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 چکیده

 اقتصادی پیامدهای 19 -کووید ویروساست.  بزرگ انسانی فاجعه یک هرچیز از قبل کرونا ویروس همه گیری

 سال جهانی اقتصاد تا رود می انتظار بنابراین و شده متأثر آن از دنیا کشورهای همه تقریباً و داشته پی در را بسیاری

 گیر همه این درگیر کشورها از بسیاری مانند نیز ایران میان، این در. کند سپری توجه قابل رکود یک با را 2020

 پیامدهای به تا شد باعث ضرورت این. برد می رنج آن از ناشی اقتصادی پیامدهای از هنتیج در و شده جهانی

بیماری در جهان  این گسترش به وضعیت توجه با. شود پرداخته روستاییمناطق  بر بیماری این از ناشی اقتصادی

 که است شده انجام مناطق روستایی بر ویروس کرونااقتصاد پیامدهای  بررسی هدف با یاد شده پژوهش و ایران،

جامعه آماری مورد  .است توصیفی تحقیق روش و ماهیت اساس بر و است کاربردی تحقیقات هدف جزو نظر از

 و مجموعه ای از مقاالت و منابع ای کتابخانه روش از اطالعات مورد نیازنظر تمام روستاهای کشور می باشد. 

 عرضةعرضه و تقاضا،  تأمین، زنجیرۀ بر تأثیر با کرونا که است آن از حاکی جمع آوری شده است. نتایج اینترنتی

 محصوالت تولیدکنندگان و کنندگان مصرف درآمد کاهش با ویژه به و خدمات، و مصرف کاالها کار، نیروی

، کمبود نیروی کار برای ، افزایش بیکاری و تورمبلندمدت و مدت کوتاه در دستی و صنایع گردشگری، کشاورزی،

 .است تأثیرگذار روستا اقتصاد برو هدر رفت آن  مزراع، مشکل ارائه محصوالت به بازار

 یی، کشاورزیروستامناطق اقتصاد، کرونا ویروس، اپیدمی،  واژه گان کلیدی:
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 مقدمه

 روستا فضای سو، یک از. است هم به مرتبط عناصر و اجزا دارای که کند می عمل باز سیستمی سان به عموماً روستا

 های فعالیت خصوص به و انسانی های فعالیت برای بستری که است طبیعی و جغرافیایی های ویژگی متأثر از

 فضاهای با تعامالتی روستا درون در گرفته شکل اقتصادی فضای این دیگر سوی از و کند فراهم می اقتصادی

 می شکل روستا هر انسانی و طبیعی منابع های پتانسیل و ها ظرفیت مبنای بر این تعامالت. سازد می برقرار بیرونی

 این وسعت اگرچه. آورد می وجود به المللی بین حتی و ملی، ای، منطقه به فضاهای وابستگی از درجاتی و گیرد

 شکنندگی شرایط وابستگی، لحاظ به نسبت، همان به روستاهاست، و شکوفایی قدرت از نشانی پیوندها و ارتباطات

 ارتقای با که است کنونی روستایی جوامع گریزناپذیر های ویژگی وابستگی از نوع این. کند می فراهم نیز را ها آن

 (.392، 1400)دادورخانی و موسوی؛شود می بیشتر و بیشتر ها آن یافتگی توسعه درجة

 ترین بحرانی از یکی پاندمیک، بیماری یک عنوان به( 19 -کووید)کرونا جدید ویروس جهانی گیری همه و شیوع

 -کووید پاندمیک سابقة بی گسترش شاهد جهان امروزه، .داد قرار سالمت خدمات ی ارایه نظام روی پیش را شرایط

 گذشته در جهانبوده،  سابقه بی جهان تارخ در و اثرگذاری گسترش نوع این گفت توان می تجرا به که است 19

 طاعون سیاه، طاعون ژوستینین، طاعون جمله از است؛ داشته کشنده های بیماری گیری همه در دیگری تجارب نیز

تنفسی،  حاد سندرم یا سارس ابوال، تب ایدز، آسیایی، و اسپانیایی آنفوالنزای سل، وبا، آتن، طاعون آنتونین،

 و خوکی آنفوالنزای ماربورگ، ویروس خاورمیانه، تنفسی سندروم یا مرس گاوی، جنون مرغی، آنفوالنزای

 اثرهای اند داشته که فراگیری و گسترش نسبت به کدام هر ها بیماری این .(392، 1400)دادورخانی و موسوی،کرونا

 پیش از بیش تنیدگی درهم لحاظ به دیگر سوی از اما اند، داشته و جهانی ملی اقتصاد بر توجهی قابل گاه و متفاوت

 از تر پیچیده و بیشتر مراتب به تأثیرگذاری این ابعاد به یکدیگر محلی و ملی اقتصاد وابستگی و جهانی اقتصاد

 .است گذشته

 یا فقیر یا مناطق افریقا، جنگلی مناطق از نه ها، اپیدمی سایر برخالف که، است بیماری نوعی 19 -کووید بیماری

اخیر است،  سال چند در نوظهور واگیردار بیماریهای از یکی. است شده آغاز شهری منطقة یک از بلکه روستایی،

چین خاستگاه  ووهان شهر در پنومونی یا الریه ذات از مواردی ، 2019 سال دسامبر اواخر در بار برای اولین که

موجود هم زیاد  درمانهای و بود ناشناخته بیماری علت که شد گزارش جهانی بهداشت سازمان به بیماری، اولیه
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 اقتصاد بر و ساخت خود درگیر را مردم جهان همه و کرد پیدا گسترش سریع خیلی بیماری موثر نبودند. این

 اوضاع مردم، سالمتی و مختل را زندگی فعالیتهای روزمره و وارد جبران ناپذیری خسارتهای مختلف کشورهای

داد)قنبری و  قرار تأثیر تحت هم را...  و صنایع، گردشگری فعالیت آموزش، حمل ونقل، اجتماعی، اقتصادی،

 .(196، 1400والئی؛

 فروشی بازار عمده با ها آن سوم دو که شد مشخص اند شده آلوده ویروس این به که افرادی نخستین میان از

 تاریخ در شده یاد بیماری .اند داشته ارتباط رسد، می فروش به نیز زنده حیوانات آن در که ووهان، دریایی غذاهای

 یک عنوان به آن جهانی فراگیری دلیل به جهانی بهداشت سازمان توسط 1398 مقارن با اسفند 2020 مارس 11

شد.  معرفی (باشد رفته فراتر قاره چند مرز از که شودمی گفته بیماری گیریهمه از حالتی )بهدنیا گیرییا  پاندمیک

 گسترده صورت به بیماری این شیوع. برند سر می به اجباری قرنطینه در جهان مردم از نیمی به که نزدیک طوری به

 سوی از که گزارشی. باشد المللی داشته بین و ای منطقه ملی، سطح در وسیعی تاثیرات ژئواکونومیک میتواند

 عمر. دید توان چشم نمی با را آن که است کوچک آنقدر ویروس اندازه که بیان کرده است شده منتشر یونیسف

 به. زنده بماند میتواند روزها تا سانتیگراد درجه 26 تا 27 بین در دمای و میباشد ساعت 12 از بیش ویروس این

 مهمی در نقش میتواند قرنطینه اند نموده مطرح جهان بنابراین دانشمندان. نمیکند زندگی گرم مناطق در دلیل همین

 مدت اگر و سازد روبرو اختالل با را جهانی میتواند اقتصاد اقدامات این بنابراین. باشد داشته ویروس این کنترل

 (.148-149، 1400شد)ربیعی و تک روستا؛  خواهد سبب را جهانی اقتصاد سقوط یابد ادامه روند طوالنی این زمان

 دست تحول سالمت به به اصطالح که پیشرفته کشورهای در ابتدا در کرونا همه گیری که است مهم نکته این درک

شهری و روستایی تفاوتی قائل نبوده  – غنی و بین فقیر کروناویروس  شیوع حال، این است. با افتاده اتفاق یافته اند

 حمایت مثبت نمونه های پیشتاز کرونا شیوع ، با19و این در حالی است که مناطق روستایی قبل از شروع کووید 

 داوطلبانه در همکاری حس تقویت برای فرصتی کرونا بحران بوده اند. درحالیکه دوستان و همسایگان اجتماع، از

 تنها درآمد حفظ بوده و مواجه چالشهایی با کار نیروی به عنوان روستاییان محافظت میکند، ایجاد روستایی جوامع

 میتواند هستند. این ویروس مواجه آن با مواقع این درروستایی  خانوارهای از بسیاری که است مسائلی از یکی

 قول از افراخته که یا همانطور و دهد نشان آنها زرع و کشت و روستاییان کسب وکار در را خود منفی تأثیرات

 جامعه خالقانه پاسخ دهنده نشان میداند، میتواند توسعه اصلی محرک به منزله را نوآوری کهبیان می نماید  شومپیتر
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 مشاغل در نوآوری برای مهم محرکه نیروی یک و مناطق روستایی در بحران با سازگاری و کسب وکار در

 .(51، 1399زاده و همکاران؛ ) کریم باشد روستایی

 شامل همه گیری مهار اقدامات برای. میگذارد جای بر را بلندمدت و مدت کوتاه اقتصادی آثار همه گیر بیماریهای

 اجرایی هزینه های و انسانی تماسهای ردیابی عفونی و موارد جداسازی بهداشتی، امکانات آماده سازی قرنطینه،

 همه گیر بیماریهای .است بیماران به بهداشتی امکانات ارائه برای سیستم بهداشتی هایهزینه  شامل همچنین. است

 مالی نگرانیهای و مالیاتی درآمدهای کاهش به منجر میتواند همچنین، میدهد افزایش را اینکه هزینه ها بر عالوه

 این در مالی منابع زیرا محدودیت است؛ پررنگ تر ،پایینتر درآمدهای با کشورهای میان در مهم این. بزند دامن

 شوک های از یکی همه گیر های بیماری دوران طی. است بهبود نیازمند مالیات ستانی سیستم و بیشتر کشورها

 کمبود از غیر. است ترس از ناشی رفتار و ومیر مرگ افزایش بیماری، از کار ناشی نیروی کمبود دلیل به اقتصادی

بین  وداتاکاهش مر و مسافرت و تجارت محدودیت عمومی، قرنطینه و تعطیلی ونقل، حمل در کار، اختالل نیروی

 تامین به توجه با روستایی اقتصاد(. 50-51، 1400شوند)جهانگرد و کاکائی؛  می اقتصاد شدن کند موجب نیز المللی

 بنابراین. گردد می محسوباقتصادی  بنیان عنوان به کشور یک اساسی و ضروری وکاالهای غذایی امنیت نمودن

باشد)ربیعی و تک روستا؛  داشته اقتصادی ابعاد سایر بر بسیاری عواقب اقتصاد میتواند نوع این در تزلزل هرگونه

 جای بر روستایی اقتصاد ویژه به اقتصادی جهان وضعیت بر را مختلفی تاثیرات کرونا ویروس شیوع .(148، 1400

  .است گذاشته

 اندداشته کرونا بحرانی دوران در را متفاوتی پذیریآسیب درجه اقتصادی کارکرد به توجه با روستایی هایسکونتگاه

 روستاها و شدند متحمل اقتصادی نظر از را بیشتری آسیب استخراجی و گردشگری کارکرد با روستاها که ایگونه به

 بنابر. اندداده نشان را گیریهمه از ناشی اقتصادی هایآسیب مقابل در را بیشتری مقاومت کشاورزی کارکرد با

 کرده منتشر جهانی گردشگری در کرونا ویروس گیریهمه که را مخربی تأثیر مورد در ملل سازمان که گزارشی

 فقط اقتصادی خسارت احتماالً و هستند خطر معرض در گردشگری شغل میلیون 120 است شده بینی پیش است،

 همچون آن به وابسته مشاغل و روستایی گردشگری بخش بنابراین .رود فراتر دالر تریلیون یک از 2020 سال در

 و مدت میان در بنابراین. باشد داشته تداوم طوالنی مدت برای قطعاً که است روروبه جدی چالش با دستی صنایع

 نیز آینده هایسال در احتماالً شهر و روستا شکاف و بود خواهند پذیرآسیب همچنان روستایی مناطق مدت بلند

 محلی بازارهای ویژه به روستایی اقتصاد مختلف هایبخش بحران این پیامدهای ترتیب همین به. شد خواهد بیشتر
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 تمرکز مقاله این هدف که آنجا از (.https://www.mehrnews.comاست) داده قرار تاثیر تحت را روستاها در کار

 بررسی نوشتار این در مختلف ابعاد از موضوع این پیامد اقتصادی کرونا بر روستا مناطق روستایی است، شناسایی بر

 اقتصاد بر 19 -کووید چگونهکه  شود داده پاسخ زیر سؤالبه  شود می تالش مقاله این در رو، این از شد؛ خواهد

 د؟گذار می تأثیر مناطق روستایی

 روش شناسی

 تحقیق واقع، در. است توصیفی تحقیقات جزو روش و ماهیت براساس و بر اساس هدف، کاربردیاین پژوهش 

 به تواند می آن نتایج که است پذیرفته انجام روستایی بر مناطق کرونا پیامدهای اقتصادی بررسی هدف با حاضر

 مؤثر ارائه راهکارهای روستایی، ضعف مدیریت نقاط شدن بحرانی، مشخص شرایط در روستاها مشکالت شناسایی

 همة مورد مطالعه آماری جامعة .شود منجر...  و مشابه شرایط در روستاها در ها انواع آسیب از جلوگیری جهت

 و منابع و مجموعه ای از مقاالت ای کتابخانه روش از اطالعات مورد نیازاست.  کشور سطح در روستایی نقاط

جمع آوری شده است. بنابراین ابتدا از طریق ادبیات نظری و مروری بر مبانی تئوریکی مسئله از جمله  اینترنتی

 پیامدهای اقتصادیت پرداخته شده است و در نهایکرونا ویروس و  اقتصاد و جغرافیای اقتصادی ،تعریف روستا

 .بیان شده است روستایی بر مناطق کرونا

 تجربی مطالعات بر مروری و نظری چارچوب

 و اقتصاد روستایی روستاتعریف  -1

حقیقی  تعریف. گرفته است شکل متمادی سالیان طی که دارد سال هزار نه از بیش سابقه ای ایران در نشینی روستا

زه علوم جوابگو نمی باشد و نیار به تعاریف عینی کل نگر و غیر کاربردی خود در حو روستا به دلیل ماهیت

 که است بوده جایی و تشکیالتی و اجتماعی واحد یک زمان قدیمیترین از ده ایران، در (.107، 1386دارد)راهب؛ 

 هم گرد سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، های زمینه در برای همکاری روستایی مردم از گروههایی آن در

 تشکیالتی واحد یک اینکه اعتبار به آن اهمیت و میدهد را تشکیل ایران اجتماعی زندگی اساس ده. اند یافته تجمع

است)مطیعی لنگرودی؛  بوده برقرار امروز به تا آن پس از و وسطی قرون سراسر در است، روستایی زندگی در

 طبق. برخوردارند ای ویژه اهمیت ای، از جامعه هر در اجتماعی واحد ترین کوچک عنوان به (. روستاها31، 1390

https://www.mehrnews.com/
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 در که دهند می تشکیلروستاییان  را دنیا کل جمعیت از درصد 26 تقریباً ملل سازمان طرف از شده منتشر آمار

 (.2، 1400شهبازی؛ )رسد می درصد 62 به گاهی نسبت این آفریقا و آسیا

 نظر از که «روستا: »کندمی تعریف چنین را روستا ،1362 تیر مصوب کشوری، تقسیمات ضوابط و تعاریف قانون

. شود شناخته مستقل عرفی یا ثبتی معیّن قلمرو با و بوده همگون اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، طبیعی، وضعیت

 طوربه روستا دائمی ساکنان اکثریت. شودمی تشکیل پراکنده یا متمرکز ساکن نفر صد یا خانوار 20 حداقل از روستا

. دارند اشتغال صید یا روستایی صنایع باغداری، دامداری، کشاورزی، زمینه در فعالیت به مستقیم غیر یا مستقیم

 از ایمحدوده از عبارت ده عرف در شود.می نامیده نیز قریه یا دهکده قلعه، آبادی، ده، عنوان به عرف در روستا

 احساس نوعی دارای هم به نسبت که خانواده تعدادی از مرکب کوچکی اجتماعی واحد که است جغرافیایی فضای

 هاینیازمندی تأمین برای که هاییفعالیت بیشتر و یابندمی تجمع آن در هستند، مشترک عالئق و عواطف دلبستگی،

 گیرد،می صورت شانمسکونی محیط درون در و زمین از گیریبهره و استفاده طریق از دهند،می انجام خود زندگی

 .شودمی نامیده ده محل عرف در دارند اشتغال کشاورزی کار به آن افراد اکثریت که اجتماعی واحد این

 آن جمعیت اگر که است شده تعریف قانون در مستقل سکونتگاه یک عنوان به روستا؛ ایران قانون در روستا تعریف

 بوده روستاها سکونتگاهها پایه پس .دهد ارتقاء شهر به را آن تواند می دولت شود تر افزون معینی نصاب یک از

 منطقه تحوالت اثر در که اند بوده روستایی قبل سال چند تا کشور و استان سطح در امروز شهرهای اغلب و است

 25)دفتر امور روستایی و شوراها؛ یکشنبه اند شده شهر به تبدیل فضایی ساختار تغییر و جمعیت جذب با ای

 ویژگی و کارکردها برخی روستا اگر عبارتی به یا دانند می شهر از متمایز جهت چند از را روستا. (1401اردیبهشت 

 این .کرد اطالق شهر نقطه آن به توان می کند پیدا را کارکردها و ها ویژگی برخی و بدهد دست از را خود های

 اقتصاد روستا یک مشخص های ویژگی از یکی .است اجتماعی و اقتصادی ابعاد جمعیتی ابعاد بر عالوه ویژگی

 و گیرد می شکل مردم معیشت شیوه اقتصاد نوع همین اساس بر است کشاورزی بر مبتنی خصوصاً تولید بر مبتنی

 می منطبق اقتصاد نوع این با را خود روزانه زندگی سامان افراد و شود می تعریف روستا در الزم های تخصص

 وجود به زیستن برای را گوناگونی روشهای مختلف محیطی شرایط و محصول هر تولید ویژگی کشاورزی در .کنند

 های شیوه همین اساس بر. آموزد می روستایی به را کردن زندگی شیوه روستایی اقتصاد تر ساده زبان به .آورد می

 روشهای و تولید های شیوه با روابط این معموالً که گیرد می شکل اجتماعی روابط روستائیان بین کار توزیع و تولید

 .(http://sk-roosta.irاست) منطبق معیشت
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 که پردازدمی این در کاوش به اقتصاد. زندگی در معمولی کار و کسب در است انسان مطالعه اقتصاد یا بازرگانی،

 مهم جنبه از و است ثروت مطالعه جنبه یک از بنابراین، کند؛می مصرف را آن و کسب را درآمدش انسان چگونه

 حیث از( منابع و خدمات کاالها،)ثروت از است است. موضوع اقتصاد عبارت انسان خود مطالعه از بخشی دیگر،

 عینیت جنبه نه است، خدمات و کاالها ارزش و مالی جنبه ثروت از مقصود. آن مصرف و توزیع تولید، چگونگی

 مکان، مطالعه علم اقتصادی جغرافیای .است اقتصاد موضوع مالیت و بودن ارزشمند نظر از ثروت بنابرین اموال؛

 علم از ایشاخه سنتی طوربه اقتصادی جغرافیای. است جهان در اقتصادی هایفعالیت فضایی سازمان و پراکندگی

 دست به را ایپی  در پی و مالحظه قابل سیاسی و علمی تأثیرات اخیر هایدهه در اما رود،می شماربه جغرافیا

 تحت اقتصادی جغرافیای تاریخچه .اندآورده شماربه نیز اقتصاد علم از ایشاخه را آن اقتصاددانان برخی است آورده

 است.  بوده جغرافیا و اقتصاد علم هایدیدگاه ویژهبه مختلفی هایدیدگاه تأثیر

 شاخه یک عنوان به را خود جای بیستم قرن اوایل از که است انسانی جغرافیای از ای شاخه اقتصادی جغرافیای

 تعداد کم، مدتی در تا است گردیده سبب جغرافیا علم از شاخه این کارکرد. است نموده باز جغرافیا علم در مستقل

 جغرافیای کشاورزی، جغرافیای جمعیت، جغرافیای های عنوان تحت جغرافیا رشته دروس از توجهی خور در

 های کنش از متاثر که جغرافیایی فضای شناخت. دهد اختصاص خود به را بازرگانی و  تجارت جغرافیای صنعتی،

 پیامد و جغرافیایی فضای دهی شکل زیرا پذیرد می تاثیر انسانی جغرافیای در مطالعه طریق از عمدتا است، انسانی

 از خارج تواند نمی که هایی وری بهره دانست، محیط از انسان وری بهره خواست از متاثر توان می را آن های

 مکان و تولید اشکال اقتصادی، جغرافیای مطالعه موضوع زیرا. باشد اقتصادی جغرافیای های بخش زیر عملکرد

 (.68، 1381است)مطیعی لنگرودی؛  جهان سطح در تولیدات انواع مصرف های

مورد  جغرافیایی شد. موضوع ادبیات وارد نخستین بار توسط جرمن گوتز برای 1882 سال در جغرافیای اقتصادی

، 1972است)جورج؛  جهان سطح در تولیدات انواع مصرف های مکان و تولید اشکال اقتصادی جغرافیای مطالعة

هی بنام جغرافیای بازرگانی شناخته می شود. جغرافیای جغرافیای کشاورزی است که گایکی از شاخه های .  (5

بخش  و کاال( مصرف و مبادله توزیع، اقتصاد)تولید، دیگری و مکانی( جغرافیا)عوامل یکی قسمت، دو از اقتصادی

 .است یافته ترکیب خدمات،
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 بالقوه زمین کره مورد این در و بوده انسانها زندگی و شیتمع نوع شدن بهتر چه هر دنبال به اقتصادی جغرافیای

 گسترش محل مورد در. یابند می استقرار خاصی مکانهای و نواحی در انسان اقتصادی فعالیتهای لیکن باشد، می مفید

 تحوالت و فنآورانه پیشرفتهای و میشود نظرگرفته در اقتصادی و طبیعی عوامل از یمجموعه ا اقتصادی، فعالیتهای

 جغرافیای است، گردیده گذشته به نسبت گوناگون نواحی در اقتصادی فعالیتهای گیری شکل باعث اقتصادی

 بررسی و بحث مورد جغرافیایی محیط با ارتباط در را انسان فعالیت های حوزه تمام از وسیعی گستره اقتصادی

 تنوع به توجه با. کند تفسیر و تبیین تاریخ طول در فعالیت مختلف های عرصه پنهان و پیدا روابط تا میدهد قرار

 هرگز اقتصادی جغرافیای نظر از زمین سیاره ساکن میلیارد ونیم پنج متنوع معیشتهای و اقتصادی فعالیتهای در حاکم

 .نیست اقتصادی های پدیده میان بیشمار جریانهای و متقابل روابط شناخت و نامحدود تنوع بررسی دنبال به

 داشته تأثیر ها انسان اجتماعی و فردی زندگی بر مختلف طرق به ها بیماری بشری، جوامع زندگی تاریخ طول در

 بسیاری بر و بهداشت سالمت دیگر، عبارت به است؛ نبوده مستثنی تأثیر این از نیز انسان زندگی بُعد اقتصادی. اند

 گیری همه جنبة ها بیماری این که زمانی و ( 1395 راغفر، و است)قنبری مؤثر ها انسان اقتصادی زندگی ابعاد از

 .بود خواهد زیاد بسیار نیز بحران ایجاد شده وسعت باشند داشته

 19کووید  -2

 موارد چنانچه بیندازد، خطر به را حیوانات و انسان سالمتی که چیزی هر یا انتقال غیرقابل یا انتقال قابل بیماری هر

 مدت در منطقه یا جامعه یک در بیماری شیوع اپیدمی. شودمی اپیدمی، گفته باشد، انتظار حد از بیش آن ابتالی

 دیگر موارد و آن با جمعیت مواجهه میزان بیماری، موقعیت اساس بر توانند می ها اپیدمی. است مشخص زمان

 انسان در هم که هستند ویروسها از گروهی ویروسها کرونا .(https://www.darmankade.comباشند) متفاوت

 می تنفسی عفونتهای باعث ویروس نوع چندین انسان در. شوند باعث بیماری میتوانند حیوانات برخی در هم و

شدید)رهنما  حاد تنفسی سندروم و خاورمیانه تنفسی سندرم مانند شدیدتر بیماریهایتا  گرفته سرماخوردگی از شوند

 بیماری و ویروس این. است شده کشف اخیراً که است عفونی بیماری نوعی 19کووید .(28، 1399و بازرگان؛ 

 ویروس با شده ایجاد بیماری .بود ناشناخته 2019 دسامبر چین در ووهان در بیماری شیوع شروع از قبل تا آن جدید

 مخفف CO. شد شناسایی چین ووهان در بار اولین گویند،می( COVID-19) 2019 کرونا بیماری آن به که کرونا

 .(https://www.unicef.orgباشد)می  (انگلیسی در)بیماری معنی به D و ویروس مخفف VI کرونا،

https://www.darmankade.com/
https://www.unicef.org/
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 گرفته 19-کووید کسی که این تایید برای دلیل همین به است، معمولی سرماخوردگی آنفوالنزا، مشابه عالئم بیشتر

 و کند بروز ویروس معرض در گرفتن قرار از پس روز 14 تا 2 بین است ممکن عالئم. شود آزمایش بایستی باشد،

 تب، شامل عالئم ترینشایع .ندارند عالئمی هیچ آلوده افراد برخی. باشد متغیر شدید تا خفیف بسیار بیماری از

 دردهای و درد بدن سینه، قفسه در فشار یا درد نفس، تنگی: از عبارتند عالئم سایر. است خستگی وخشک  سرفه

 اسهال، بینی، آبریزش یا بینی گرفتگی گلودرد، گیجی، چشایی، یا بویایی حس دادن دست از سردرد، عضالنی،

 شیردهی هنگام به است ممکن نوازادان عالئم، این بر عالوه .پوستی بثورات و شکمی درد استفراغ، و تهوع حالت

 باشند. داشته مشکل

 معموالً عالئم این. باشند داشته اسهال یا گلودرد بینی، آبریزش بینی، احتقان درد، است ممکن بیماران از برخی

 نمی ناخوشی احساس و عالئمی ندارند اما شوند می آلوده افراد از برخی. شود می شروع تدریج به و است خفیف

 به مبتال که نفری 6 هر از. یابند می بهبود بیماری این از خاص، درمان به نیاز بدون ٪ 80 حدود افراد بیشتر. کنند

19‐COVID افراد  و مسن افراد. شوند می مشکل دچار تنفس در و شوند می بیمار جدی طور به نفر 1 شوند می

 جدی بیماری به دارد احتمال بیشتر دیابت یا قلبی مشکالت باال، خون فشار مانند اساسی پزشکی مشکالت دارای

به  باید تنفس در مشکل و سرفه تب، به مبتال افراد. اند شده فوت بیماری این به مبتالیان از ٪ 2حدود. شوند مبتال

 .(https://iums.ac.irباشند) پزشکی مراقبت دنبال

 فرد بودن مصون برای کافی شواهد دیگر طرف از و است نشده شناسایی دقیق به طور آن هنوز انتشار روشهای

 در سردرگمی این نیز بین المللی و داخلی مختلف مطالعات در. ندارد وجود مجدد ابتالی برابر یافته در بهبود

 مختلف دولت سیاستهای آثار بررسی جهت که است درحالی این. میشود مالحظه وضوح به بیماری مدلسازی شیوع

 مدلی به وجود نیاز کشور اقتصادی آینده وضعیت از وکار کسب صاحبان و بنگاهها بینی پیش و خصوص این در

 .باشد داشته اتخاذی سیاستهای به توجه با بیماری شیوع از برآوردی بتواند که است

 آماده مراسم نوروز برای را خود ایرانیان هزارساله، رسم به که گرفت شدت زمانی در دقیقًا ایران، در کرونا شیوع

 کسب وکارهایتا  فروشی دست مانند فردی وکارهای کسب از بسیاری که است معنی آن به این و کردند می

 به توجه با آنها از میدانستند؛ بسیاری وابسته ایام این به را خود سالیانه درآمد از مهمی بخش بزرگ، و کوچک

 فروش افزایش با 1399 سال عید در شب که بودند امید این به قبل ماه چندین از خود گذشته سالهای تجربیات

https://iums.ac.ir/
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 افزایش عدیدهای صورت به آن آبانماه از را که 1398 سال اقتصادی التهابات و مشکالت از قدری بتوانند خود

 عمومی، ترس ایجاد اسفندماه، اول هفته از ایران کرونا در ویروس شیوع خبر پخش با ناگهان بکاهند؛که بود یافته

 ،1399 سال عید مراسم برگزاری عدم احتمال و خیابانها، فروشگاهها شدن خلوت دانشگاهها، و مدارس تعطیلی

 کسب و مشاغل از بسیاری. ساخت متوقف را مردم روتین و زندگی معمولی حتی و درآمدی کسب های برنامه تمام

 مختلف های دهک به را اقتصادی هزینه های و شدند مواجه خود خدمات کاالها و فروش و تقاضا کاهش با وکارها

 .(3، 1399اقتصادی؛ مطالعات: اقتصادی دفتر پژوهشهای کرد)معاونت تحمیل درآمدی

 پیشینه تحقیق -3

 مرتبط با موضوع مورد مطالعه تحقیقات و مطالعات(؛ 1شماره) جدول

 توضیحات نتایج و نام اثر سال نام محقق ردیف

 بازرگانی، اتاق 1

 و معادن صنایع،

 استان کشاورزی

 اصفهان

 اختالل کرونا، ویروس 1399

 تأمین زنجیرۀ در

 مقابلة نحوۀ و جهانی

 ها بنگاه

 گردشگری، خدماتی، های در بخش ها آسیب بیشترین نتایج نشان می دهد که که

 داده روی آموزش و پوشاک، نقل، و حمل فروشی، خرده رستوران، و داری هتل

 .است

 اقتصاد بر کرونا تأثیر 1399 سجادی و همکاران 2

 ورزش

 ناپذیری جبران ضربه اقتصاد ورزش به 19 - کووید نتایج نشان می دهد که ویروس

اقتصادی  وضعیت بر کرونا نامطلوب اثرات نیست مشخص و است کرده وارد

 .داشت خواهد ادامه زمان چه تا اجتماعی

 اقتصادی پیامدهای 1399 طارهر نیا و حسنوند 3

 بیماری از ناشی

 اقتصاد بر 19 -کووید

 بر تأکید با ایران؛

 اشتغال

 1399بهار و 1398زمستان طی بیکاری و اشتغال که تغییراتنتایج نشان می دهد 

 در افزایشی و اشتغال در کاهشی روند دارای قبل، سال مشابه فصول به نسبت

 می افزایش کرونا شیوع گرفتن اوج به باتوجه که این تغییرات. است بوده بیکاری

 که است اقتصادیحوزه  های بخش سایر و کار نیروی بازار تغییرات بر دال یافت

 .است داده قرار تأثیر تحت را بازار این

 پخش الگوی مدلسازی 1399 راهنما و بازرگان 4

 ویروس فضایی

 مناطق در 19 -کووید

 شهری و روستایی

 ایران

ویروس  انتشار جغرافیایی عامل مهمترین که است آن بیانگر تحقیق از حاصل نتایج

 از و بوده بیماری این با درگیر استانهای مکانی مجاورت و فاصله درکشور، کرونا

 .میکند سازش پذیر تبعیت فضایی پخش الگوی

5 

 

 ویروس شیوع با مقابله 1399 حجتی و حجتی

 ارزیابی( 40)کرونا

 کالن اقتصاد ابعاد

 کرونا ویروس شیوع

 به و) ایران محصوالت صادرات برای تقاضا کاهش که داشتند اشاره نکته این بر

 می متأثر خارجی تجارت حوزه در را کل تقاضای جهانی( تجارت طورکلی کاهش

 کاهش هم خانوار درآمد دلیل کاهش به هم کل تقاضای نیز داخلی بخش در. کند

 ونقل، حمل مانند زنند، می دامن ویروس بیشتر شیوع به خدماتیکه و کاالها برخی
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 عرضة دیگر، طرف از. دهد می قرار تأثیر تحت را پوشاک و داری، هتل رستوران و

 برخی فعالیت محدودیت و مواد اولیه تأمین شبکة در اختالل دلیل به نیز اقتصاد کل

 .است شده مواجه عرضه شوک با صنفی واحدهای از

 مطالعات ملی مرکز 6

 کشاورزی راهبردی

 ایران اتاق آب و

 کرونا اقتصادی اثرات 1399

 وکارهای کسب بر

 کشاورزی بخش

 و خانوار مصرف الگوی تغییر در با کشاورزی وکارهای کسب از ای عمده بخش

 دیگر طرف از و اند شده مواجه کنندگان مصرف طرف از تقاضا نوع تغییر و کاهش

 تولید، کاهش مالی، بدهی بازپرداخت در ناتوانی پرسنل، بیماری هایی نظیر چالش با

 شدید افزایش و درآمد، تولید، کاهش های هزینه افزایش محصوالت، فساد افزایش

 .اند شده مواجه تولیدی های نهاده قیمت

 و زاده کریم 7

 همکاران

 محیطی ادراک تحلیل 1399

 از روستایی جامعة

 کرونا ویروس شیوع

، مرکزی بخش در

 ورزقان شهرستان

 اقامتگاه فعالیت انداز، پس به توجه کشاورزان، فعالیت بندی زمان در ویروس شیوع

 اجتماعی سرمایة نیز و روستایی وکارهای کسب رونق و روستایی های گردشگری

 .است داشته منفی اثر

 خسارت برآورد 1399 رجبی و میرنظامی 8

 از ناشی اقتصادی

 -بیماری کوید اپیدمی

 ل مد: ایران در 19

. سناریو هفت سازی

 و علم نامه سیاست

 فناوری

 و بخشهای )هتلها به ایران اقتصاد در که است آن از حاکی مطالعه این نتایج

 غیرفلزی ( بیشترین و وشیمیایی نفتی معدنی مواد تولید -حمل و نقل  -  رستورانها

ارتباطات(  و پست -ماشین آالت  و برق -عمومی  بخشهای )مدیریت به و آسیب

 .است رسیده آسیب کمترین

تاجری مقدم و  9

 همکاران

 رفتارهای تحلیل 1399

با  مقابله در پیشگیرانه

: مورد کرونا ویروس

 روستایی نواحی

 دشتستان شهرستان

 سالمت، اعتقادات مدل و شده برنامهریزی رفتار تئوری یکپارچه مدل براساس

 و ذهنی هنجار عمل، راهنمای درک شده، منافع نگرش، تمایل، متغیرهای

جوانان  پیشگیرانه رفتار تغییرات از درصد 66 قادرند مجموع در خودکارآمدی

 برای را بیشتری تجربی شواهد تنها نه مطالعه این نتایج. کنند تبیین را روستایی

 اطالعاتی میدهد، ارائه کرونا ویروس با در مقابله روستایی جوانان پیشگیرانه رفتار

 جلوگیری پیشگیری و برای بهداشت وزارت دستورالعملهای و سیاستها تدوین برای

 .است کرده ارائه روستاها در بیماری این بیشتر شیوع از

 زارع و افضلی 10

 مهرجردی

 بر کرونا تأثیر بررسی 1400

 کار و کسب افول

 کشاورزی های تعاونی

جذب  میزان کاهش بازاریابی(، )عملکرد بازار نیازهای به گویی پاسخ کاهش نیز

 نیروهای از استفاده و کارگیری به کاهش مالی(،  )عملکرد گذاران سرمایه سرمایة

 نوآورانه(، )عملکرد پذیری ریسک ارتباطی(،کاهش )عملکرد بخش در متخصص

 نیاز با متناسب محصوالت تولید در شرکت پذیری انعطاف میزان کاهش و

 بر کرونا اثرهای از تأثیرپذیری بیشترین دارای ترتیب به را تولیدی( بازار)عملکرد

 .اند دانسته کشاورزی های تعاونی عملکرد

 تبیین و بررسی 1400 ربیعی و تک روستا  11

 بر کرونا تأثیرات

 مناطق اقتصاد

 درآمد ناپایدار، اشتغال سبب کرونا چگونه که کردند تشریح خود پژوهش در

 .است شده روستا اقتصاد در گذاری سرمایه کاهش و روستایی،فقر  افزایش ناپایدار،
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 نمونة روستایی،

 روستای :موردی

 علیا اشکور

حسین پور و  12

 همکاران

 بیماری شیوع تأثیر 1400

 زنان مشارکت بر کرونا

 فعالیتهای در روستایی

 کشاورزی مورد

 شهرستان: مطالعه

 دلفان

در  زنان مشارکت بر منفی تأثیر کرونا ویروس شیوع که داد نشان پژوهش نتایج

 کرونا ویروس شیوع از پس مشارکت میزان شده باعث و داشته کشاورزی فعالیتهای

 بذر کاشت و مزارع در روزمزد کار اهلی، حیوانات فقط پرورش. کند پیدا کاهش

. بود نکرده پیدا کاهش محسوسی کرونا ویروس شیوع از قبل به نسبت نهال و

در  شرکت کشت، زیر سطح کشت، نوع بازار، به دسترسی مانند عواملی همچنین

 با معناداری و مثبت رابطه کشاورزی خدمات به دسترسی و ترویجی کالسهای

 .دادند نشان کشاورزی های -فعالیت در زنان مشارکت میزان

 بر 19 کووید تاثیرات 2020 سینگ 13

 هند  روستایی اقتصاد

کوید  تاثیر و مهاجر کارگران وضعیت مورد در بینشهایی حاضر مطالعه میکند بیان

 آن از حاکی تحقیق این اصلی یافته. میدهد ارائه هند  در روستایی اقتصاد بر 19

 فقر معرض  خطر در رسمی غیر اقتصاد در هند در کارگر میلیون 400که  است

 .است کم آزمایش دلیل به 19موارد کووید  کم گزارش. دارند قرار بحران در بیشتر

 کرد خواهد ایجاد روستایی اقتصاد و کشاورزی بر فشار مضاعفی معکوس مهاجرت

 19 کووید. خواهد شد شدید فقر در مردم از توجهی قابل تعداد سقوط به که منجر

 .داشت خواهد هند روستایی در اقتصاد بر مدت بلند و مدت کوتاه تاثیر

 19 کووید پیامدهای 2020 فیلیپسون 14

 روستایی اقتصاد بر

 شیوع از هایی -درس همچنین و بریتانیا فعلی شواهد از استفاده با میکند بیان

 احتمالی اثرات ، 2008/2007های مالی  بحران و 2001 سال در آنفوالنزا بیماری

 در بحث همچنین و کشاورزی وضعیت به توجه با را  عرضه و تقاضا بر اقتصادی

 .است داده قرار نظر مد را روستایی جوامع برای آن مورد پیامدهای

 Economic 2020 اندرسون 15

Impacts of 

COVID-19 on 

Food and 

Agricultural 

Markets 

 های فعالیت و تولیدات در وقفه موجب 19 -کووید که است کرده بینی پیش

 .است شده سراسر جهان در اقتصادی

 Optimal 2020 التور و همکاران 16
control of 
prevention and 
treatment in a 
basic 
macroeconomi
c 

 .دارد بستگی اپیدمی عفونت میزان به بهینگی تخصیص داد که نشان نتایج

 و باروت نوال 17

 همکاران

2020 Sectoral 
effects of 
social 
distancing 

 اداری، تعطیلی عمومی اعم از  قرنطینه است آن از حاکی آنها نتایج مطالعات

 داخلی ناخالص تولید درصد 6/5 تا میتواند بخشها سایر و مهدکودک ها دبیرستانها، 

 و دانمارک کشور ناخالص تولید میان این در همچنین. فرانسه را کاهش دهد

 تولید دیگر بیان به پذیرفت خواهند را تاثیر و باالترین کمترین ترتیب به بلغارستان

درصد  3/9و بلغارستان  3/4قرنطینه عمومی  هفته شش طی دانمارک ناخالص

 کاهش خواهد یافت.
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 ی تحقیقیافته ها

 غذایی امنیت و کشاورزی بر کروناتاثیر 

 و شده متأثر آن از دنیا کشورهای همه تقریباَ و داشته پی در را اقتصادی بسیاری پیامدهای 19 -کووید ویروس

 نیز ایران میان، این در. سپری کند توجه قابل رکود یک با را 2020 سال جهانی اقتصاد تا رود می انتظار بنابراین

 می رنج آن از اقتصادی ناشی پیامدهای از نتیجه در و شده جهانی گیر همه این درگیر کشورهای از بسیاری مانند

 کامالً صورت به آن درصد 90 از بیش و است اقتصادی هایبخش ترینخصوصی از یکی ایران در کشاورزی برد.

. است داده اختصاص خود به را کشور اشتغال از درصدی 18 و تولید از درصدی 10 سهم و شودمی اداره رقابتی

 توسعه و رشد مسیر در فراوانی هایچالش آن ناپایداری و بوده غذایی امنیت تامین در اساسی رکن بخش این

 جمعیت از بخشی معیشت تامین و غذایی امنیت تامین دلیل به کشاورزی بخش. کرد خواهد ایجاد کشور اقتصاد

 شدن آماده و پیامدها بررسی. است برخوردار کشور اقتصاد در ایویژه اهمیت از غیرمستقیم و مستقیم طوربه کشور

 اتفاقی کرونا. است هابحران درخصوص استرس و نگرانی از کاستن برای مهم هایراه از یکی آنها، قبال در فعال

 در آن بینیپیش قابل یا شده ایجاد مشکالت اغلب و است از جمله ایران دنیا کشورهای اکثر اقتصاد برای منفی

 ارزیابی نیازمند کشاورزی اقتصاد بر کرونا ویروس واقعی اثر بررسی . البته،است جهان کشورهای دیگر مشابه ایران

 است مواردی از متأثر خود که است کشاورزی محصوالت تقاضای و عرضه، تأمین، های زنجیره مرتبط با های داده

 امنیت تأمین در اساسی رکن بخش این زیرا ،بخش این پیشین و پسین کاالهای و انرژی تقاضا، قیمت میزان همچون

 کرد. خواهد ایجاد کشوری هر اقتصادی توسعة و رشد مسیر در فراوانی های آن چالش ناپایداری و بوده غذایی

 و غذایی سیستمهای و غذایی امنیت بر کرونا بیماری تأثیرات کامل که میکند عنوان خود گزارش در (2020)فائو

 دخیل افراد تمامی بر توجهی قابل منفی تأثیرات میتواند آن، شیوع و است شدن حال آشکار در کماکان کشاورزی

 است داشته کشاورزی بر مهمی تاثیر کرونا ویروس از ناشی همه گیری لذا. باشد داشته غذا زنجیره تأمین سراسر در

 .(249، 1400حسین پور و همکاران؛ )است شده وارد کشاورزان آسیب پذیر جمعیت بر تاثیر اینبیشتر  و

 برای کار نیروی کمبود باعث و میکند بیشتر و بیشتر رکتیح محدودیتهای و میشودبدتر  اوضاع بیماری پیشرفت با

 کاشت، مانند فعالیتهایی ویروس این گیری-همه طی در انسانی تماس رسیدن حداقل به توجه بامیشود.  برداشت

 پیدا کاهش کشاورزی فعالیتهای اینرو از و است تاخیر افتاده به محصول برداشت و هرز های علف کنترل آبیاری،
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 بازارهای به محصوالت عرضه باشند داشته فعالیت خود کشاورزی زمینهای در نتواند است. و اگر کشاورزان کرده

کشاوزان  به جدی آسیب موجب محصوالت قیمت افزایش بر عالوه امر این که میکند پیدا کاهش و فروش خرید

 خواهد. حاشیهای

 افزایش سبب بیماری این میشوند همچنین مشکل دچار بازار به خود محصوالت ارائه برای کشاورزان رو این از

 روز کارگران و مهاجر کارگران توسعه شده است. حال در کشورهای در بخصوص روستایی مناطق در بیکاری

 میشود مزارع در کار برای سانیان نیروی کمبود سبب دلیل همین به رفته منازل خود به ویروس نتشارا از پس مزد

 تصمیمات و تامین زنجیره در بزرگی اختالل خطرناک ویروس این. میشود به کشاورزان مالی زیانهای سبب و

متحمل  را کشاورزان جامعه امر همین است آورده وجود به نیز کشاورزی آینده فصول برای محصوالت کشاورزی

 قرنطینه و تعطیلی حمل ونقل، در کار، اختالل نیروی کمبود از غیر است. کرده روحی و مالی سنگین خسارات

در این  میشوند. اقتصاد شدن کند موجب نیز المللی بین وداتاکاهش مر و مسافرت و تجارت محدودیت عمومی،

 ها شده است و درنتند که منجر به کاهش درآمدزایی آمیان کشاورزان خرد نواحی روستایی با شرایطی مواجه هس

 .تحلیل خواهد رفتروز توانایی کشاورزان هم برای تولید مواد غذایی رو به که بحران شدیدتر شود، روزبه صورتی

 آسیببیشترین اقتصادها  تمام اقتصادی در همکاریهای و توسعه سازمان توسط شده انجام پیش بینیهای اساس بر

متفاوتی  آسیبهای شاهد کشورها بخشها، سایر در. دیده اند مستغالت و امالک و عمده فروشی و فروشی خرده را

 است، کرده وارد اقتصاد به جدی آسیب کشورها از بعضی در ونقلحمل  بخش در ساخت صنایع تعطیلی. هستند

. است گذاشته جای به بیشتری آسیب اقتصادها از دیگر برخی در تفریحی و گردشگری فعالیتهای درحالیکه کاهش

 دارد، ای عمده سهم آنها در گردشگری که اقتصادهایی. است کشورها تولید ترکیب تفاوت به دلیل تفاوتها این

 دارای که کشورهایی دیگر، طرف از. میدهد قرار تأثیر تحت را آنها به شدت محدودیتهای سفر و قرنطینه اعمال

 کمتری اولیه اثرات است ممکن خیز، نفت کشورهای ازجمله قابل توجهی هستند، نسبتاً معدن و کشاورزی بخش

. شد خواهد متأثر کاال برای جهانی تقاضای کاهش در اثر تولید نهایت، در اگرچه کنند، احساس ارتباط این در را

 اقتصادهای در و بیشتر یا%  15 نوظهور اقتصادهای بزرگ و پیشرفته اقتصادهای تولید کاهش بر مشاغل تعطیلی تأثیر

 کاالهای قیمت رستوران ها، و ها هتل برای تقاضا در جهانی از طرفی سقوط. میشود ارزیابی%  25 تا متوسط

 گسترش مهار بهداشتی برای های پروتکل اعمال به جهان سراسر در کشورها .داد کاهش درصد 20 تا را کشاورزی

 اجتماع از و ممنوعیت غیرضروری های مسافرت از اجتناب اجتماعی، رعایت فاصله جمله؛ از شدند، متحمل بیماری
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 آمریکا دامپزشکی انجمن .کرد تر پیچیده را ها سوپرمارکت های قفسه از کمبودهای فراتر وحشت خرید ،تجمع و

(AVMA)کرد نگرانی ابراز دارویی بزرگ کننده تأمین چندین از ابراز حیوانی داروهای کم مقادیر به نسبت.  

 اوقات تمام در مردم همه دسترسی از است غذایی عبارت امنیت بهداشت، جهانی سازمان تعریف آخرین اساس بر

 دست از طریق از عمدتاً را غذا به دسترسی COVID-19سالم  و فعال زندگی برای سالم و کافی به غذای نقاط و

 درصد 70 حدود خانوارها فقیرترین. تهدید میکند میکند، دار خدشه را غذا خرید توانایی که دارایی، و دادن درآمد

 در به ویژه را آنها امنیت غذایی دارند، مالی بازارهای به محدودی دسترسی و می کنند صرف غذا را خود درآمد از

 مستقیم عوامل تأثیرگذار: عمده بخش دو به غذایی امنیت بر مؤثر می کند. عوامل آسیب پذیر درآمد شوکهای برابر

 بالیایمیشوند.  تقسیم جامعه( مصرفی الگوی و طبیعی بالیای غیرمستقیم)جنگ، غذا( و تجارت و مصرف )تولید،

 جانی و صدمات همچون نتایجی که بوده باال شدت با شرایط اضطراری یا جغرافیایی شدید گسیختگیهای طبیعی،

کرد)طزرچی و  کنترل را آن مؤثر طور به موجود هم نمی توان منابع و معمول روشهای با و داشته همراه به مالی

ادامه به این  داشته که در بر کشاورزی در بخش های مختلف یبا این حال بحران کرونا اثرات (.778، 1399رباطی؛ 

 اثرها می پردازیم.

 فساد پذیری محصوالت

 دلیل به متأسفانه های زینتی گل مانند ای گلخانه محصوالت و جات صیفی ویژه به کشاورزان محصوالت بیشتر

ندارد و این محصوالت  وجود ها آن برای خریداری و است مانده تولیدکنندگانشان دست روی آمده پیش شرایط

 روزهای قبیل از مشکالتی با کشاورزان از درصد کاهش قیمت داشته اند. بسیاری 20تا  15به دلیل کاهش تقاضا 

 رفتن بین از موجب یا و داده کاهش را محصول کیفیت عمالً که اندشده روروبه محصوالتشان سازیذخیره بیشتر

 شودمی تلقی حیاتی بسیار زمانی و است برداشت یا و کاشت زمان کشاورزان برای بهار فصل. است شده محصول

 به دسترسی عدم این، بر عالوه. اندشده بینیپیشغیرقابل ازپیشبیش جهانی بازارهای کرونا گیریهمه وجود با اما

 با مرتبط هایبحران. زندمی دامن آینده محصوالت کیفیت از اطمینان عدم به نیز شرایط این در معدنی کودهای

 نگرانی دلیل به مردم از بسیاری حاضر حال در اساس همین بر نیستند بشریت تاریخ در ایتازه اتفاق غذایی سیستم

 اقدام این. کنندمی اقدام خود خانة حیاط در ضروری اقالم کاشت به روز هر کشاورزی محصوالت عرضة کاهش از
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 غذایی، سیستم بهتر درک)دارد بسیاری مثبت تأثیرات و دهدمی کاهش تاحدی را بیشتر تولیدات برای موجود فشار

 .(https://abanagri.com) (… و سالم و تازه غذایی مواد مصرف

 تقاضاعرضه و اثرات 

 ویروس شیوعباالست.  نسبتاً کرونا ویروس انتشار آن در که میرود شمار به کشورهایی جمله از ایران کشور متاسفانه

 جمله از جمعی است، همه فعالیتهای ایجاد کرده جامعه سالمت برای که عمیقی و گسترده تهدید بر عالوه کرونا

 توأمان را ویروس کرونا تبعات و تحریم دوگانه فشارهای ایران اقتصاد  متأثر ساخته است. نیز را اقتصادی فعالیتهای

 کمتر افتها شود، یافت برای کرونا واکسنی سریعتر چنانچه که هستند باور این بر اقتصاددانان هرچند میکند، تجربه

 (.173، 1399بازمیگردد)طاهری نمهیل؛  عادی روال به سریعتر اقتصاد و بوده

 که صورتی به است؛ شده منجر ایران اقتصاد در کل عرضه و کل تقاضای شدید شدن متأثر به کرونا ویروس شیوع

 اطمینانی نا دلیل به اندازپس افزایش خرید، برای تمایل عدم درآمد، کاهش علت به خانوار مصرف تقاضا بخش در

 پیدا کاهش شدتبه تجاری طرف کشورهای بهداشتی و تحریمی مالحظات دلیل به صادرات؛ کاهش و آینده از

 و هزینه افزایش خدمات، از ایعمده بخش اجباری تعطیلی مانند هاییشوک با نیز عرضه طرف از. است کرده

 (.https://www.asianews.irاست) روروبه کاال تولید زنجیره دیدن آسیب و اولیه مواد واردات شدن سخت

 دلیل به مردم. شودمی توصیف کشاورزی بر بیماری تأثیر ترینمهم عنوانبه تقاضا بر کرونا گیرهمه بیماری تأثیرات

 موجود مشکالت دلیل به کاالها برخی شدن نایاب یا و محصوالت قیمت افزایش قرنطینه، شدن طوالنی از ترس

 کنندگانمصرف نیاز تأمین برای را هاسوپرمارکت اقدام این. کردند غیرمعقول و هیجانی خریدهای به اقدام عرضه در

. باشد داشته ماندگاری زمانی مدت که کنند تهیه محصوالتی داشتند تمایل بیشتر مردم. داد قرار دشواری شرایط در

 و آماده غذایی مواد و خشکبار نان، حبوبات، غالت، شامل کنندمی اقدام هاآن خرید به بیشتر مردم که محصوالتی

شود  جهان سطح در تورم افزایش باعث تواندمی هیجانی و گسیخته افسار است و خرید شده فرآوری

https://abanagri.com.) 

 نیروی طرف عرضه یک از. می سازد مواجه تقاضا شوک با هم و عرضه شوک با هم را اقتصاد کرونا، از ناشی شوک

 شوک. عرضه( است)شوک شده ایجاد مشکالتی نیز تولید اولیه مواد تأمین در دیگر طرف از و یافته کاهش کار

https://abanagri.com/
https://abanagri.com/
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 کاهش و میشود کار نیروی به تعدیل منجر کارها، و کسب تعطیلی. داشت خواهد همراه به را تقاضا شوک عرضه،

 پس تصمیم به را خانوار آینده، به نسبت اطمینان عدم دیگر طرف دارد. از همراه به را تقاضا کاهش خانوار، درآمد

 را بیشتری کل تقاضای کاهش امر همین. میکند ترغیب غیرضروری اقالم انداختن خرید تعویق به و بیشتر انداز

 است الزم لذا و شود تشدید ها تحریم و ارزی شوک از ناشی اقتصادی رکود میرود بنابراین انتظار میشود؛ موجب

 . (174-173، 1399گیرد)طارهری نمهیل؛  صورت وکار کسب از هم و خانوار از هم سیاستهای حمایتی تا

 خدماتی و کاالها شده، مصرف و خدمات کاالها از بسیاری که نمود بیان میتوان تقریبا اثرات کرونا بر تقاضا، نظر از

 با و گرفته قرار عامل این تحت تاثیر تجاری خدمات و کاالها نهایت در و دارند وجود از منزل خارج در که هستند

 به علت خدمات و کاال برای تقاضا میزان خوردن برهم با واقع در. خواهند شد روبرو افزونی روز کاهش

این  در اقتصادی ساختارهای و ظرفیتها و امکانات همچنین مشاغل و در تغییرات شاهد میتوان دولتها محدودیتهای

 است گذار تاثیر نیز کار نیروی وری بهره بر عامل این نیز کاهش یافته و قع با کاهش تقاضا، عرضهادر و .بود نواحی

 دهد. قرار خود تاثیرات تحت نیز را سرمایه و زمین تواند زیرا می

 کار نیروی

ناگهانی  آن مدت کوتاه پیامدهای. کرد مختل را 2020 سال در جهان سراسر در کار بازارهای 19-کووید گیریهمه

 کار با سرعتبه دیگران و دادند دست از را خود شغل یا شدند اخراج کار از نفر هامیلیون. بود شدید بسیار اغلب و

 (.https://blog.iran.hrشدند) سازگار خود هایشرکت بستن یا خانه در کردن

 بیابند را الزم کار نیروی نتوانند کشاورزان اگر است. کار نیروی به مربوط کشاورزی بر کرونا مهم آثار از دیگر یکی

 و شغل دادن دست از ترس زمانهم طور به کشاورزی کار نیروی .رفت خواهد بین از محصوالتشان از بخشی

 در رودمی انتظار و شودمی داده آموزش مردم به که طورهمان .دارند کار حین در ویروس به شدن آلوده و درآمد

 بیشتری اختالالت است ممکن تولید روند در مؤثر طبیعی موارد بر عالوه غذایی مواد تأمین زنجیرۀ بمانند، خانه

 شوند، بیمار است ممکن کشتی کارگران ونقل،حمل رانندگان مانند زنجیره این در اهمیتی با کارمندان. کند تجربه

 کاری هایساعت. کندمی تشدید را اولیه تأثیرات مسائل این. باشند خانه در ماندن به مجبور یا و شوند قرنطینه

 به نهایت در و دهد قرار خطر معرض در را افراد روحی و جسمی سالمت تواندمی کار نیروی بر فشار و ترطوالنی
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 بر شدیدی فشار نیز کشاورزی فسادپذیر محصوالت برای کوتاه زمانی هایبازه. شود منجر بیشتر کار نیروی کمبود

 .آوردمی وارد سازیذخیره و انتقال بندی،بسته برای کشاورز غیر کار نیروی

 را نیاز مورد کار نیروی نتوانند که هستند نگران کشاورزان کندمی محدود را آزادکار جریان کرونا بیماری ازآنجاکه

 کار نیروی از اعظمی بخش عمده طور به کشاورزی در. کنند استخدام برداشت و کاشت فصل برای خصوصبه

 شده مزرعه کار نیروی کمبود باعث وضوحبه بیماری گسترش و شوندمی استخدام فصلی یا و وقت پاره صورتبه

 مصرف بر محصول ارائة زمان و تولید فرایند در کار نیروی عرضة بر کرونا درواقع، (.https://abanagri.com)است

 و سهیلی ؛ 1398 تهران، کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، است)اتاق بوده اثرگذار بخش کشاورزی کاالهای

 در اختالل باعث مختلف های فعالیت در کشاورزی فعال کار نیروی حذف و تضعیف از طریق و (1398 همکاران،

 پس خانه در ماندن با. شود می کاربرند، که آبزی، و باغی، زراعی، دامی، متعدد فرآوری محصوالت و تولید چرخة

 می کاهش کار نیروی عرضة قرنطینه، اعمال یا بیماری به مبتالشدن از ترس دلیل شغل به رهاکردن کرونا، شیوع از

 درنهایت ویروس انتقال از ترس دلیل به کار نیروی کمبود رابطه این در (1399؛  یونسیان و علمدارلو )نجفی یابد

 کارگران خصوصاً کارگران متوجه آسیب بیشترین رابطه این در که شود می منجر تولیدی محصول رفتن هدر به

 (.1399خانیانی، )سام است کشاورزی بخش در مهاجر

 حمل و نقل

 فوریه 19 در. بودند شنیده را ویروس این نام جهان سرتاسر در افرادی معدود کرونا ویروس اپیدمی وقوع از پس

 تهدید ویروس این که گردید منتشر جهانی بهداشت سازمان سوی از دهنده هشدار ،اعالمیه میالدی 2020 سال

 های ناوگان و ها سرمایه از مهمی بخش رفتن بین از به و اقتصادی و اجتماعی صدمات حال به تا توانسته کننده،

 به را نقل و حمل در مهم چالشهای از یکی کرونا ویروس اپیدمی، وجود با حاضر حال کند. در وارد نقل و حمل

 (.1، 1399آورده است)فرزام منش و همکاران؛  وجود

 خوراکی، حوزه فرآورده های در خاص طور به را خود معامالت تجاری و تولید حوزه کرونا، گرفتار بیشترکشورهای

 موضوع این .درآوردند یا تعطیل تعلیق حالت به را اقالم سایر واردات و نموده متمرکز بهداشتی و پزشکی کاالهای

 یدکی قطعات و خودرو ،شده ساخته و ساخته نیم کاالهای اولیه، و خام مواد واردات و صادرات شدید افت باعث

 و نفتی های فرآورده و فوالد، نفت لوکس، کاالهای البسه، ای، پروژه ساختمانی کاالهای پالستیک، و الستیک و
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 کشورها، فیمابین ترانزیت و صادرات واردات، تقلیل و المللی بین معامالت کاهش با .است گردیده... پتروشیمی

 مقدار با ای( جاده و دریایی عرصه)هوایی، این در فعال تجاری های ناوگان و یافته کاهش حمل تقاضا برای حجم

 گردید. کنسل نیز آنان شده ریزی برنامه قبل از سفرهای از خیلی و مواجه کاال از کمتری

. کنند جا را جابه بیماری ناقل مسافران داشت احتمال که بوده پروازهایی از بسیاری توقف دیگر پیامدهای دیگر از

 زنجیرۀ تأمین شود، می استفاده باربری و مسافران برای زمان هم طور به که هواپیماهایی برای خصوص به اختالل،

این  از عمده موج دو. است کرده مختل را دریایی، غذاهای و شده بریده های گل مانند نهایی، محصوالت برخی

 .بود خواهد تقاضا کاهش نتیجة دوم موجو  است عرضه طرف در اختالل ایجاد مورد اولین: دارد وجود اختالالت

 تا محصول اولیة عرضة جمله از غذایی سیستم اجزای همة بر بیماری این دارد آن از حکایت ها یافته درواقع،

 محصوالت، برای نهایی و واسطه تقاضای و المللی بین و ملی ونقل حمل سیستم همچنین و فرآوری، تجارت،

 و کنندگان مصرف درآمد ویژه به و خدمات، و کاالها مصرف کار، نیروی عرضة و نقدینگی، تقاضا تأمین، زنجیرۀ

 تأثیرات نیز سرمایه و کار بازار مانند ها نهاده بازار و بلندمدت و مدت کوتاه در محصوالت کشاورزی تولیدکنندگان

 (.2020است)سازمان بین المللی کار،  کرده ایجاد متعددیمشکالت  و گذاشته مخربی و مهم

 صنایع دستی وگردشگری  – کسب و کار بر تاثیر کرونا

 مورد ابعاد مختلف از توان می را کشور در اقتصادی فعالیتهای و کارها و کسب بر ویروس این شیوع اقتصادی آثار

 کاهش با دیگر از سوی. است اثرگذار خانوارها مصرفی رفتار بر ویروس شیوع به نسبت نگرانی. داد قرار بررسی

 می قرار کرونا ویروس شیوع تحت تأثیر کوچک کارهای و کسب بویژه کارها و کسب اقتصادی، های بنگاه تقاضا،

 توجه مورد اجتماعی و اقتصادی رویکردهای با که فرهنگی رویکردهای با صرفاً نه دستی صنایع امروزهگیرند. 

 حدود در دستی صنایع و دستباف فرش متولی هایسازمان ادعای به که ایگونهبه است؛ گرفته قرار مختلف جوامع

 هایپژوهش مرکز گزارش .کنندمی فعالیت بخش این در( غیررسمی و رسمی صورتبه)ماهر کارگر نفر میلیون 2/5

 و داشته دستی صنایع حوزه وکارهایکسب و مشاغل بر فروانی تأثیرات کرونا بحران که کندمی عنوان مجلس

 وزارت دستی صنایع معاونت از مجوز دارای و شده شناسایی کارگاه 144.535 رسمی فعالیت که است شده موجب

 جدی مخاطره با اند نموده ایجاد را رسمی شغل هزار 450 حدود که دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث

 فروش دادن دست از باعث 1399 سال در نوروزی موقت هایبازارچه لغو که دهدمی نشان هابررسی .شود روروبه



 شهبازی و گیتی اصفهانی                              

 

479 
 

 اینکه عالوهبه است شده کرونا دوران در صنعت ـ هنر این وکارهایکسب درآمد و فروش تومانی میلیارد 90 حدود

 فقط) دالر میلیون 90 حدود میزان به( چمدانی و رسمی از اعم) دستی صنایع صادرات مرزها، شدن بسته واسطهبه

 . است شده مواجه چشمگیری کاهش با( 1399 فروردین و 1398 اسفند ماهه 2

 سال دو تا حداقل پایین مقیاس هایکارخانه و کوچک تولیدی صنوف در جدید اشتغال ایجاد دهدمی نشان شواهد

 بیم هستند، جنس این از دستی صنایع حوزه وکارهایکسب و مشاغل که آنجا از و نیست امکانپذیر تعطیلی از پس

 حوزه این وابسته کارهایوکسب و مشاغل از بسیاری که شود باعث موجود بحرانی وضع استمرار که رودمی آن

مرکز پژوهشهای  https://rc.majlis.irشوند) تعطیل و شده خارج کشور اقتصادی فعالیت گردش از همیشه برای

 المی(.سا مجلس شورای

 و افزوده ارزش حمایت، صورت در که شود می محسوب درآمدزایی و اشتغالزا بخشهای جمله از دستی صنایع

 مساعد دستی صنایع شاغالن کار و کسب کرونا دوران در حال این با آورد می ارمغان به کشور برای باالیی ارزآوری

 چند داشتن ایسنا، گزارش به .بودند رونق بی و گردشگری گردی بوم و اقامتی مراکز زائرسراها، ها، هتل و نبود

 گسترده اشتغال تواند می کم سرمایه و هزینه با اینکه جمله از کند می متمایز صنایع دیگر از را دستی صنایع ویژگی

 ارزش ارزآوری، بر عالوه صنعت این تا شده باعث دستی صنایع و محصوالت بودن صادراتی ویژگی. کند ایجاد ای

 نقاط اقصی به را ایرانی دستی صنایع تولیدات هدف، بازارهای شناسایی شرط به و باشد داشته هم گذاری سرمایه

 رونق و بود برپا زمانی که دستی صنایع نمایشگاههایو  ها بازارچه کرونا دوران در. کند صادر و معرفی جهان

 درآمد نبود و شدند مواجه فعالیت در رکود با فروش عدم دلیل به دستی صنایع شاغالن بیشتر و شد تعطیل داشت،

 .(https://www.isna.ir)کرد مشکل دچار را آنها معیشت

 در به ویژه خدماتی و تولیدی از اعم کسب وکارهای خُرد، از مردم خرید کاهش بیماری این شیوع اثر واضحترین

 تولیدی واحد هزار صدها و صنفی واحد چهار میلیون حیات که وکارهایی کسب است، بوده عید شب خرید فصل

کسب  به ویژه کسب وکارها برخی کاری، قراردادهای و تعلیق روند این ادامه با. است آن به وابسته خُرد و کوچک

 .شدند مواجه زیادی با مشکالت یا و شده تعطیل کوچک و خُرد وکارهای

 کار نیروی عرضه به شوک طرف یک از کرونا شوکهمانطور که در بخش تاثیر کرونا بر عرضه و تقاضا عنوان شد 

 شوک در موضوعات مهمترین از و میشود خدمات قلمداد و کاالها برای تقاضا به شوک دیگر طرف و از است

https://rc.majlis.ir/
https://www.isna.ir/
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 بر آسیب دیده بنگاههای و کارخانجات تعطیلی به عبارتی است تأمین زنجیره در اختالل از جلوگیری عرضه سمت

 کاهش و شد خواهد گسترده کار نیروی تعدیل به منجر شده اند، شدن بسته به ملزم که وکارهایی کسب و کرونا اثر

پس  تصمیم به را خانوار آینده، به نسبت اطمینان عدم دیگر طرف از. دارد همراه به را تقاضا کاهش خانوار، درآمد

 را بیشتری کل تقاضای کاهش امر همین و میکند ترغیب غیرضروری اقالم خرید انداختن تعویق به و بیشتر انداز

 متوقف فعالیتها این تولید اصناف اکثر تعطیلی و اجتماعی گذاری فاصله طرح اعمال با دیگر جهتی از. میشود موجب

 به خدمات و کاالها عرضه محدودیتهای اعمال از ناشی شوک این یابد تداوم وضعیت این که صورتی در و شده

اقتصادی،  مطالعات: اقتصادی دفتر پژوهشهای )معاونتشد خواهد منتقل نیز خدمات و کاالها این تولید زنجیره

1399.) 

 طوالنی با نیز ادامه و در دید آسیب 19 کووید از به سرعت که دانست بخشهایی از یکی میتوان را صنعت گردشگری

کسب . شد مشخص آن آسیب پذیری و درجة گردشگری صنعت اثرپذیری مختلف وجوه کرونا، همه گیری شدن

 فعالیتهای سایر و دستی صنایع حمل ونقل، غذایی، صنایع صنایع هتلداری، جمله از گردشگری، با مرتبط وکارهای

 پروازهای گذشته، سال با مقایسه در جهانی، سطح دیده اند. در خود به را ضرر دوران بیشترین این در مرتبط

 داشته افت درصد 70 از بیش هتلها رزرو درصد و 90 از بیش رستورانها کردن رزرو درصد، 80 به نزدیک خروجی

داشته است)مسائلی و همکاران؛  کاهش درصد 50 از بیش 2020 ژانویةبه  نسبت زمینی سفر برای تقاضا همچنین. اند

1400 ،284). 

، 2020، تقیانشد)میر بیشتر نمایان گردشگری بر کرونا اثرات اشتغال، و اقتصاد بر کرونا منفی اثرات با همزمان گرچه

 در را مهمی نقش و شده برخوردار جهان سطح در چشمگیری رشد از اخیر های سال در توریسم عظیم صنعت (.1

 روستایی توریسم. کند می ایفا المللی بین و ملی اقتصاد تحریک و درآمد تولید شغلی، های فرصت ایجاد زمینه

 بخش بر سفر توانسته تقاضای و عرضه بر 19 -کووید اثرات آید. می حساب به گردشگری عظیم صنعت از جزئی

 میلیون 50که  است داده هشدار جهانی مسافرت و جهانگردی شورای .بگذارد بسزایی تأثیر گردشگری و توریسم

 های موقتی کمک طریق از توان می. دارد فوری اقدام به نیاز است و خطر در جهانی گردشگری بخش در شغل

 میان کوتاه و های وام برای آسان و سریع دسترسی نیز و های ملی دولت از گردشگری و سفر بخش برای ایالت

 بر روی های محدودیت با جهان کشورهای اکثر. نمود اقداماتی اتخاذ نقدینگی کمبودهای بر غلبه جهت مدت

کشورشان  به کرونا ویروس انتقال و گسترده شیوع کردند از شتال ویزا، خدمات تعلیق غیرضروری، سفرهای
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اقتصاد دارد که عبارتند  در اصلی اثر همه گردشگری سهبا این  .(46، 1399کنند)طاهری نیا و حسنوند؛  جلوگیری

 از 

 خرید رستورانها، و غذایی اقامتگاه، مراکز هزینه های پرداخت برای مستقیم هزینه هایی که به طور ❖

 و میشوند انجام گردشگری صنایع چون در که مربوط اند، تفریحات و حمل ونقل خرده فروشی،

 می برند. نام اقتصاد بر گردشگری مستقیم به عنوان اثرات آنها از دارند صنایع این برای درآمدهایی

 ایجاد محصوالت جهت واسطه خدمات و کاالها خرید برای به دست آمده درآمدهای از بخشی ❖

 عوامل پرداخت برای مابقی درآمد. می گویند واسطه ای تقاضای آنها به که میشود، استفاده گردشگری

 برای مقداری میشوند، پرداخت سود بهره و دستمزدها، عنوان تحت زمین و سرمایه کار، نیروی تولید

میشود که از اینها به عنوان اثرات غیر مستقیم  مابقی پس انداز و گردشگری مختلف بخشهای مالیات

 گردشگری یاد می شود.

 به خود و ایجاد میکند اضافه تقاضای به دست آمده درآمد مازاد توسط خدمات و کاالها بیشتر خرید ❖

، 1400میشود،که اثرات ثانویه گفته می شود)مسائلی و همکاران؛  منجر بیشتر اشتغال و بیشتر تولید

291-292.) 

 و اشتغال موتورهای از یکی که ورودی(، خارجی)توریسم و داخلی گردشگری وکارهای حوزۀ کسب درواقع،

 زا اشتغال صنعت این چرخ و شده تعطیل عمالً پاندمیک زمان در شوند، محسوب می تحریم دوران در رشد

 نقل، و حمل هتل، جمله از آن، به وابسته زنجیرۀ در های فراوانی فعالیت و واحدها و شود می متوقف نیز

 دست از را خود کار است ممکن ها آن و کارکنان دیده آسیب...  و غذا صنعت های دستی پایین و ها باالدستی

 (.1399بدهند)طاهری نیا و حسنوند،

 نتیجه گیری

 آمادگی بحران، این غیرمستقیم و مستقیم تاثیر با برای مقابله توسعه حال در کشورهای در ویژه به روستایی، مناطق

 ضعف با اقتصادی زمینه در روستاها درآمد ساکنان کم کشورهای تمام در تقریبا و کشورها اکثر در. کمتری دارند

 این که است این اقتصادی نظر از کرونا گسترش مهم ویژگی .هستند شکننده بسیار ارتباط این در و روبرو هستند

 خوردن برهم دلیل به عرضه منفی شوک. است شده منفی تقاضا شوک هم و عرضه منفی شوک باعث هم بحران
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 از ناشی هم تقاضا منفی شوک و است رخ داده وری بهره کاهش و کار، نیروی عرضة کاهش تأمین، زنجیرۀ

 است)سهیلی خرید قدرت و کاهش ها، مسافرت کاهش احتیاطی، انداز پس افزایش و کنندگان مصرف نااطمینانی

  (.1398 همکاران، و

 کاالها، مصرف کار، نیروی عرضة بر تأثیر با و ها بنگاه بر نقدینگی و تقاضا، تأمین، بر زنجیرۀ تأثیر با کرونا درواقع،

 و مدت کوتاه در کشاورزی محصوالت تولیدکنندگان و کنندگان مصرف کاهش درآمد با ویژه به و خدمات و

 بی کشورها در محصوالت از برخی بازار. است تأثیرگذار بخش کشاورزی اقتصاد و خانوارها اقتصاد بر بلندمدت

. است شده اختالل دچار غیرمستقیم و مستقیم طور نیز به کشاورزی محصوالت صادرات از بخشی و شده رمق

 در محصوالت این قیمت افت موجب بازار داخلی به آن عرضة و کشاورزی محصوالت زدگی پس اینکه ضمن

 آینده سال و بعد های ماه ولی در شود، می کنندگان مصرف رضایت موجب مدت کوتاه در که شود می کشورها

 کشورها داخل در محصوالت این قیمت افزایش همچنین و عرضه در مشکل گاه آن و تولید کاهش موجب تواند می

 افراد همة آن که ابعاد است بشر تاریخ های پدیده ترین شمول جهان از یکی کرونا ویروس شیوع شک، بدون. شود

 سراسر جهان در ها حاکمیت تمامی دغدغة امروز که کرد ادعا توان می. است داده قرار تأثیر تحت را زمین کرۀ

 (.1399 یونسیان، و علمدارلو )نجفی است آن اقتصادی تبعات مدیریت و بیماری این کنترل برای ریزی برنامه

 ویژگی به توجه با همچنین اند شده روبرو زیادی فشارهای با روستاها ساکنان و روستایی مشاغل از بسیاری کرونا

 برای بیشتر مسافت)جغرافیایی هایویژگی و( کودک و سالمند جمعیت از باالتری سهم)شناختی جمعیت های

 مناطق در درمانی – بهداشتی امکانات و بهداشتی پرسنل کمبود با همراه( درمانی -بهداشتی مراکز به دسترسی

 برای جهانی تقاضای کاهش این بر عالوه کرد کمتر را بیماری به پاسخگویی در مناطق این توانایی قطعاً روستایی،

 از. است کرده وارد ضربه روستاها اقتصاد به شدت به معدن و گردشگری همچون روستا با مرتبط هافعالیت برخی

 شهری مناطق در هم لوکس کاالهای برای تقاضا که حالی در)اولیه، مصرفی کاالهای مصرف افزایش با دیگر سوی

 با که مصرفی و کشاورزی محصوالت تولید در توانند می روستایی مناطق ،(یافت کاهش روستایی مناطق در هم و

 .(https://www.isna.ir)شوند مند بهره روندها این از و کنند پویا را خود اقتصاد اند، شده رو به رو مصرف افزایش

 و بود خواهند پذیر آسیب همچنان روستایی مناطق مدت بلند و مدت میان در کرونا، ویروس تداوم و وجود با

 مناطق بین خدمات ارائه و وری بهره سطح داخلی، ناخالص تولید سرانه در شکاف با روستاها اقتصاد در بحران
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 بازارهای به بیشتر وابستگی و کمتر تنوع دلیل به شکاف این همچنین یابد می افزایش کالنشهرها و روستایی

 مواد واردات و...(  و باغداری -غذایی مواد - کشاورزی جنگل، اولیه، مواد)اولیه کاالهای تجارت قابل صادراتی

 همین به. شد خواهد بیشتر آینده سالهای در احتماالً شهرها با مقایسه در ای واسطه کاالهای یا اصلی غیر اولیه

 قرار فشار تحت پیش از بیش را روستاها با مرتبط اقتصادی هایبخش است ممکن بحران این پیامدهای ترتیب،

 .بکشد چالش به را تولید و کار محلی بازارهای و دهد

 از و میشود اقتصادی رشد کاهش باعث بخشها از برخی در درآمد شدید کاهش یا و از مشاغل برخی رفتن بین از

 ازداشت  خواهند باالیی رشد زمانی بازه این در …و بهداشتی مواد تولیدات مانند دیگر مشاغل برخی طرف دیگر،

نکات  رعایت با بتوانند تا نیازمندند بهداشتی اقالم به ایام این در معمولی شهروندان از بیشتر کشاورزان که آنجا

روی  و شود می خریداری محصوالتشان که شود داده آنها به تضمینی باید دهند، ادامه خود فعالیت به بهداشتی

 افرادی زیرا دهد؛ قرار کشاورزان اختیار در تسهیالتی و اعتبارات باید دولت اساس، این بر. ماند نمی باقی دستشان

 نقدینگی نیازمند نیز پاییز کشت برای و اند خورده ضربه فعلی محصوالت در باشند داشته بهاره کشت خواهند که می

 انرژی، های حامل نرخ تعدیل مالیاتی، بخشودگی حمایتی، سبدهای تخصیص .ندارند حاضر در حال که اند

 تعویق کشاورزان، به گردش در سرمایة عنوان به بهره کم وام عامل، تخصیص های بانک همراهی و مساعدت

 مهم .دهند ارائه کشاورزان و روستاییان به توانند می ها که دولت است راهکارهایی جمله از...  و مالیات، پرداخت

آنها  برای که است این عشایری و روستایی اشتغال در تولیدی واحدهای و مشاغل از حمایت برای رسالت ترین

 .است وابسته ها آن محصوالت فروش بازار به مشاغل این پایداری زیرا کنیم؛ فراهم بازار

 منابع 

 خراسان اقتصاد بر کرونا ویروس اثرات ،(1399)بیرجند، کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق •

 گفت شورای وکار، کسب بر کرونا شیوع پیامدهای جهت کاهش پیشنهادی راهکارهای و جنوبی

 .جنوبی خراسان استان خصوصی بخش و دولت وگوی

 تأمین زنجیرة در اختالل کرونا، ویروس ،(1398)تهران، کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق •

 .اقتصادی های معاونت بررسی ها، بنگاه مقابلة نحوة و جهانی



 3شماره 5دوره ،1401 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                             

484 
 

 کار و کسب افول بر کرونا تأثیر بررسی ،(1400)محمدرضا، مهرجردی، زارع و زینب افضلی، •

 دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشکدة المللی، ین وکارهای کسب مدیریت کشاورزی، های تعاونی

 .103-91(، 3)4تبریز، 

 مقابله در پیشگیرانه رفتارهای تحلیل (،1399)مسعود، پناه، یزدان و طاهره زیبدی، مریم، مقدم تاجری •

 توسعه و فضا اقتصاد نشریه ،(دشتستان شهرستان روستایی نواحی: مطالعه مورد) کرونا ویروس با 

 .1-24(، 33)3، 9سال . روستایی

 و تولید بر 19 -کووید ویروس شیوع آثار (، سنجش1400)،جهانگرد، اسفندیار و کاکائی، جمال •

 .77-48(، 80)21اقتصادی،  ایران، پژوهشنامهاقتصاد  اشتغال

 اقتصاد ابعاد ارزیابی(، 40)کرونا ویروس شیوع با مقابله دربارة(، 1399)علی، حجتی، و زهرا حجتی، •

 .اسالمی شورای مجلس های مرکز پژوهش کرونا، ویروس شیوع کالن

 مشارکت بر کرونا بیماری شیوع (، تأثیر1400)،حسین پور، کبری، محمدی ، یاسر و اسدی، زینب •

 توسعه و فضا اقتصاد ، فصلنامه(دلفان شهرستان: مطالعه مورد )کشاورزی فعالیتهای در روستایی زنان

 .247 -268(، 38چهارم)پیاپی  شماره دهم، سال روستایی،

 مشارکت بر کرونا بیماری شیوع (، تأثیر1400)،حسین پور، کبری، محمدی، یاسر و اسدی، زینب •

 توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه، (دلفان شهرستان: مطالعه مورد)کشاورزی فعالیتهای در تاییروس زنان

 .247-268، 38( پیاپی 4)10،ییروستا

 اقتصاد بر کرونا گیری همه پیامدهای (، تحلیل1400)خانی، فضیله و موسوی، سیمه سادات،دادور •

 .391-413(، 1)54انسانی،  جغرافیای های روستایی، پژوهش
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