طاهرینیا و حسنوند.)1399 ،
برایناساس ،در این مقاله عمدتاً بر اثرهای اقتصادی این پاندمیک بر بدنة اقتصاد روستا ،که نتایج آن همة جهان را
فرامیگیرد ،تمرکز شده است.
اثرهایپاندمیککرونابرکشاورزیوامنیتغذایی
بخش کشاورزی بهدلیل تأمین امنیت غذایی و تأمین معیشت بخشی از جمعیت ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم ،از اهمیت
ویژهای در اقتصاد برخوردار است .بررسی پیامدها و آمادهشدن در قبال آنها ،یکی از راههای مهم برای کاستن از نگرانی و
استرس درخصوص بحرانهاست .البته ،بررسی اثر واقعی ویروس کرونا بر اقتصاد کشاورزی نیازمند ارزیابی دادههای مرتبط
با زنجیرههای تأمین ،عرضه ،و تقاضای محصوالت کشاورزی است که خود متأثر از مواردی است همچون میزان تقاضا،
قیمت انرژی و کاالهای پسین و پیشین این بخش .زیرا این بخش رکن اساسی در تأمین امنیت غذایی بوده و ناپایداری آن
چالشهای فراوانی در مسیر رشد و توسعة اقتصادی هر کشوری ایجاد خواهد کرد.
برخی تصور میکردند که بهواسطة نیاز مستمر انسان به غذا ،که بخش اعظم تولیدات بخش کشاورزی را تشکیل
میدهد ،شیوع بیماری کرونا بر بخش کشاورزی و تولیدکنندگان آن اثری نداشته باشد ،اما این بحران بر فعالیتهای بخش
کشاورزی نیز ماند سایر بخشهای اقتصادی تأثیرگذار بوده است (نجفی علمدارلو و یونسیان )1399 ،که در ادامه به این
اثرها میپردازیم.
کاهشفروش

در اثر تعطیلی برخی از میادین میوه و ترهبار ،توقف صادرات ،فروش محصول با قیمت پایینتر از هزینة تمامشده به
دالالن و واسطهگران (کاهش قیمت بهعلت خرید محصول به قیمت تمامشده) (ایرنا ،)1399 ،تعطیلی بازارهای محلی و
اختالل در بازاریابی محصوالت کشاورزی (ربیعی و تکروستا.)1400 ،
درآمد
1

درآمد ناپایدار (کمیسیون اروپایی  )2013 ،و کاهش درآمد قابلتوجه کشاورزان بهعلت محدودیتهایی که در انتقال
کاالهای کشاورزی از محل تولید تا مصرفکنندة نهایی آن وجود دارد (مشکالت حملونقل و شرایط قرنطینه)
(سامخانیانی)1399 ،؛
فسادپذیریمحصوالت

محصوالت کشاورزی فسادپذیرند و نمیتوان آن را برای مدت طوالنی در جایی انبار یا ذخیره کرد و بعد از پایان همهگیری
این ویروس از آنها استفاده کرد .بیشتر محصوالت کشاورزان بهویژه صیفیجات و محصوالت گلخانهای مانند گلهای
زینتی متأسفانه بهدلیل شرایط پیشآمده روی دست تولیدکنندگانشان مانده است و خریداری برای آنها وجود ندارد
(غالمی و رشیدپورایی .)1399 ،در این رابطه ،اکثراً فروش بهصورت نصف قیمت یا برداشت محصول بهصورت غنچه (در
تولید و عرضة گلهای شاخهبریده) بوده است (ایرنا .)1399 ،درکل ،محصوالت فسادپذیر بهدلیل کاهش تقاضا در حدود
 15تا  20درصد کاهش قیمت را تجربه کردهاند (وزارت جهاد کشاورزی.)1399 ،

1. European Commission
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تداومفعالیت

فعاالن بخش کشاورزی و دامداری و نظایر آن مجبورند به فعالیت خود در این شرایط ادامه دهند؛ زیرا باغها ،مزارع ،و
دامداریها قابلیت آن را ندارند که رها شوند و از طرفی برای آنها هزینههای بسیاری شده است .همچنین ،معیشت
کشاورزان نیز در صورت رهاسازی با خطر روبهرو میشود (غالمی و رشیدپورایی.)1399 ،
زنجیرۀتأمین

همهگیری کرونا فشار بیسابقهای بر روی زنجیرههای عرضة مواد غذایی قرار داده است .با توجه به افزایش روزافزون
جهانیشدن ،این زنجیرههای تأمین اغلب مرزهای بینالمللی را پشتسر میگذارند .در کوتاهمدت ،کشورها اکثراً در
تالشاند تا آن زنجیرههای تأمین را سالم و کارآمد نگه دارند تا خرید ناشی از ترس کمبود کاهش یابد و موجب تغییراتی
در عادات مصرف ناشی از خانهنشینی شود (اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران1398 ،؛ سهیلی و همکاران،
.)1398
در ایران ،که کشاورزی ستون فقرات توسعه و عامل مهمی در تولید ناخالص داخلی است ،پاندمیک سبب اختالالت
بزرگی در زنجیرة تأمین و تصمیمگیری درمورد محصول شده و اثرهای منفی و عمیقی داشته و کشاورزان را متحمل
خسارات شدید مالی و اثرهای مخرب روحی کرده است؛ درواقع ،همهگیری ویروس کرونا تأثیر بالقوهای بر زنجیرة تأمین
کاالهای کشاورزی گذاشته است .این مشکل بهصورت یک شبکة پیچیده از مرحلة تولید تا حملونقل و سپس
عمدهفروش ،خردهفروش ،و درنهایت مصرفکننده را دچار مشکل خواهد ساخت (سامخانیانی.)1399 ،
البته ،شوک ناشی از ویروس کرونا در انتهای زنجیره ،که شامل مصرف و تجارت است ،اثرهای بیشتری میگذارد و
احتماالً اثر کمتری بر ابتدای زنجیره شامل تولید و توزیع این محصوالت داشته باشد ،اگرچه کاهش در مصرف یا تجارت با
یک وقفة زمانی میتواند بر تصمیمات تولیدکننده یا توزیعکننده اثرهای معناداری داشته باشد (نجفی علمدارلو و منعم،
.)1399

تصویر.2زنجیرۀ تأمین محصوالتکشاورزی و غذا،منبع:فائو 2020،1

در این رابطه فائو در گزارش خود اذعان میکند« :در شرایطی که مواد غذایی کافی برای تغذیة تمامی افراد وجود
دارد و دلیلی جهت احتکار مواد غذایی وجود ندارد ،شیوع بیماری کووید 19 -بهصورت بالقوه میتواند زنجیرههای حیاتی
تأمین مواد غذایی را هم مابین کشورها و هم درون کشورهاـ بین مناطق روستایی و شهریـ بهشکلشدیدی مختل کند.
طبق این گزارش ،اعمال محدودیت بر واردات و صادارت میتواند چالشهایی در حملونقل مواد غذایی و دسترسی به
واحدهای فرآوری مواد غذایی و همچنین بازارهای مواد غذایی ایجاد کند .در این شرایط ،هم تولیدکنندگان و هم
1. FAO

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،54شمارۀ،1بهار1401

402

مصرفکنندگان تأثیرات این اختالل را تجربه خواهند کرد و نهایتاً این مسئله میتواند به کاهش درآمد کشاورزان،
ناپایداری قیمت مواد غذایی ،و کمبود موقتی مواد غذایی بینجامد (فائو.)2020 ،
در شکل  3برآورد اولیه از میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر زنجیرة تأمین محصوالت کشاورزی در ایران نشان
داده شده است .با توجه به زمان شیوع ،بخش تولیدات زراعی ،دامی ،و باغی آسیب چندانی ندیدهاند؛ زیرا تصمیم به تولید
محصوالت کشاورزی پیش از شیوع ویروس اتخاذ شده است .در بخش توزیع ،با توجه به عدم ممنوعیت توزیع محصوالت
کشاورزی ،این بخش نیز آسیب چندانی ندیده است ،اما در بخش مصرف ،برآوردها حاکی از آن است که کاهش مصرف
باعث کاهش  7/8درصدی در میزان درآمد عرضهکنندگان محصوالت کشاورزی و غذا شده است .همچنین ،با توجه به
کنترل و محدودیتهای اعمالشده در مبادی گمرکات کشور ،بخش تجارت نیز با  10درصد زیان مواجه شده است (نجفی
علمدارلو و یونسیان.)1399 ،


ایران(نجفیعلمدارلوو یونسیان،

تصویر.3میزان زیان احتمالی شیوع ویروس کرونا بر زنجیرۀ تأمین محصوالت کشاورزی در
 )1399

نیرویکار

محدودیتهایی که کرونا در مؤلفههای اساسی کشاورزی مانند تأمین نیروی کار و حملونقل ایجاد کرده بر کل سیستم
کشاورزی تأثیر میگذارد .معموالً پس از شیوع یک بیماری همهگیر ،نخستین بحث جلوگیری از ترددها و اختالل در
سیستم حملونقل و جابهجایی عوامل انسانی است که این قضیه ،عالوه بر حملونقل و نظام توزیع ،عرضة نیروی کار را
هم متأثر میکند .درواقع ،کرونا بر عرضة نیروی کار در فرایند تولید و زمان ارائة محصول بر مصرف کاالهای بخش
کشاورزی اثرگذار بوده است (اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران1398 ،؛ سهیلی و همکاران )1398 ،و از
طریق تضعیف و حذف نیروی کار فعال کشاورزی در فعالیتهای مختلف باعث اختالل در چرخة تولید و فرآوری
محصوالت متعدد دامی ،زراعی ،باغی ،و آبزی ،که کاربرند ،میشود .با ماندن در خانه پس از شیوع کرونا ،رهاکردن شغل
بهدلیل ترس از مبتالشدن به بیماری یا اعمال قرنطینه ،عرضة نیروی کار کاهش مییابد (نجفی علمدارلو و یونسیان،
 .)1399در این رابطه کمبود نیروی کار بهدلیل ترس از انتقال ویروس درنهایت به هدررفتن محصول تولیدی منجر
میشود که در این رابطه بیشترین آسیب متوجه کارگران خصوصاً کارگران مهاجر در بخش کشاورزی است (سامخانیانی،
)1399؛ چون فعالیت اقتصادی در مناطق روستایی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،بهصورت غیررسمی است و در
بیشتر موارد کارگران روستایی از حمایتهای اجتماعی مرتبط با اشتغال از جمله بیمة بیکاری برخوردار نیستند (بیکراسکات
و همکاران .)2020 ،سازمان بهداشت جهانی نیز هشدار داده است که این مناطق در دورة شیوع کووید 19 -با فقر بیشتری
روبهرو خواهند شد .کارمزدی و مهاجرت فصلی در این مناطق شوکهایی را در درآمد افراد ایجاد کرده است (گارسیامورا و
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روتکوفسکی .)2020 ،همچنین ،محدودشدن کار دستهجمعی کشاورزان (بهخصوص در شالیهای برنج) (ایرنا )1399 ،از
دیگر اثرهای کرونا بر نیروی کار است.
کاهشقیمتومصرفناشیازکاهشتقاضا

اگرچه بخش کشاورزی به ذات خود مصونیت باالیی نسبت به این بحران دارد ،بخش مصرف تحت تأثیر این پدیده قرار
گرفته است؛ مثالً ،قیمت یک کیلوگرم ذرت از زمان شیوع ویروس  50سنت و قیمت سویا  60سنت در امریکا کاهش یافته
است .همین امر باعث شده که قیمت جهانی ذرت به کمترین مقدار خود از ژانویة  2018رسیده و در مارس سال  2020به
کمتر از  340دالر در هر تن کاهش یابد .روند مشابهی نیز برای محصول سویا اتفاق افتاده است .قیمت محصوالت
کشاورزی در هند نیز  20درصد کاهش یافته است (وزارت جهاد کشاورزی .)1399 ،همچنین ،کاهش مصرف و قیمت
محصوالت دامی ،مثل مرغ و ماهی ،بهدلیل عدم فعالیت رستورانها ،هتلها ،تاالرها ،افزایش قیمت نهادههای تغذیهای و
عدم صادرات و واردات (ماهنامة دام و کشت و صنعت :1399 ،ش  ،)239درواقع ،سقوط جهانی در تقاضا برای هتلها و
رستورانها ،سیاستهای قرنطینه و خودانزوایی جملگی باعث کاهش مصرف ،تقاضا ،و استفاده از محصوالت و خدمات
شدند و قیمت کاالهای کشاورزی را تا  20درصد کاهش دادند (طاهرینیا و حسنوند .)1399 ،بهعبارتی ،با از دست رفتن
مشتریان بهدلیل قرنطینههای بهداشتی در داخل و بستهشدن مرزها برای گسترش صادرات محصوالت ،کسبوکار
کشاورزان تحتتأثیر شدید قرار گرفته است (سازمان خواربار و کشاورزی مللمتحد .)2020 ،1از دیدگاه علم اقتصاد،
خسارتهای اقتصادی ناشی از پاندمی ویروس کووید 19 -تا حد زیادی بهدلیل کاهش تقاضاست؛ به این معنی که
مصرفکنندهای برای خرید کاالها و خدمات موجود در اقتصاد جهانی وجود ندارد (منتی.)1399 ،
تولید

درصورت طوالنیشدن بحران کرونا ،تولید بخشی از محصوالت کشاورزی ،مانند گلهای زینتی ،غیرضرور تلقی شده و با
کاهش شدید تولید مواجه خواهند شد .همچنین ،با خانهنشینشدن مردم و بالطبع با تغییر در الگوی مصرف ،تولید بخش
قابلتوجهی از تولیدات صنایع غذایی مانند کنسرو و کمپوت با کاهش مواجه خواهد شد؛ لذا تولید در بخش کشاورزی و
بهویژه خدمات مرتبط (در زنجیرة عمدهفروشی و خردهفروشی) و صنایع تبدلی کاهش مییابد (نجفی علمدارلو و یونسیان،
.)1399
حملونقل


از دیگر پیامدهای مهم گسترش پاندمیک توقف بسیاری از پروازهایی بوده که احتمال داشت مسافران ناقل بیماری را
جابهجا کنند .اختالل ،بهخصوص برای هواپیماهایی که بهطور همزمان برای مسافران و باربری استفاده میشود ،زنجیرة
تأمین برخی محصوالت نهایی ،مانند گلهای بریدهشده و غذاهای دریایی ،را مختل کرده است .دو موج عمده از این
اختالالت وجود دارد :اولین مورد ایجاد اختالل در طرف عرضه است .منابع صادراتی با کاهش تولید کاهش مییابد .از
آنجا که بیشتر این منابع صادراتی مواد اولیه و محصوالت کشاورزی بوده است ،اولین تأثیر خود را بر فروش محصوالت
روستایی بهجای گذاشت .موج دوم نتیجة کاهش تقاضا خواهد بود .از آنجا که بسیاری از فروشگاههای خردهفروشی اجباراً
بسته شدند ،آنها سفارش برای خریدهای جدید ،از جمله سفارشهای خارج از کشور ،را متوقف کردند .با قطع درآمد،
تقاضا بیشتر سقوط کرد (کر.)2020 ،
)1. Food And Agriculture Organization Of The United Nations (FAO

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،54شمارۀ،1بهار1401

404

درکل ،در بخش کشاورزی زیربخشهای ماهیگیری ،دامداری ،مرغداری ،پرورش کرم ابریشم ،زنبور عسل ،و زراعت
و باغداری با بیشترین زیان مواجه میشوند .بنابراین ،هرچند بخش کشاورزی بهطور مستقیم تحت تأثیر بیماری کرونا قرار
نگرفت ،آثار غیرمستقیم آن نسبتاً شدید است (پرمه.)1399 ،
درواقع ،یافتهها حکایت از آن دارد این بیماری بر همة اجزای سیستم غذایی از جمله عرضة اولیة محصول تا فرآوری،
تجارت ،و همچنین سیستم حملونقل ملی و بینالمللی و تقاضای واسطه و نهایی برای محصوالت ،زنجیرة تأمین ،تقاضا و
نقدینگی ،عرضة نیروی کار ،مصرف کاالها و خدمات ،و بهویژه درآمد مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت
کشاورزی در کوتاهمدت و بلندمدت و بازار نهادهها مانند بازار کار و سرمایه نیز تأثیرات مهم و مخربی گذاشته و مشکالت
متعددی ایجاد کرده است (سازمان بینالمللی کار.)2020 ،
اثراتکرونابرمناطقروستاییکانادا
بهطورکلی ،فقدان آمادگی و ضعف در برنامهریزی برای مقابله با پاندمیک کووید 19 -از سوی دولتها در بیشتر
کشورهای جهان شرایط دشوار اقتصادی را بهوجود آورد و این شرایط سخت در مناطق روستایی بهمراتب بیشتر بود.
بخش غیررسمی اقتصاد بزرگترین ضربه را تجربه کرد؛ این در حالی بود که اغلب دولتها بهخصوص در کشورهای فقیر
و درحالتوسعه ابتدا درصدد انکار بحران برآمدند و این پنهانکاری و مدیریت غلط ناشی از آن به بدترشدن اوضاع منجر
شد .درصورتیکه در کشورهای ثروتمند و پیشرفته با پذیرش بحران ،دستگاههای حمایتی بهکار افتادند و تمهیدات
متعددیـ برای حمایت از کسبو کارهای خرد و شاغالن در آن و همچنین برای کارفرمایان و افراد خوداشتغالی که بر اثر
بستهشدن بازارها دچار آسیب شده بودندـ بهکار بستند؛ مثالً ،دولت کانادا  2/5میلیارد دالر برای کمک به بخش کشاورزی
و مواد غذایی اختصاص داد و با ایجاد وبسایت ویژهای برای حمایت از این قشر کمکهای متنوعی کرد برای حفظ توان
تولیدی کشاورزان و همچنین حمایت از مصرفکنندگان برای دسترسی آسان و خرید و دریافت مواد غذایی درب منزل و
بدون خروج از خانه.
ساالنه ،حدود شصت هزار کارگر کشاورز از کشورهای امریکای جنوبی برای کار در مزارع و گلخانههای کانادا وارد
این کشور میشوند و در سال زراعی جاری بهدلیل رواج پاندمیک جابهجایی این کارگران مهاجر با مشکالت فراوانی
روبهرو شد؛ با وجود این ،دولت کانادا برای پیشگیری از افت تولید محصوالت غذایی و بعضاً جایگزینی آنان با گارگران
بومی ،که به دالیلی شغل خود را از دست داده بودند ،اقداماتی انجام داد و بعداً بهدلیل رواج بیماری در میان کارگران
مهاجر کشاورزی و مرگ سه تن از آنان و آلودگی بیش از  170تن از این کارگران اقدام به تشویق کارگران و کارفرمایان
آنها برای آزمایش کرونا کرد و درصورت مثبتبودن آزمایش آنان ،قرنطینة دوهفتهای با پرداخت دستمزد کامل به آنها
از طریق کمک هزینة دولتی را اجباری نمود .این اقدامات در کنار چندین اقدام دیگر انجام شد؛ از جمله دادن مشاوره،
کمکهای مالی و وامهایی با شرایط مناسب ،ارائة کمکه ای مالی به کشاورزان و کارفرمایان در مناطق روستایی برای
پوششدادن هزینههای اضافی که پاندمیک بر آنان تحمیل میکرد.
در اولین اقدام دولت کانادا مبلغ پنج میلیارد دالر را برای کمک به بخش کشاورزی در ماه مارس  2020اختصاص داد.
در این رابطه ترودو ،نخستوزیر کانادا ،پیامی خطاب به کشاورزان صادر کرد که در جای خود قابل تأمل است .در این
پیام آمده است« :کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی سخت کار میکنند تا در سرتاسر کشور غذا در سر میز خانوارها
وجود داشته باشد .آنها نباید نگران پرداخت بدهی وامهای خود باشند و باید پول کافی برای حمایت از خانوادة خود
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داشته باشند .اکنون ما در حال انجام اقدامات هستیم تا به آنها امکانات و توان بیشتری برای رفع چالشهای پیش رو در
این مواقع عدم اطمینان ارائه دهیم( ».اخبار پی.ام.جی.سی.ا /ای.ان.)2020 ،1
اثراتکرونابرمناطقروستاییهند
در آن سوی جهان در هند ،نارندرا مودی ،نخستوزیر ،در  24مارس اعالم کرد که «در عرض چهار ساعت آینده کشور
وارد تعطیلی 21روزه خواهد شد ».اعالمیة دولت نارندرا مودی برای تکمیل طرح بستن اماکن باعث توقف ناگهانی انواع
فعالیتهای اقتصادی از جمله تعطیلی کامل کارخانهها ،بازارها ،اماکن عمومی ،و سیستمهای تحویل مواد غذایی در
سراسر هند به استثنای خدمات اضطراری شد .این بستن ناگهانیـ که شامل تعلیق کار و ازدسترفتن دستمزدها بودـ
باعث شد تا شرایط فعلی حتی برای حفظ حداقل دستمزدهای روزانه سختتر شود .سفر این کارگران مهاجر از مکانهای
مقصد به خانه (روستاهایشان) به کابوسی تبدیل شد .برخی از کارگران مهاجر در مسیر درگذشتند؛ زیرا محدودیتهایی که
از سوی دولت وضع شده بود کارگران را مجبور میکرد که مسیرهای طوالنی را پیاده طی کنند (رشید و همکاران،
.)2020
برای آنها این واقعیتهای سخت نمایان شده بود که در شرایط بستهشدن اماکن و اشتغاالت اگر ویروس کرونا آنها
را نکشد ،گرسنگی این کار را خواهد کرد .هنگامی که طبقة متوسط مشغول حلوفصل «کار از خانه» بود ،میلیونها
مهاجر از شهرهای مختلف کشور به روستاها میرفتند ،سفرهای دشوار طوالنی بهسمت «خانه» .بااینحال ،در هند این
قفلشدن برای بسیاری فاجعه بهوجود آورد .داستانهای زندگی روزمرة افراد فقیر هندی نشان میدهد که این شرایط
چگونه همان لقمه نان اندک را از سفرة آنها حذف کرد (بیسواس.)2020 ،
کامالً واضح است که سیاستهای اجراشده در کشورهای ثروتمند امریکای شمالی و اروپایی را نمیتوان با قاطعیت در
کشورهای جنوبی بهکار گرفت .مثالً ،سیاستهای اجرایی کانادا در پرداخت مقرری به افرادی که کل یا بخشی از
درآمدشان را از دست دادهاند یا پرداخت غرامت به اشتغاالت خرد آسیبدیده و حتی پرداخت هزینة درمانی و کل درآمد
کارگران مهاجر کشاورزی در دورة بیماری با آنچه در هند انجام شد و دولت هند ظرف چهار ساعت محدودیت 21روزة
حرکت در داخل کشور را اعالم کرد و کارگران مهاجر را سرگردان نمود و از سویی هیچگونه مقرری برای دستمزد در
کشوری که باالی  90درصد جمعیت شاغل آن در بخش غیررسمی و کشاورزی فعالیت میکنند وضع نکرد قابل مقایسه
نیست.
در کشور هند ،میلیونها کارگر مهاجر از شهرهایی که در آنها هیچ فرصتی برای درآمدزایی باقی نمانده بود صدها
مایل را بهسمت روستاهای خود حرکت کردندـ شاید این بزرگترین خروج تاریخی در هند پس از جدایی پاکستان از هند
بودـ که بدینترتیب این مهاجران خود و دیگران را درمعرض آسیب در برابر ویروس قرار دادند.
بنابراین ،مشخص است که تأثیر ویروس توسط فقرا بهویژه در کشورهای کمدرآمد بیشتر احساس میشود .در پاسخ
به سقوط بازارهای سهام ،دولتها مبالغی پول را به اقتصاد پمپاژ میکنند ،اما وقتی به مردم دستور داده میشود که در
خانه بمانند ،گردش پول بهخصوص برای مشاغل کوچک کُند میشود.

1. pm.gc.ca/en/news
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وصنایعدستی 

برکسبوکارهایروستایی،گردشگری،بومگردی،

اثراتپاندمیککووید19-
در سکونتگاههای روستایی آنچه اهمیت بسیاری دارد شکنندگی معیشت جامعة روستایی و فعالیتها و مشاغل مرتبط با
زیربخشهای اقتصاد روستایی متأثر از بحران کروناست .مثالً ،کسبوکارهای روستایی و بخش صنایع دستی و کوچک و
خدمات گردشگری احتماالً متحمل بیشترین ضرر و زیانها شدهاند و ممکن است این شرایط تداوم نیز داشته باشد (ضیاء
نوشین.)1399 ،
اقدامات احتیاطی برای کاهش شیوع ویروس کرونا موجب بستهشدن خدمات غیرضروری شده است .تعطیلی فعالیت
و اشتغاالت غیررسمی بازار ،بهویژه در بخش خدمات ،شرایط بسیار سختی برای جوامع روستایی بهوجود آورده است؛ زیرا
بخش قابلتوجهی از اشتغاالت خدماتی در مناطق روستایی در بنگاههای غیررسمی رایج است (پانیزا ،در سمادر .)2020
مطالعات پراکنده ،از جمله مطالعهای که توسط «مطالعات روستایی» در هند انجام گرفته ،نشان میدهد که اشتغال
موجود در روستاها در زمان بستهشدن اقتصاد بسیار کم شده است؛ زیرا هیچ فعالیت اقتصادی غیر از فعالیتهای اساسی
توسط ادارة محلی مجاز به کار نیست (راوالم و همکاران .)2020 ،این کنترل ،که عمدتاً از جانب پلیس محلی انجام
میگرفت ،به کاهش سطح اشتغال و فرصتهای شغلی در مناطق روستایی منجر شد .در این میان ،شصت درصد از درآمد
روستاییان کاهش یافت و بعضاً در برخی مشاغل کل درآمد از دست رفت .در مطالعة میدانی که در هند انجام شد
کشاورزان اعالم کردند که محصوالت خود را حداقل سی درصد زیر قیمت بازار فروختهاند .سیوهفت درصد اعالم کردند
که قادر به برداشت محصول نبودند و پانزده درصد هم اعالم کردند که نتوانستهاند محصوالت خود را بهفروش برسانند.
گردشگری روستایی ،که منبعی برای اشتغال و درآمد است و میتوان آن را ابزار مهمی برای توسعة اقتصادی ،اجتماعی،
و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد (دادورخانی و قربانی ،)1394 ،نیز از کرونا متأثر بوده است؛ درواقع ،کسبوکارهای
حوزة گردشگری داخلی و خارجی (توریسم ورودی) ،که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم محسوب
میشوند ،در زمان پاندمیک عمالً تعطیل شده و چرخ این صنعت اشتغالزا نیز متوقف میشود و واحدها و فعالیتهای
فراوانی در زنجیرة وابسته به آن ،از جمله هتل ،حملونقل ،باالدستیها و پاییندستیهای صنعت غذا و  ...آسیب دیده و
کارکنان آنها ممکن است کار خود را از دست بدهند (طاهرینیا و حسنوند .)1399 ،در این میان ،میتوان گفت از بین
کسبوکارهای روستایی و عشایری عمیقترین آثار منفی را اقامتگاههای گردشگری روستایی و عشایری شاهد بودهاند
(ربیعی و تکروستا .)1400 ،اقامتگاههای بومگردی میتوانند پیوند محکمی با رونق و ترویج صنایع دستی و اشتغال
جوامع محلی داشته باشند .اشتغال پایدار ،توسعة کارگاههای کوچک تولید صنایع دستی ،توسعة مشاغل روستایی ،ایجاد
فروشگاههای صنایع دستی ،و پایداری جوامع محلی برخی از فواید ایجاد و گسترش اصولی اقامتگاههای بومگردی است.
اقامتگاههای یادشده فرصتی مناسب برای کسبوکارهای کوچک (خانوادهمحور) است و از این طریق ارتباط مستقیم و
متقابلی بین گردشگران و میزبان صورت میگیرد .همین عوامل موجب رشد فزایندة کسبوکارهای کوچک و محلی
خواهد شد و جامعة میزبان نیز میتواند به عرضة محصوالت محلی و صنایع دستی به گردشگران بپردازد (دادورخانی و
همکاران192 :1393 ،؛ غمخوار.)1397 ،
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،که به بررسی تأثیر کرونا بر کسبوکارهای روستایی و عشایر میپردازد،
اقامتگاههای گردشگری روستایی بر اثر گسترش این پاندمیک تعطیل شدهاند و بهدلیل ممنوعیتهای مسافرتی ورودی
گردشگران به روستاها کاهش اساسی داشته است .بهتبع این موضوع ،درآمد ناشی از فروش صنایع دستی و سایر
محصوالت در روستاها به گردشگران نیز تقریباً به صفر رسیده است .در این دوره بسیاری از روستاییان ،بهدلیل تعطیلی،
حتی قادر به فروش محصوالت خود در بازارهای محلی هم نبودهاند .در سالهای گذشته ،محصوالت فراوانی اعم از
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سبزی و تخم مرغ چه از محل عرضه به ساکنان بومی و چه از محل عرضه به گردشگران بهفروش میرسید ،ولی این
میزان با شیوع کرونا به حداقل رسیده است.
همچنین ،با شیوع بیماری یادشده در جهان بسیاری از سفرهای داخلی و خارجی ،ارتباطات ،جابهجاییها و فعالیت
شرکتهای بزرگ و تأسیسات مرتبط با گردشگری ،بازدید از مراکز و اماکن گردشگری ،اماکن سرپوشیده و موزهها و ...
بهطور چشمگیری کاهش یافته است و در این راستا بیشترین خسارت به روبهرشدترین و بزرگترین صنعت ،که
گردشگری است ،وارد شده است .بهنظر میرسد باید مسیر جدید یا نوع گردشگری جدیدی را تجربه کرد و آن گذر از
گردشگری انبوه 1بهسوی گردشگری سفارشی 2است.
برایناساس ،با شرایطی که در دوران کرونا بهسر میبریم ،باید بهدنبال گردشگری جایگزین بود و این حرکت از
نقطة مقابل گردشگری انبوه با الگویی برای گردشگری تخصصی ،فرهنگی مبتنی بر جوامع محلی ،و حفاظت محیط
زیست مؤثر است و این امر میتواند محقق شود (سوفالی.)1399 ،

نتیجهگیری 

آنچه همهگیری کرونا روشن کرد این است که ما به یک تغییر بنیادین در ساختارهای نهادی اقتصاد جهانی نیاز داریم؛
زیرا نابرابری ثروت در همه جای دنیا تشدید شده و دیگر چنین شرایطی نمیتواند پایدار باشد .پیامد این رکود بزرگ
اقتصادیِ تقریباً سراسری کاهش درآمد سرانه است که در مقیاس جهانی با میانگین رشد منفی در سطح منهای 3/6
درصد میلیونها نفر را به زیر خط فقر مطلق میکشاند .کارشناسان بانک جهانی میگویند :از سال ( 1870صد و پنجاه
سال پیش) تاکنون این نخستینبار است که درآمد سرانة جهانی با کاهشی چنین مهم روبهرو شده است .درعینحال،
معاون بانک جهانی این خطر را گوشزد میکند که ممکن است پاندمیک کرونا  100میلیون نفر را به فقر مطلق بکشاند.
اکنون که کشورهای جهان درگیر ویروس کرونا شدهاند ،چالشهای بسیاری در حوزههای مختلف اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی ،سالمت ،و  ...بروز کرده است (قاسمی و همکاران.)1399 ،
از طرفی ،به دالیل اقتصادی و اجتماعی ،افراد جامعه نیازمند تعامل با یکدیگرند که این امر موجب میشود مهار
بیماری سختتر شود .بیماریهای واگیردار و قرنطینهشدن باعث میشود که ویرانیهای گستردهای در زندگی افراد جامعه
بهعلت محدودشدن اشتغال پدید آید (النست.)2020 ،
ویژگی مهم گسترش کرونا از نظر اقتصادی این است که این بحران هم باعث شوک منفی عرضه و هم شوک منفی
تقاضا شده است .شوک منفی عرضه بهدلیل برهمخوردن زنجیرة تأمین ،کاهش عرضة نیروی کار ،و کاهش بهرهوری رخ
داده است و شوک منفی تقاضا هم ناشی از نااطمینانی مصرفکنندگان و افزایش پسانداز احتیاطی ،کاهش مسافرتها ،و
کاهش قدرت خرید است (سهیلی و همکاران.)1398 ،
هزینههای تحمیلشده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن میتواند اقتصاد را با تورمهای باالتر و
رشدهای اقتصادی پایینتر مواجه کند (اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند .)1399 ،درواقع ،کرونا با تأثیر بر
زنجیرة تأمین ،تقاضا ،و نقدینگی بر بنگاهها و با تأثیر بر عرضة نیروی کار ،مصرف کاالها ،و خدمات و بهویژه با کاهش
درآمد مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در کوتاهمدت و بلندمدت بر اقتصاد خانوارها و اقتصاد بخش
کشاورزی تأثیرگذار است .بازار برخی از محصوالت در کشورها بیرمق شده و بخشی از صادرات محصوالت کشاورزی نیز
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بهطور مستقیم و غیرمستقیم دچار اختالل شده است .ضمن اینکه پسزدگی محصوالت کشاورزی و عرضة آن به بازار
داخلی موجب افت قیمت این محصوالت در کشورها میشود که در کوتاهمدت موجب رضایت مصرفکنندگان میشود ،ولی
در ماههای بعد و سال آینده میتواند موجب کاهش تولید و آنگاه مشکل در عرضه و همچنین افزایش قیمت این
محصوالت در داخل کشورها شود .بدونشک ،شیوع ویروس کرونا یکی از جهانشمولترین پدیدههای تاریخ بشر است که
ابعاد آن همة افراد کرة زمین را تحتتأثیر قرار داده است .میتوان ادعا کرد که امروز دغدغة تمامی حاکمیتها در سراسر
جهان برنامهریزی برای کنترل این بیماری و مدیریت تبعات اقتصادی آن است (نجفی علمدارلو و یونسیان.)1399 ،
در این رابطه ویلیام بر آن است که بهکارگیری یک رویکرد سیستماتیک مستلزم انطباق و کاربست روشهای
بهداشتی -درمانی ،اجتماعی -اقتصادی ،و اجتماعی -سیاسی مقابله با پاندمیک است .او بر آن است که آموزش عامل
کلیدی است .از جهت کسب اطمینان از اینکه جامعة محلی بهخوبی با نحوة انتشار ویروس آگاهی دارد ،اما همچنان به
مدلی اشاره میکند که توسط ای.ای.آر.آر 1بهکار گرفته شده و شامل بهکارگیری رهبران محلی ،شخصیتهای مذهبی ،و
حتی اطبّای سنتی برای کمک به انتشار پیامهای بهداشتی است (صمددار.)114 :2020 ،
از آنجا که کشاورزان بیشتر از شهروندان معمولی در این ایام به اقالم بهداشتی نیازمندند تا بتوانند با رعایت نکات
بهداشتی به فعالیت خود ادامه دهند ،باید تضمینی به آنها داده شود که محصوالتشان خریداری میشود و روی
دستشان باقی نمیماند .بر این اساس ،دولت باید اعتبارات و تسهیالتی در اختیار کشاورزان قرار دهد؛ زیرا افرادی که
میخواهند کشت بهاره داشته باشند در محصوالت فعلی ضربه خوردهاند و برای کشت پاییز نیز نیازمند نقدینگیاند که در
حال حاضر ندارند.
تخصیص سبدهای حمایتی ،بخشودگی مالیاتی ،تعدیل نرخ حاملهای انرژی ،مساعدت و همراهی بانکهای عامل،
تخصیص وام کمبهره بهعنوان سرمایة در گردش به کشاورزان ،تعویق پرداخت مالیات ،و  ...از جمله راهکارهایی است که
دولتها میتوانند به روستاییان و کشاورزان ارائه دهند.
مهم ترین رسالت برای حمایت از مشاغل و واحدهای تولیدی در اشتغال روستایی و عشایری این است که برای آنها
بازار فراهم کنیم؛ زیرا پایداری این مشاغل به بازار فروش محصوالت آنها وابسته است .بنابراین ،بهنظر میرسد اگرچه
در آیندهای نه چندان معلوم ممکن است ویروس کرونا از جهان رخت بربندد ،اثرهای اقتصادی آن ممکن است تا سالهای
زیادی بعد از آن باقی بماند.
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 .21غالمی ،حسین و رشیدپورایی ،سپیده ،1399 ،سال سختی در انتظار کشاورزان است ،خبرگـذاری دانشـجویان ایـران (ایسـنا) ،کـد خبـر:
.99010401342

 .22غمخوار ،عباس ،1397 ،اقامتگاههای بومگردی؛ توسعة گردشگری و رونق صنایعدستی ،سایت خبری -تحلیلی میراث فرهنگـی ،صـنایع
دستی و گردشگری.
 .23قاسمی ،محمد؛ کشتهگر ،عبدالعلی و محمدزاده ،زهره ،1399 ،حکمرانی خوب و مدیریت ارزش عمـومی در برابـر بحـران کوویـد،19 -
راهبردهای مدیریت در نظام سالمت ،سال  ،5شمارة  ،1صص .6-3
 .24قنبری ،سمیرا و راغفر ،حسین ،1395 ،مدلسازی و تحلیل تأثیر هزینههای سرطان بر رشد اقتصادی ایران ،مدیریت بهداشـت و درمـان،
.19-7 ،)2(7
 .25کاوسی ،الهه و عزیزی ،سیاوش ،1399 ،تأثیرات امنیت غذایی بیماری کووید 19 -بـر روی کشـاورزی و زنجیـرة تـأمین مـواد غـذایی،
ششمین کنفرانس بینالمللی ایدههای نوین در کشاورزی ،محیط زیست و گردشگری ،تهران.
 .26کریمزاده ،حسین؛ خالقی ،عقیل و نقیزاده ،رباب ،1399 ،تحلیل ادراک محیطی جامعة روستایی از شیوع ویروس کرونا در بخش مرکزی
شهرستان ورزقان ،فصلنامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی ،سال نهم ،شمارة سوم (پیاپی  ،)33صص .70-49
 .27ماهنامه دام و کشتوصنعت ،1399 ،تأثیر کرونا بر آبزیپروری ،پیاپی .239
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