
 2022.340600.1714GAHR./10.22034 :doi                                                                         645-3851:شاپا الکترونیکی

 
 105-119صص ،1، شماره5، دوره1401 پاییزجغرافیا و روابط انسانی، 

مهاجرت:  تیو وضع ییغذا تیکرونا بر عدم امن روسیو راتیتأث یگذاراستیس

 شکاف ساختاری مفهومی چارچوب

 2گوکی زهراالسادات حسینی، 1*آلمه جوقی علی اکبرپور

 ایران قوچان، پیام نور قوچان، دانشگاه علوم سیاسی ارشد کارشناسی-1

 ایران مشهد، فردوسی مشهد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه کارشناسی-2
@gmail.com1370Akbarpourali 

 20/02/1401تاریخ پذیرش:                                                                                      14/02/1401تاریخ دریافت:

 چکیده:

 چارچوب: مهاجرت وضعیت و غذایی امنیت عدم بر کرونا ویروس تأثیرات گذاریسیاست» حاضر، پژوهش هدف

 مهاجرت وضعیت و غذایی امنیت عدم بر کرونا ویروس که سؤال این به پاسخ در. است «ساختاری شکاف مفهومی

 افزایش به منجر ویروس کرونا ساختاری، شکاف چارچوب در که شد مطرح فرضیه این است؟، گذاشته تأثیری چه

 که است گذاشته منفی تأثیرات مهاجرت افزایش و سالمتی بر طریق، این از و شده کشورها داخل در غذایی ناامنی

 ساختاری، شکاف مفهومی چارچوب به توجه با راستا، این در. است گذاریسیاست هایبرنامه نیازمند مسئله، این

 قرار بررسی مورد ایکتابخانه منابع از استفاده با و تحلیلی-توصیفی روش با ،«غذایی امنیت عدم و مهاجرت کرونا،»

 شهر به روستا مهاجرت ازجمله مهاجرت وضعیت و غذایی امنیت عدم بر کروناویروس که داد نشان نتایج. گرفت

 مهاجرت الگوهای در ساختاری شکاف به منجر است توانسته بحران این. است بوده تأثیرگذار المللیبین مهاجرت و

 هایجریان مداوم ماهیت به توجه با. اندکرده اجتناب کرونا، ویروس از متأثر کشورهای به ورود از افراد و شود

 مهاجران وضعیت ملی، هایسیاست در که دارد ضرورت. است داشته مدتطوالنی اثرات موضوع این مهاجرت،

 غذایی هایسیستم ایجاد به نیاز همچنین،. گیرد قرار موردتوجه دیده،آسیب مناطق به بازگشت احتمال با یا واردشده

 .دهد کاهش را غذایی ناامنی تواندمی که دارد وجود پذیرانعطاف

 

 مهاجرت، رکود اقتصادی.، ییغذا تی، امنویروسکرونا، یگذاراستیس واژگان کلیدی:
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 مقدمه. 1

 وعیو ش یطیمحستیز یها، بحرانکندیم دیها را تهدملت یو تمام دهیمرزها را درنورد یآنچه در عصر کنون

 نیتریکرده و جد جادیا یرکود جهان، 1کرونا روسیو ر،یاخ یهاسال یط نیبنیاست. درا رداریواگ یهایماریب

 ستیزطیدر قبال مح یریگچشم راتیتأث روس،یو نیدوم است. ا یجنگ جهان انیبحران در اقتصاد جهان از زمان پا

از هفت  شیتاکنون ب روسیو نی(، ا1399مهردانش و فرشاد ) ،ینیجانداران گذشته است. طبق مطالعه حس اتیو ح

اند شده یماریب نیا ریجهان درگ ی. اکثر کشورهاندیبه وجود آ ی نیزدیجد یهاکیگونه داشته است و ممکن است پ

 یریگو فاصله نهیازجمله اقدامات قرنط ،هااستیس واکنشاند. آن کرده یو اقتصاد اجتماعی اثرات با مقابله به شروع و

کشورها  یداخل طیآن در کنار شرا رانگریگذاشته است. اثرات و یاقتصاد تیبر فعال یادیز یمنف راتیتأث ،یاجتماع

را در جهان باال برده و بر تعداد گرسنگان افزوده است.  ییغذا یناامن شیخطر افزا ،یاقتصاد یهامانند تورم و شوک

بوده است، هرچند که  ریتحت تأث نهیاز قرنط یاقدامات ناش لیمردم به دل حتاجیاز مواقع، ما یادر پاره کهینحوبه

صندوق (. 104: 1399و همکاران،  ینیبوده است )حس یدر جهت در نظر گرفتن بهداشت فرد قداماتا نیا

تر کرده که بزرگ ینیبشیاقتصاد جهان را پ یدرصد 3کاهش  ،جهانی اقتصادانداز در چشم، (2020) 2پول یالمللنیب

بلکه اغلب به  کنند،یم جادیا یبحران بهداشت عموم کیتنها نه هایدمیاست. اپ یجهان یبحران مال دیاز ضرر تول

 لیپس از اخراج به دل یمهاجر داخل گراناز کار یادیتعداد ز ،یدمیاپ طی. در شراشوندیم لیتبد زین یبحران اقتصاد

کارگران در صورت از دست دادن  نیا شتری. بشوندیدر شهرها گرفتار م ،یماریب وعیکنترل ش یاقدامات دولت برا

 (.1: 2020، 3)خاناکسب درآمد ندارند  یبرا یگرید لهیشغل خود وس

 ییغذا تیاست. عدم امن یبخش غذا و کشاورز ،گذاردیم ریآن بر مردم تأث قیکرونا از طر یماریکه ب یکانال مهم

تعداد کل افراد  ر،یاخ یهاطبق داده(. 828-825: 2010، 4بارت)کننده است نفر در جهان نگران اردیلیم 1از  شیبا ب

پوند( در سال  ونیلیم 690جهان ) تیاز جمع %8.9 کهیاست، درحال افتهیشیسال افزا نیچند یناامن در غذا برا

غذا در سازمان  یبرنامه جهان ری، مد6یسلیب دیوی(. د2020، 5سازمان غذا و کشاورزی)اند شده هیدچار سوءتغذ 2019

بعالوه، ما در حال حاضر «. است یگرسنگ طیدر شرا ر،یگهمه یماریب کیدر آستانه »گفته است که جهان ، 7ملل

از  ییمواد غذا متیفائو، ق یها. بر اساس دادهمیکشورها هست یدر برخ ییمواد غذا متیدر ق یادیز شیشاهد افزا

 افتهیشیدرصد افزا 20 ایسودان و زامب ان،یدرصد و در گو 10 انماریغنا و م ،یویدر بالروس، بول 2020سال  هیفور

                                                           
1 COVID-19 
2 International Monetary Fund 
3 Khanna 
4 Barrett 
5 Food and Agriculture Organization 
6 David Beasley 
7 WFP 
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است  وجود داشتهشدت کرونا به یماریب یریگهمه انیدر جر هامتیق شیافزا دهیپد زین رانیا در ن،یبنیاست. درا

 از افراد جامعه فراهم نموده است. یاریبس نیرا در ب ییغذا تیو موجبات عدم امن

به درآمد خانوار و مقاومت  دنیتنوع بخش یافراد برا رای، زاستمهاجرت  شیافزا ،ییغذا یناامن ات مهماثریکی از 

احتماالً  ییغذا ی(. ناامن828-825: 2010)بارت،  کنندیبه غذا، مهاجرت م یدسترس یزابرون یهادر برابر شوک

ممکن است  نیکرونا همچن یماریداده است. ب شیافزارا  یالمللنیو هم مهاجرت ب یهم مهاجرت روستا به شهر

کرونا  یماریمقصد ب یکشورهاسفر به مردم از  رایمهاجرت شود، ز یدر الگوها یمنجر به شکست ساختار

و  تیاسم) کنندیاند، اجتناب مقرارگرفته یماریب نیا ری( که تحت تأثایو اسپان ایتالیا ،متحدهاالتیمثال اعنوان)به

به این نحو و دوطرفه است.  یچندبعد ، یک رابطهمهاجرت و سالمت نیرابطه ببنابراین  (.2857: 2020، 1وسلباوم

نوبه خود بر به ییجابجا نیکند، اما ممکن است چن کیبه مهاجرت را تحر میتصم تواندیم یسالمت تیوضعکه 

 (.18: 2018و همکاران،  2نزبورگیگ) بگذارد ریتأثنیز  یسالمت

ندارد  ریگهمه یهایماریب وعیدر ش یادیز ریسفر، تأث تیکرده است که محدود دییرا تأ ییهاسوءظن قاتیتحق

 جیشده مناسب است، اما ممکن است منجر به نتاکه توسط دولت انجام یانهیاقدامات قرنط(. 7: 2016، 3)کارتر

را  یخارج یعوامل منف جهیفرار کنند، درنت یماریاز مراکز ب دهندیم حیاز مهاجران ترج یاریبس رایناکارآمد شود، ز

 تیو وضع ییغذا تیکرونا بر عدم امن روسیو راتیتأث یگذاراستیس، پژوهش نیا. کنندیافراد آلوده وارد م ریبه سا

 است.ی را بررسی کرده شکاف ساختار یمهاجرت: چارچوب مفهوم

 

 شکاف ساختاریچارچوب مفهومی: . 2

است. بحران  ییغذا مواداست که شامل در دسترس بودن، استفاده و ثبات  یچندبعد یمفهوم ییغذا تیعدم امن

( را تحت ییغذا تیها )مهاجرت و عدم امنمؤلفه نیاز ا کیمرتبط با آن، هر  یهااستیسکرونا و  یماریب ریاخ

با مهاجرت و عدم  هایماریب نیاز ارتباط ب یحاک زیگذشته ن خیتار(. 2020، 4اروپا ونیسیگذاشته است )کم ریتأث

-1918) ییایاسپان یکرونا، آنفوالنزا یماریب همچون یجهان ریگهمه یماریب نیاست. مسلماً آخر ییغذا تیامن

 یآنفوالنزاکرونا با  یماریب سهی. مقاداشت یمرگ را در پ ونیلیم 50مورد مبتال و  ونیلیم 500( است که تا 1920

 ،یاقتصاد در زمینه ژهیوبه هایماریباین  راتیکه در مورد تأث دهدیمامکان را  نیموارد به ما ا ریو سا ییایاسپان

 یاسیو اقدامات س میرا بفهم یریگهمه نیدر نحوه گسترش ا یعوامل اصل م،یداشته باش یکمتر یهاتیمحدود

                                                           
1 Smith & Wesselbaum 
2 Ginsburg 
3 Carter 
4 European Commission 
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 یآنفوالنزا وعیسال بعد از ش 100 یکرونا، حت یماریدر مورد ب ادیز نانی. با توجه به عدم اطممیمؤثر را ارائه ده

 ، مهم خواهد بود.گذاراناستیسدادن به  یآگاه یبرا هانشیب نیا ،ییایاسپان

 کنندیماز محققان استدالل  ی، برخمثالعنوانبهرا بدتر کند.  یماریباثرات  تواندیم یکه گرسنگ دهدیمنشان  خیتار

(. 67-64: 2019و همکاران،  2مارتینینقش داشته است ) 1ییایاسپان یآنفوالنزا وعینامناسب غذا در ش تیفیکه ک

موضوع  نیداد، که ا شیرا افزا یشهر-، تحرک )مهاجرت( روستا1700تا  1550در اروپا از سال  یبعالوه، قحط

و  17قرن  لیو طاعون در اوا فوسیمثال، تعنوانداد )به شیدر شهرها را افزا یماریب یریگهمه وعینوبه خود، شبه

 ریتأث یبر سالمت ییبه مواد غذا یو عدم دسترس یحطاز آن است که ق یها حاک(. داده18و  17آبله در اواخر قرن 

 دتریرا شد هایماریب رونیو ازا دهدیرا کاهش م یروسیمقاومت در برابر عفونت و ییکه توانا گذارد،یم یمنف

 نیغذا دچار اختالل شده است. ا نیتأم ،ی بیماری کرونا نیزفعلدر بحران  (.404-385: 1993، 3آرنولد) کندیم

 یهاتی( محدود3بر بازارها و  رگذاریتأث یهااستی( پاسخ س2 روس،یمبتالبه و دکنندگانی( تول1اختالالت توسط 

و در  ییذامواد غ متی)احتکار( بر ق یرفتار یهاکه پاسخ میما انتظار دار ن،ی. عالوه بر اشوندیم جادیا ،ونقلحمل

استرس  رایشود، ز یممکن است منجر به پرخور نانیعدم اطم شیو افزا نهیبگذارد. قرنط ریدسترس بودن غذا تأث

 (.2857: 2020و وسلباوم،  تی)اسم شودیمصرف غذا م شیباعث افزا

 یدیشد یامدهایپ شود،یاز کشورها اجرا م یاریکه در بسهمچون بیماری کرونا  هابحراندر قبال  یاستیس یهاپاسخ

دارند  یانداز اندکسپهستند،  یررسمیبه کار غ یمتک اریتوسعه بسدرحال یخواهد داشت. مردم در کشورها بر مردم

که به فقرا  یر مؤسساتباحتماالً  گرفته،کل. بعالوه، انحصارات شکنندیم یزندگ یادیز تیو در خانه با تراکم جمع

: 2020) ی. بانک جهانشودیمبه شهر  مدت از روستامهاجرت کوتاه انیو منجر به جر گذاردیم ریتأث کنندیکمک م

 تیعدم امن شیسرعت منجر به افزاکرونا به یریگهمهدر طول  رهای( گزارش داد که بسته شدن شهرها و مس32

 تیونا و کاهش فعالکر یماریب نیتعامل ب نیدرآمد شد. همچنکم یدر کشورها روسیو شتریب وعیو ش ییغذا

 لیباالتر به دل ییغذا تیعدم امنبنابراین در داخل و در سراسر کشورها شد.  ییغذا یناامن شیمنجر به افزا یاقتصاد

و وسلباوم،  تیسم)ا ندعمل ک یدمیاپ بیضر کیعنوان ممکن است به ،مهاجرت شیو افزا یبر سالمت یمنف راتیتأث

 یراتیتأثموضوع موجب  نیو ا میابودهمسئله  نیکرونا شاهد ا یماریب وعیبعد از ش رانیدر ا کهچنان(. 2859: 2020

مه چارچوب با توجه به آنچه راجع به شکاف ساختاری بیان گردید، در ادا مهاجرت شده است. و ییغذا تیبر امن

 مفهومی پژوهش ارائه شده است:

                                                           
1 Spanish flu 
2 Martini 
3 Arnold 
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 ی: شکاف ساختاریچارچوب مفهوم: 1نمودار 

 (2020) و وسلباوم تیاسممنبع: 

 

 کرونا بر ناامنی غذایی راتیتأث. 3

ساس برخاسته از وجود . امنیت، احردیگیمیک مفهوم عام، تمامی ابعاد زندگی انسان را دربر  عنوانبهواژه امنیت 

ذهنی، پایدار و  ساختارها و فرایندهایی است که در پرتو آن، فرد یا واحد خود را در برابر هرگونه گزند عینی یا

، از آنالش برای کسب انسانی است و ت یهازهیانگو  هاکشش نیترمهمامنیت از  یوجوجستماندگار تلقی کند. 

 نظرانصاحب موردتوجهدور،  یهاگذشته(. مسئله امنیت از 160: 1400)عباسی،  هاستانانسنیازهای  نیتریاساس

(. امنیت 27: 1384؛ نصری و افتخاری، 82: 1390مختلف قرار گرفته است )آقاجانی و عسگری،  پردازانهینظرو 

به دیدگاه  توانیم ازجملهشده است.  دیتأکمختلفی است که در این پژوهش، بر امنیت غذایی  یهاجنبهدارای 

ای انسان برابری که با طیف نیازه دینمایم( اشاره داشت که طیفی از انواع امنیت را معرفی 325: 1390حافظ نیا )

صادی به مواد . امنیت غذایی به معنای آن است که همه مردم در تمام اوقات، امکان دسترسی فیزیکی و اقتکندیم

: 1400عباسی، )متعددی گردد  یهایسامانموجب بروز نابه  تواندیمآن  نیتأمغذایی اصلی را داشته باشند و عدم 

در هر  هادولت یاساس فیاز وظا ،یمل تیاز شروط تحقق امن یکی عنوانبهدر جامعه،  ییغذا تیامن نیتأم(. 161

 .شودیممحسوب  یکشور

 قیهم از طر ،ییمواد غذا یمهم است. بازارها اریبس ییغذا تیامن یبرا ،غذابه مداوم و منظم  یاز دسترس نانیاطم

 ینشانگر مبان ریگسترده صورت گرفته در دو دهه اخ قاتی. تحقشودیم نیتأم یالمللنیو هم تجارت ب یداخل دیتول

هستند  یو ارتباط آن با توسعه اقتصاد ییش کارایدر سالمت، افزا هیاثبات نقش تغذ یبرا یو شواهد تجرب یعلم

حاصل  نانیتا اطم میرو هستروبه یاندهیفزا یهابا چالش ،یانسان تیبا ادامه رشد جمع(. 152: 2014، 1)آکتر و بشر

                                                           
1 Akter & Basher 

س
رو

 وی
ونا

کر ناامنی غذایی

وضعیت مهاجرت
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 نیتراز مهم یکی عنوانبه ییغذا تیامن یفکر أخواهند داشت. منش یو سالم دسترس یمقو یشود که مردم به غذا

 اب(. 776: 1399)طزرجی و نظری،  گرددیدر جهان برم 1970دهه  لیبه بحران غذا در اوا ،یمل تیامن یهامؤلفه

است.  شده روبروو امنیت غذایی  یاقتصاد جهان با موضوع رکود جد، نیز ی بیماری کروناگسترده و ناگهان شیوع

 .بوده و هست یجهان یجد ینگران کی 19-دیکوو یماریبع ویش

 کهیدرحال 19-دیکوو یماری. بکندیم دیتهد سانکیگان را و همه شناسدیرا نم تیمرز، ملت و جنس روسیکروناو

 تیوضع ازجمله یو اجتماع یمختلف اقتصاد یهادر بخش یگریناگوار د یامدهایاست، پ یاضطرار تیوضع کی

 ینیبشیپ، 1و توسعه یاقتصاد یسازمان همکارداشته است. به همراه  هیو تغذ ییمواد غذا تیمصون ،ییغذا تیامن

 ب،یترت نیبه هم(. 9: 2020، 2)لورلی یافتدرصد کاهش خواهد  مین یحالت، رشد جهان نیکرد که در بهتر

و بحران  یرکود جهان زیسازمان ملل متحد ن کل ریدبو  یپول، بانک جهان یالمللنیمانند صندوق ب ییهاارگان

 .کردند ینیبشیاز کشورها را پ یاریتوجه در بسقابل یاقتصاد

، با مشکالت اقتصادی یالمللنیب یهامیتحر ریتأثتحت  ترشیپکه  رانیمانند ابه یکشور یبرا ژهیوبه یرکود اقتصاد

کشور از قبل با مشکل  نیکه ا افتاداتفاق  یطیدر شرا کروناویروس نیز یریگمهم است، همه مواجه بوده، امری

 دیر تولاین بیماری ب ندهیآ یاز آن است که در سال مال یحاک هیاول یبرآوردها ه است.برو بودرو یاقتصاد یکند

 کاهش داشته باشدممکن است  یبعد ینخست مال ماههدوسهخواهد گذاشت و رشد در  ریتأث یناخالص داخل

 22، حدود 2009-2008 یجهان یبحران مال یدر ط، 3کار یالمللنیبسازمان گزارش براساس  (.2: 2020)خانا، 

 یزیاز آن چ تریکرونا جد یماریاز ب یناش یرکود اقتصاد رسدیم. به نظر دادندنفر شغل خود را از دست  ونیلیم

زده است که ممکن است  نیکار تخم یالمللنی. سازمان بمیبا آن روبرو بود 2009سال  یاست که در رکود اقتصاد

از دست دادن  ونیلیم 5.3 نیرقم ب نیشوند که ا کاریکرونا ب یماریب ریتأث لینفر در سراسر جهان به دل ونیلیم 25تا 

 نی(. ا18: 2020کار،  یالمللنیاست )سازمان ب« باال یویسنار»نفر در  ونیلیم 24.7و « کم یویسنار» کیشغل در 

 متفاوت باشد. گریبه کشور د یممکن است از کشور ریتأث

شغل خود را از  2020سال  هیو فور هیدر ژانو نینفر در چ ونیلیم 5 باًیکرونا در ووهان، تقر یماریدر زمان اوج ب

از دست  ینوع ییکانادا یدرصد از خانوارها 44نشان داد که  4دیاز موسسه آنگوس ر ینظرسنج کیدست دادند. 

 باًی، تقر2020در اواسط مارس  ایاسپانکشور  قرنطینهاز زمان (. 30: 2020، 5)ماکلیناند دادن شغل را تجربه کرده

داده شغل خود را ازدست ییکایآمر ونیلیم 10از  شی، ب2020دادند. در مارس کارگر شغل خود را از دست  900000

نفر را به  ونیلیم 150حدود  19-دیکوو یریگهمهکردند. فائو گزارش داده است که  یدولت یهاو درخواست کمک
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 افتهی شیافزا یاقتصاد راتیتأثو  هاتیمحدود لیبه دل ییمواد غذا متیگرسنه جهان اضافه کرده است. ق تیجمع

 یکرونا باعث گرسنگ یماریب (.31: 2020، 1دسونیوی)درا دامن زده است  یجهان هیسوءتغذاست. کرونا مشکل 

 تیجمع یشتیمع یهانهیداده و گز شیرا افزا ییغذا ی. بحران کرونا، ناامنشده استنفر در سراسر جهان  هاونیلیم

رفتن  نیباعث از ب یو اقدامات فاصله اجتماع یانهیقرنطاقدامات  سو،کیمحدود نموده است. از نیز مهاجر را 

ونقل و حمل یهاستمیس ،یمحصوالت کشاورز دیتول گریاز طرف د کهیحالمشاغل و کمبود درآمد شده، در

 انینفر تا پا ونیلیم 265 شد که، برآورد 2غذا یبرنامه جهانگزارش است. بر اساس  دهیمختل گرد ن،یتأم یهارهیزنج

 .(22: 2020، 3ری)داه شدندمنتقل  یبه آستانه گرسنگ 2020سال 

گزارش شده است. طبق مطالعات انجام  ییغذا یاز ناامن یخطر متوسط ناش تیدر وضع 2013در نقشه سال  رانیا

درصد بوده است  60تا  20 نیخانوار در سطح کشور ب ییغذا یناامن وعی، ش1392تا  1385از سال  رانیشده در ا

 ه،یاست. سوءتغذ دیکودکان در آن شد هیاست که سوءتغذ ییاز کشورها یکی رانی(. ا776: 1399 ،یو نظر ی)طزرج

 هی. سوءتغذدهدیقرار م روسیو مستعد ابتال به و شتریفرد را در معرض خطر ب اندازد،یبدن را به خطر م یمنیا

( نشان داد 2020همکاران )و  5پژوهش استوکلین (.2019، 4سفیونی)کودکان است  ریوممرگ یاصل لیاز دال یکی

 یعیطب یایدر بال دهیدبیپنج سال، مادران و افراد آس ریرا کودکان ز ییغذا یدر برابر ناامن ریپذبیآس یهاکه گروه

 یو نظر ی، طزرجمثالعنوانبهخصوص صورت گرفته است.  نیدر ا یاندک ی. مطالعات مقطعدهندیم لیتشک

پرداختند و « در استان کرمان 19ـ  دیکوو یریگدر دوران همه ییغذا تینام یخود به بررس قی(، در تحق1399)

مورد مطالعه )بُعد خانوار، متراژ منزل و تعداد امکانات  یاقتصاد-یعوامل اجتماع نیب ینشان دادند که ارتباط معنادار

 در افراد وجود دارد. ییغذا تی( و سطح امنیرفاه

 

 مهاجرتکرونا بر وضعیت  راتیتأث. 4

 ربازیاست. مهاجرت از د یاسیو س یاقتصاد ،یشناختروان ،یاز عوامل اجتماع یادهیچیپمجموعه  جهیمهاجرت نت

مهارت، آموزش، تخصص، اشتغال و  برحسبکار  یروین عیکار، توز یرویبر حجم ن مؤثرعامل  کی عنوانبه

توسعه  ،ینیجز مهم شهرنش کی وارهبوده است. مهاجرت هم یگذارهیسرماو  دی، تولاندازپس ،یشغل یهافرصت

مرتبط است  یمکان تیشغل و موقع گاه،یپا رییبوده است و با تغ یاسیو سازمان س یاجتماع راتییتغ ،یاقتصاد

است.  یالمللنیب یهامهاجرتو  یداخل یهامهاجرتهمچون  یانواع مختلف ی(. مهاجرت دارا212: 1376 ،ی)زنجان

در خارج از مرزها و از کشوری به کشور  یالمللنیب مهاجرتو  نیک سرزمی یدر درون مرزها یمهاجرت داخل
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، موجد باشدیمنامتعادل پخش منابع  یاز الگو یکه خود ناش تینامتعادل پخش جمع ی. الگوشودیمانجام دیگر 

 کیتیو ژئوپل یاسیس یایرا در جغراف یاگسترده یمردم و حکومت شده و عرصه مطالعات یبرا یمسائل و مشکالت

 (.107: 1394حجت،  یپور و قادر یاحمد ا،یفراهم آورده است )حافظ ن

ه کشور ایران طی مواردی هستند ک ازجمله هایآلودگو  یسالخشکهمانند فقر، تورم، بیکاری،  ییهاچالشکالن 

جب تشدید نرم کرده است و برآیند این مشکالت، مو وپنجهدست هاآنبیش از گذشته با  اخیر،یک دهه 

کاهش کیفیت  شکیبتقویت میل به مهاجرت در ایران شده است.  تاًینهااقتصادی و اجتماعی و  یهایتینارضا

و  شودیمتلف مخ مهاجرتی یهاکانالمهاجرتی در قالب  یهاموجزندگی و ناامیدی از اصالح امور موجب تشدید 

ی حفظ امید چندانی برا توانینم ،در حوزه مهاجرت ژهیوبه )حکمرانی خوب( بدون بهبود کیفیت حکمرانی

در مهاجرت  یترکنترلرقابلیغجامعه ایران را وارد مرحله  تواندیمانسانی کشور داشت و تشدید شرایط  یهاهیسرما

یرنده مهاجران . هیچ کشوری برای همیشه فرستنده و هیچ کشوری هم برای همیشه پذنمایدی ناشی از آن هاچالشو 

وی انسانی در مهاجرتی و نیر یهایاستراتژموجب تغییر  توانندیمبسیاری  یرهایو متغو نیروی کار مهاجر نیست 

کرونا اشاره  همچون ویروس ییهاچالشبه  توانیم، نیبنیدرا (.9: 1401)بهزادی و همکاران،  یک کشور شوند

 مهاجرتی را تغییر داده است. یهاستمیسداشت که در سطح جهانی، معادالت 

 ژهیوبه. در سراسر جهان دیآیماز سال به دست  یدر مواقع خاص ییروستا یهاخانواده نهیهز نیتأمدر اکثر موارد، 

مطرح شد.  یالمللنیب یهاعرصهجمعیتی در  یادهیپد عنوانبهروستایی  یهامهاجرتبعد از جنگ جهانی دوم، 

به دنبال آثار و پیامدهای نامطلوب آن در کشورهای  هاگرچه این پدیده در آغاز طبیعی بود، بعد از گذشت چند ده

تلقی شد. ضعف ساختاری مناطق روستایی سبب گردید تا روستاییان برای به دست آوردن  یعیرطبیغ توسعهدرحال

 هایماریب وعیش ،نیبنیدرا(. 403: 1398 ،ینسب و شهباز یمناطق شهری مهاجرت کنند )کرمبهتر به  یهافرصت

تعداد مهاجران  ،هایماریببحران  ،یطورکلمردم شده است. به یرعادیدوره مهاجرت غ کیکرونا، معلول  وردم ژهیوبه

 یطبق برآوردها .(157-119: 2016و همکاران،  1)کورن کندیمهاجران را مختل م یهاستمیو س دهدیرا کاهش م

از کارگران  یاریماندند. بس کاریدر هند ب 2020ماه مارس  انیدر پا نهیقرنط لیکارگر مهاجر به دل ونیلیها مده ه،یاول

مهاجرت  یبرداشته شود. وقت نهیقرنط تنها منتظر ماندند که گرید یاریو بس ندخود بازگشت یمهاجر به روستاها

 یموقت ،یداخلمهاجرت به  شتریجنبش ب نیا دهد،یم بحران سالمت رخ میمستق جهیعنوان نتبه تیگسترده در جمع

 یخارج از منطقه بحران فور ماًیمناطق مستق یاتفاق برا نیا یطورکلدارد. بهاختصاص  یبحران سالمت لیو اوا

 ی. در طافتدیترس از دست دادن شغل اتفاق م ای یو وحشت ازجمله بحران مال غذیهسوءت لیبه دل شتریو ب افتدیم
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رفتن  نیب ازداشتند که پس  لینفر پکن را ترک کردند. مردم تما ونیلیم 1، تا 2003سارس در سال  یماریب وعیش

 (.26: 2020، 1)لئوخود برگردند  یبوم یبه روستاها ،یماریبحران ب

 یکرونا، کارگران مهاجر در شهرها یماریمانند ب یدمیاپ کی جهیدرنتباشد و چه  یرکود اقتصاد کی جهیدرنتچه 

 یشهرها ایبه محل تولد خود )روستاها  ایبمانند و  یباق هایماریب منشأدر مناطق خطرناک و  شوندیبزرگ، مجبور م

، 2)کاستلز دهدیم شیمهاجرت به جوامع مبدأ را افزا مقصد،در  یاقتصاد ای یتر( بازگردند. هر بحران بهداشتکوچک

اند، ممکن است بزرگ را ترک کرده یاز کارگران مهاجر که در طول بحران، شهرها یتعداد (.311-324: 2011

 نیکنند. ا دایاطراف کار پ یدر شهرها ایکنند  یرا ط یخود زندگ هیدر مزارع حاش دهندیم حیهرگز برنگردند، ترج

 یباعث کمبود موقت جهینتکار محروم شود و در یرویاز ن یمدت طوالن یبرا یکه مراکز صنعت شودیکار باعث م

است بوده  یزیردر حال برنامههمچون سایر کشورها، ایران نیز (. 5-4: 2020شود )خانا،  عیدر صنا یانسان یروین

باشند،  دادهازدستکرونا، شغل خود را  ریگهمه یماریب لیکه ممکن است به دل افتهیاز کارگران سازمان یکه به بخش

 ریتا در صورت تأث دهدبه کارگران اجازه  است کهطرح  نید ایبدهد. وزارت کار به دنبال تمد یکاریب یایمزا

 یشدت بحران کافاقدامات با توجه به نیاما ا (،20: 2020، 3)جهامند شوند بهره یکاریب مهیاز ب ،کرونا روسیو

 محافظت از مردم و اقتصاد انجام دهد. یبرا یشتریب اقدامات تواندیو دولت م ستین

 

 مهاجرتبر  ییغذا تیامن راتیتأث. 5

 ییغذا تیامن یعنیدارد؛  یابعاد مختلف یو اقتصاد یاجتماع دار،یپا توسعه نینو میاز مفاه یاریمانند بس ییغذا تیامن

و  هادادهاز  ییغذا تیسنجش امن یبرا گرید یاست و از سو داریپا توسعهسنجش  یبرا یشاخص کل سوکیاز 

 رهیمصرف و غ ییدرآمد، خوداتکا ،ییو مواد غذا یکشاورز داتیتول ه،یفقر، تغذ نهیزمدر  یمختلف یهاشاخص

در داخل و در سراسر کشورها  ییغذا ی(. اثرات ناامن290: 1399نژاد،  ییپور و انشا ی)خسرو شودیماستفاده 

 ریپذبیآس یهاهگرو ریو سا یررسمیکارگران بخش غ کاران،یب ی(، عواقب آن برا2020ناهمگن است. طبق فائو )

 ،ترنییپا یسازگار یهاتیقابلو  آورالزام ینگینقد یهاتیمحدود لیخواهد بود. فقرا به دل شتری)زنان و کودکان( ب

 تیریابزار و از منظر مد یاز حداکثرساز یمهاجرت پاسخ نه،یزم نی. در ابرندیرنج م ییغذا یناامن شیاحتماالً از افزا

 ( است.1019-999: 2020و همکاران،  4کافله) سکیر

از مهاجرت  شتریناامن هستند، مهاجرت از روستا به شهر ممکن است ب ییشدت ازنظر غذاکه به یکسان یبرا

از  نیهمچن ییرا ندارند. مهاجران روستا یالمللنیمهاجرت ب یهانهیپرداخت هز ییها تواناآن رایباشد، ز یالمللنیب
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احتماالً به  یشهر ری. ساکنان فقکنندیاستفاده م یالمللنیقدم در جهت مهاجرت ب نیعنوان اولمهاجرت به شهر به

(. 2859: 2020و وسلباوم،  تیرا گسترش دهد )اسم روسیو تواندیامر م نیکه ا گردند،یبازم ییمناطق روستا

و  1فرونگیلومثال، عنوانشود. به یالمللنیمهاجرت ب شیممکن است منجر به افزا ییغذا تیعدم امن نیهمچن

 یذهن یستیشدت بر بهزبه تر،شرفتهینسبتاً پ یدر کشورها ژهیوبه ییغذا تیکه عدم امن افتندیدر( 2019همکاران )

که منابع  ییدارند. خانوارها یشتریب یالمللنیمهاجرت ب التیتما تر،نییپا یو افراد با رفاه ذهن گذاردیم یمنف ریتأث

 ن،ی. عالوه بر اکنندیرا انتخاب م یالمللنیمقصد ب ادیزاحتمالمهاجرت دارند، به یهانهیهز نیتأم یبرا یشتریب

 یداخل تاعتمادتر از مشاغل مهاجرقابل نیو نه موقت هستند و بنابرا یمعموالً نه فصل یالمللنیمشاغل مهاجر ب

 نیدارد کنترل کنند. ا یشتریب وعیکرونا در آن ش یماریرا که ب یخطر انتقال به مقصد دیبا نیهستند. مردم همچن

باالتر ممکن است  تیبا تراکم جمع ییکه شهرها ییجا کند،یدر مورد مهاجرت روستا به شهر صدق م ژهیوامر به

کشور  94 یبر رو (2020) 2اسمیتا و فلروب . مطالعه(2860: 2020و وسلباوم،  تیدهند )اسم شیخطر ابتال را افزا

 .در رفتار مهاجرت است یمهم کنندهنییتع یدر سطح فرد ییغذا تیکه عدم امن دادنشان 

 تیاسم پژوهشر با درآمد کم و متوسط د یبر رفتار مهاجرت در کشورها ییغذا یناامن عیو توز وعیش نیانگیم ریتأث

به  یالمللنیمهاجرت ب انیجر ییغذا تیعدم امن داد( موردمطالعه قرار گرفته است، که نشان 2019و وسلباوم )

ل کشور، در داخ ییغذا یناامن یپراکندگ جهیو درنت دهدیم شیو توسعه را افزا یاقتصاد یسمت سازمان همکار

 یکشورها ییاغذ تیرا بر اقتصاد و امن یترگسترده یهاینگرانکرونا،  یماریب وعی. شدهدیمهاجرت را کاهش م

. در کنندیم یفقر زندگ رخطیافغانستان ز تیاز جمع یمیاز ن شیکرده است. ب جادیافغانستان ا ریجنگ، نظ ریدرگ

کرونا  یماریب وعیاز دوران قبل از ش شتریب یمهاجران بازگشته و آوارگان داخل نیدر ب ییغذا یحال حاضر، ناامن

 یدر بخش کشاورز تیشغول فعالم رانیدر ا یمهاجران افغانستان نیاز ا یبخش کهییعالوه ازآنجا. بهباشدیممشهود 

کار شاغل در  یرویاز ن یاز دست دادن بخش یمعنا هها بآن یکاریب ایمهاجران و  نیو زراعت هستند، بازگشت ا

 رهیزنج ن،رایکار مهاجر از ا یرویدار بودن بازگشت نورت ادامهمدت خواهد بود و در صدر کوتاه یبخش کشاورز

قرار خواهد گرفت.  ریمدت تحت تأثوتاهصورت محدود و در کهرچند به یو دام یمحصوالت کشاورز دیتول

 است. رگذاریتأث، این موضوع بر امنیت غذایی در ایران نیز حالنیدرع

 اندازچشمبرنامه  یهاتیاولوو جزء  رانیا ییو روستا یکشاورز توسعه یهابرنامه عمده اهدافاز  یکی ییغذا تیامن

کار، اقدام به  یرویاز ن یکرونا، موجب شده است بخش اعظم یماریاز ب یناش ییغذا یاست. ناامن سالهستیب

عوامل  ازجملهکردن شغل  دایپ ه،یمواد اول نیتأمو  یمراقبت یازهایمسکن، فضا و مکان، ن تی. وضعندیمهاجرت نما

( که بر موج مهاجرت مردم در عصر کرونا 315: 1398 ،یخوشاب هیو فق یخداداد ،یهستند )نوراله یرگذاریتأث

                                                           
1 Frongillo 
2 Smitha & Florob 
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 یدیجد یبزرگ رخ داد، فشارها یکرونا ابتدا در مناطق شهر وعیکه ش تقیحق نی، با توجه به اعالوهبهافزوده است. 

عدم نا، مستقیم کرو راتیتأثدر کنار  رونیازا .دیبه روستاها وارد گرد یاز مناطق شهر توجهقابلمهاجرت  جهیدرنت

 درمجموعو  یبهداشت عموم ستمیبر س یاضاف یفشارها ،هاانسانباعث به خطر افتادن سالمت نیز  امنیت غذایی

آن و  اجتماعیو  یاقتصاد راتیتأثکرونا و  روسیو وعی. با ششده استرو به رشد مهاجرت  یهاچالش دیتشد

 یهاسالاز مناطق کشور در  یدر برخ میاقل رییو تغ یسالخشکدیگر همچون  یطیمحستیز یهاچالشهمچنین 

بر  یاثرات مختلف یدارا، تیدرنهاموضوع  نیکه ا بود میمواجه خواه هامهاجرتدر روند  یشتریب راتییبا تغ یآت

 است.بازار کار کشور  یرو

 

 گذاری عمومیسیاستها در حوزه توصیه. 6

 یمال یهانهی. هزدگیرنیم را در نظر یو مال یپول یهااستیس، و کاهش درآمد یکاریب میزانکاهش  یکشورها برا

 یمال یهاکنندهتی(. تثب320-319: 2020باشد )بارت،  ییغذا تیامن یهااز تمام مؤلفه تیو حما یسالمت یبرا دیبا

را محدود کنند، اما اقدامات  یاثر رکود اقتصاد دی( باییکمک غذا یهاو برنامه یکاریب یایمثال، مزاعنوانخودکار )به

قرار دارد اهمیت غذا در درجه اول  عیتوز ستمیاز س یبانیالحسنه الزم است. پشتقرض یهاو وام ارانهیمانند  یاضاف

 انهیگرا تیمحدود کردن اقدامات حما یچندجانبه برا یها(. توافقنامه318-315: 2020و همکاران،  1)گارنت

را کاهش دهند.  یی همچون ایرانکشورها یهااستیس یرا کاهش دهند و اثرات منف هامتیجهش ق توانندیم

در معرض  یهاگروه ریفراد مسن و سامثال، اعنوان)به ریپذبیآس یهاگروه یبرا دیبا یبانیپشت یهاستمیسرانجام، س

)در مورد  یاطالعات بهداشت دیبا یو جامعه مدن یدولت یهاسازمان وکرونا و مرگ( اجرا شود  یماریخطر ابتال به ب

 (.2020( را ارائه دهند )فائو، ییغذا یهابه کمک یو دسترس یمغذ ییغذا یهامیرژ

امر شامل مهاجرت  نیکرده است. ا جادیا یو دائم یمهاجرت فصل انیرا در جر یساختار راتییکرونا، تغ یماریب

در سراسر کشورها  یمتفاوت یکرونا اثرات اقتصاد یماریاست. بعالوه، ب یالمللنیب نیو همچن یبه شهر ییروستا

در  دیرکود شد گر،یشود. از طرف د یهانمهاجرت ج انیجر یالگو رییمنجر به تغ تواندیم نیداشته است. ا

طور بالقوه مجبور کرده است تا به سمت ها را کاهش داده و مهاجران را بهآن تیمطلوب ،یمقصد سنت یکشورها

 شیاز کشورها با افزا یبرخ کهیدرحال ی. حتندیاند، ترک نماقرار گرفته یماریب نیا ریکه کمتر تحت تأث ییکشورها

با مشکل روبرو شوند )گارنت و  ،یاجرت کمترمه لیممکن است به دل گرید یبرخ د،مهاجرت روبرو هستن

از  یکشورها ممکن است کمبود ناش نیمهاجرت و بازار کار در ا یهااستی(. کاهش س318-315: 2020همکاران، 

است به  کندارد، اما مم یاریبس یمنف راتیبحران تأث نی(. سرانجام، گرچه ا2020بحران را کاهش دهد )فائو، 

و  تیکند )اسم بیبدون بهره ترغ یهایرا به استفاده از فناور گذاراناستیس دینوآورانه منجر شود و با یهادهیا

                                                           
1 Garnett 



 2شماره 5دوره ،1401پاییز جغرافیا و روابط انسانی،                             

116 

 

 یجهان کردیمنجر شود و رو یمهاجرت یهااستیمجدد س میبه تنظ دیبحران با نی(. بعالوه، ا2860: 2020وسلباوم، 

 کند. قیمهاجرت را تشو یهاانیجر تیریمد یبرا

مردم  یبر زندگ یریگهمه ریتأث نکهیا نیروبرو شده است. تخم یاالعادهو خارق دیشد نانیکرونا با عدم اطم روسیو

مؤثر  یاستراتژ کی دیبحران با نیمقابله با ا یو اقتصاد کشور چه مدت و تا چه اندازه باشد، دشوار است. دولت برا

مهاجرت و بهداشت الزم است.  فیجداگانه با وظا یدولت یهانسازما نیب شتریب یهماهنگ ،یارائه دهد. در سطح مل

 جادیکنند. ا تیمهاجرت، از مهاجران واردشده به داخل کشور، حما یمل یهااستیالزم است که س نیهمچن

مهاجران کاهش دهد.  نیو فشار بازگشت به مبدأ را در ب ییغذا یناامن تواندیم ریپذانعطاف ییغذا یهاستمیس

 یبرا گرید یهازهیاز انگ یسالمت زیدر تما ژهیوبر مهاجرت، به یسالمت یهابحران ریدر مورد تأث یشتریب قاتیتحق

تالش  ،یتیحما یهابرنامه یبا اجرا دیبانیز  رانیا یاسالم یجمهوردر این چارچوب، است.  ازیمهاجرت، موردن

مسن که حاصل  راددر کودکان و اف هیمالحظه سوءتغذکاهش قابل نهیحاصل در زم یکند تا ضمن حفظ دستاوردها

سال و  پنج ریزازجمله زنان باردار و کودکان  یاهیتغذ ریپذبیدر کشور است، از اقشار آس ریدهه اخ دو یهاتالش

 .دیکرونا محافظت نما یماریسالمندان در برابر ب

 

 گیرینتیجه

مهاجرت: چارچوب  تیو وضع ییغذا تیکرونا بر عدم امن روسیو راتیتأث یگذاراستیسباهدف  یش روپ پژوهش

 ییغذا یناامن یکرونا بر سطح و نابرابر یمارینشان داده است که ب جی. نتارفتیانجام پذ یشکاف ساختار یمفهوم

 یبرا یریگمیدر تصم ییغذا یناامن یرابرگذاشته است. ناب ریمهاجرت در داخل و به سراسر کشورها تأث تیو وضع

که عدم  میما انتظار دار نیگذاشته است. بنابرا یمنف ریتأث یو رکود اقتصاد یبوده و بر سالمت رگذاریتأث زیمهاجرت ن

است که، بحران کرونا  نی( شود. نکته مهم ایالمللنیو ب یشهر-ییمهاجرت )روستا شیمنجر به افزا ییغذا تیامن

کرونا که  یماریمقصد ب یورهامهاجرت شده است. افراد ممکن است از کش یدر الگوها یساختار افمنجر به شک

 یهاانیمداوم جر تی. با توجه به ماهندیمهاجرت نما گرید یآن قرار دارند اجتناب کنند و به کشورها ریتحت تأث

 یاساس یهابه چالش یدگیبه رس تیاولو دیبا نیداشته باشد. بنابرا یمنف مدتیاثرات طوالن تواندیم نیمهاجرت، ا

 ،ییو بهتر در اقتصاد روستا شتریمشاغل ب جادیا قیاز طر ژهیوبه ییمقابله با فقر روستا ه،یو سوءتغذ ییغذا تیامن

شدن  یرسم جیو ترو منیمهاجرت ا یرهایمس لیاز مهاجرت، تسه یریبه همه، جلوگ یاجتماع تیگسترش حما

و مسئوالن  رانیبا مد انیدانشگاه شتریدر جهت تعامل ب یاقدام یعموم یگذاراستیس داده شود. یررسمیمشاغل غ

نتایج حاصل از این متخصص است.  یانسان یروین ازمندیمختلف ن یهادر بخش یگذاراستیکشور است و س

 یهااستیو س ییغذا تیدر حوزه امن یگذاراستیس یهابرنامه نیب یفور یلزوم هماهنگ پژوهش، حاکی از

 است. نابحران کرو انیمهاجرت در جر
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