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  . آینده یسیاستگذار  روند  و  غذا  و  کشاورزی   سیستم  بر  آن  تاثی   و  19 کوید 
 

 iعمادی  حسی    محمد 

 

 

 : مقدمه
 

همزمان با  و  و تحول بوده تغیی   حال درو در طول تاری    خ  همواره جهان غذای   سیستم و نظام کشاورزی
از ابتدای سال  19اما ظهور ویروس کوید . روبرو شده است گوناگوننوین و  مخاطرات با  این تحول،
ی  درک  بلکهپیش بینی ا نه تنهفصیل نوین در این فرآیندایجاد نموده است که  2020میالدی  مفهویم آن نی 

گذار سیاست جدی تبدیل شده است. هر نظام هوشمند به یک چالش برای بسیاری از اندیشمندان جهان 
ادرایک که بر مبنای یک مدل    ،جامیع و تحلیل درک عمیق حتاج همواره م ، مواجهه با مشکالتجهت 
ایط  ادرایک  چ مدلچند هیاشد. هر میبنیازمند ، استوار است نمیتواند جامع و کامل باشد اما هر مدیل از شر

نه بتواند تصمو ارتباط عوامل ک یر نماید  نزدیک  حل مشکلپیچیدگیها و درک دگان را یک قدم به یم گی 
 بشر حیات همه اندیشمندان متفق القولند که بحران کرونا نقطه جدیدی در تاری    خ غنیمت بشمار میاید. 

 است  
ی

با این پدیده و  مواجهه ما  نوع . وشیوه معیشت او تاثی  خواهد گذاشتکه بر تمایم ابعاد زندگ
م تاثی  آن میتواند ما را در امر مدیریت رویدادهای پسا کرونای  یاری دهد  ی  . شناخت ابعاد و مکانی 

ان بخش کشاورزی و میتواند دست اندرکار  است که بیان برخی از ابعاد و نکایر نوشتار  اینهدف اصیل  
 و جهایی این پدیده شناخت غذا را جهت 

ی
ات اینمواجهه با آمادگ در  یاری نماید.  سطح میل در  دیده پ تاثی 

م تاثی  گذاری  در جهان پدیده و اثرات آن نگایه کالن بر ماهیت این  ابتدا  ی خواهیم داشت و در ادامه مکانی 
بازار غذا و تاثی  آن بر امنیت غذای  بیان خواهد شد و  فرآیند اختالل در بحران کرونا مطرح خواهد شد. 

ی اشاره خواهد  ح اصال ورت و شیوه ضی به فرصتها و تهدیدها مروری بر  ضمندر پایان  شیوه تصمیم گی 
 شد. 
 

   سطح در  کشاورزي  و  غذا  بخش بر  کرونا   بحران اتتأثی   •
 جهان 

  
به گفته بسياري از  و  پیچیده میباشد سیستم انسایی بسیار نوظهور و کرونا بر   بحران مراحل بروز 

المت و بهداشت در مرحله اول بحران س -1شود. کارشناسان در سطح کالن در سه مرحله انجام یم  
حال چند ميليون نفر را آلوده خود کرده و چند صد هزار دانيد اين ويروس تابه که یم  طور است. همان

هاي دولت در ها و حمايتها اولويت دارد، سياستنفر را به کام مرگ کشيده است و چون جان انسان
ها از اين ات جان انسانهاست. در راستاي نجمرحله اول متوجه جنبه سالمت و بهداشت انسان 

وريبيماري، مهم   ترين تصميم ترين و ضی
ها در مرحله اول براي مواجهه با ابعاد بهداشت و سالمنر

ات، در بعد اقتصاد کالن نمايان یم   -2شود گرفته یم   شود، زيرا اين از يک طرف  اما موج دوم اين تأثی 
شود که محتاج رفت و آمد، ي از کارهای   یم  هاي اقتصادي و توليدي و توقف بسيار باعث رکود فعاليت

همراه خواهد داشت؛ هاست و از طرف ديگر کاهش شديد تقاضا را به ارتباط و کارکردن نزديک انسان
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شوند.  شود که به اين عارضه مبتال یم  بنابراين شيوع کرونا باعث رکود شديد اقتصادي در کشورهای   یم  
  شود. عنوان يک طبعا اين رکود اقتصادي، به 

ات اين   -3سونایم  و نتيجه زلزله کرونا بايد تلقر تأثی 
ی فراوري غذا  پديده و اثرات اقتصادي کرونا بر حوزه غذا و نظام توليد و مرصف و کشاورزي و همچني 

  بحران شود. اين پديده در نهايت یم  نمايان یم  
هاي غذای   شود و اين  تواند باعث مشکالت و حنر

  منته  یم   هايمشکالت هم به بحران 
، سياس  و امنينر شود؛ بنابراين ما سه موج کیل  در اجتماع 

ها را در معرض خطر قرار داده؛ موج اي است که جان انسانمواجهه با کرونا داريم. مرحله اول زلزله 
گذارتر و عمویم  تر، شي    ع بعدي از آن که سونایم  اقتصادي است و بلندمدت  تر در کل تر و بسيار تأثی 

هاي سونایم  است که نظام غذای   و تغذيه جهان را تحت ت. مرحله سوم هم در واقع موججهان اس
  داشته و تأثی  قرار یم  

دهد. نکته مهم آن است که اين سه مرحله از نظر تأثی  بر هم نقش افزايشر
عث هاي زلزله وجود دارد، سونایم  حاصل از آن بازمان که خرای   پذير هم نيستند و در واقع هم تفکيک

شود و امواج اين سونایم  باعث تخريب بسياري از تري یم  ايجاد مخاطرات و مسائل پيچيده 
  یم  زيرساخت

، تغذيه و ها و امکانات ارتباط  و تدارکایر شود که همه اين مسائل در نهايت نظام غذای  
، فرايند دهد. اين سه مرحله کهاي اقتصادي تحت تأثی  قرار یم  کشاورزي کشورها را مثل سایر بخش یل 

ات این پدیده دو  .تأثی  کرونا بر بخش غذا و کشاورزي است   البته همیشه باید به یاد داشت که تاثی 
ند اما باید همواره هر کامال بر همدیگر متاثر   چند این دو بعد هر  اشتخواهد د قتصادی و انسایی بعد ا

 . در فرآیند تحلیل و تصمیم سازی مد نظر داشت دو مالحظه را 
کرونا بر طورکه گفته شد تحت تأثی   بيماري کرونا بر کشاورزي و غذا همان اقتصادی مکانيسم تأثی  

دهد و از اين طريق عرضه غذا را اقتصاد کشور است؛ اين تأثی  از يک طرف تقاضا را هدف قرار یم  
ی غذا قطعا شيوع کرونا که باعث تعطيل تحت تأثی  قرار خواهد داد. از  ها، رفت شدن فعاليتنظر تأمي 

  در فرايند توليد غذا خواهد داشت جای   مواد و انسان و آمد، انتقال و جابه 
ایر  .ها شده است، تأثی 

جای   بازاريای    تر از توليد و عرضه و تقاضاي غذا، مشکل در امور لجستيک، انتقال، جابه مهم
س  به غذاست. به دليل اينکه بسياري از فعاليتبندي و دسیر بسته 

هاي س  مردم در فرايند دسیر
  و تدارکات مواد غذای   با مشکالت روبه فراوري و بسته 

رو شده است به بندي و انتقال و بازاررسایی
کنندگان  گذاري اجتماع  که طبعا توليدکنندگان و فراوريجای   و فاصله دليل قرنطينه و عدم جابه 

تر از عرضه مسئله تقاضاست. به اين دليل که  ت کشاورزي را تحت تأثی  خود قرار داده، مهممحصول 
هاي خود هستند و کاهش درآمد نزديک به چهار ميليارد جمعيت جهان که در حال حاضی در خانه 

ان درآمد آنها به دليل ازدست ی ه، دادن کار يا نبودن در محل کار کاهش يافتدارند و از طرف ديگر می 
ان مرصف و تقاضاي آنها کاهش يافته است ی ی باید به خا .می   نی 

بیش طر داشت که از نقطه نظر انسایی
 میکنند  بهره برداران بخش کشاورزیاز هشتاد درصد 

ی
روستاها چند . هر در جهان در روستاها زندگ

نسبت به  یط روستای  وجود دارد، اری اجتماع طبییع که در محفاصله گذو بدلیل تراکم کم جمعیت 
ی دیده است  زشیک و س آنها به خدمات پعدم دسیر  اما شهرها از هجوم این بیماری صدمه کمیر

ی را در روستاها خواهند بده رنج برادآلو افحمایت اجتماع خدمات  بیکاری عظیم جمعیت رد. یشیر
ی انسایی   تاثی  زیادی بر درآمد روستاییان و  در بخش کشاورزی بخصوص بدلیل عدم امکان جابجای  نی 
دید مدیران ارشد بخش فقر ناسر از این معظالت  ع بویم در شاش جهان گذاشته که نباید جوام

 بماند. مغفول کشاورزی 
خصوص بخش گردشگري و خدمات هاي اقتصادي به نکته ديگر تأثی  بحران قرنطينه بر ديگر بخش
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ها و صنعت گردشگري که در جهان  ها، هتلاست مثل توقف رستوران   Food  Service غذای   
به را خورده زيرا در کشورهای   كه کرونا گسیر 

ين ضی هاي گردشگري  ش پيدا کرده است، قطببيشیر
  گردشگران؛ به 

بایی ی خصوص کشور  جهان بودند چه از نظر اعزام گردشگر و چه از نظر پذيرش و می 
، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا و آمريکا همه قطب ی ی دليل چي    گردشگر بودند. به همي 

بایی ی هاي صدور يا می 
ه وسيیع  را با    صنعت گردشگري را که زنجی 

داري و انواع  داري و رستورانخود همچون هتلوقنر
خصوص خدمات غذا و کشاورزي را با خود همراه دارد، نهايتا باعث کاهش شديد محصولت غذای   به 

يحات، ميوه ی ين تأثی  را در فرايند  جات و ترهمحصولت تازه، سی 
بار شده است. اين کاهش تقاضا بيشیر

 .اضاي محصولت کشاورزي با خود به همراه داشته استتوليد مواد غذای   و معادله عرضه و تق
 

م و   کرونا   شيوع •   کشاورزي  محصوالت  تقاضاي و  عرضه بازار  بر  آن تأثی   مکانی  
 

  دوم مقايسه هاي گذاگر اين بحران را با بحران غذای   سال
ها را و اين بحران  شته و پس از جنگ جهایی

  از کرونا به چند دليل بسيار پيچيده مقایسه  
گذارتر و عميق کنيم، بحران ناسر تر است. اگر آن تر، تأثی 

تاد ميالدي بحران انرژي و تأثی  قيمت انرژي بر کشاورزي در دهه هف چونرویدادهای گذشته همرا با 
 بحران مایل  و اقتصادي  80يا با بحران اقتصادي آسيا در دهه 

ی ميالدي در جهان  2008و همچني 
. تر استتر، اثرگذارتر و به مراتب عميقشدت پيچيدهقياس کنيم، خواهيم ديد که بحران کرونا به 

وران جنگ  ران ماهیتا بیشیر شبیه به اثرات اقتصادی در دحبسیاری اقتصاد دانان معتقدند این ب
  و  تر بلندمدتو  میباشد ومعتقدند این رویداد چند وجه

ی دليل به روند بهبود طولیی تري به همي 
 نياز خواهد داشت. 

   
ی

طور که گفته شد، اقتصاد کالن ها به چند نکته بايد اشاره کرد .همان براي درک بهیر اين پيچيدگ
  مثل مسئله 

  از همه ابعاد تحت تأثی  اين بحران قرار خواهد گرفت. بنابراين بر امور مختلقی
جهایی

ت محصولت کشاورزي تأثی  خواهد گذاشت. اشکال در  واردات و صادراتولید، تقاضا، سیستم 
گذارد و از طرف ديگر نرخ ارز خارخ   و نرخ واردات و صادرات قطعا بر حوزه عرضه و تقاضا تأثی  یم  

ات نرخ  مبادله ارز خارخ   هم روي اين موضوع تأثی  جدي خواهد داشت. در صد روز گذشته تغيی 
   دلر آمريکا در مقابل بقيه ارزهاي جه

  شدت يافته است و ارزهاي کشورهاي جهان سوم و برخی
ایی

يافته در قبال دلر آمريکا که ارز مرجع براي خريد و فروش انرژي و مواد غذای    کشورهاي توسعه 
  کشورها  است، نوسان و افزايش قيمت دارند و از آن تأثی  یم  

  قدرت ارز میل  برخی
ند. بنابراين وقنر گی 

  و واردات تأثی  یم   يابد، قدرت خريد کاهش یم  
گذارد و قيمت نهای   براي  آنها بر بازار جهایی

  اگر قيمت محصولت کنندگان محیل  و داخیل  به دليل افزايش قيمت ارز، رشد یم  مرصف 
کند. حنر

کشاورزي هم کاهش يابد. يک نکته ديگر مسئله انرژي است. به دليل کاهش شديد قيمت نفت و  
ين رکسوخت ساله گذشته داشته است، از يک طرف،  20ود خود را در هاي فسيیل  که بيشیر

ی ارز آنها وابسته به يک محصول زراع  يا ماده خام مثل صدور نفت است  - کشورهای   که منبع تأمي 
پذيرند و هم درآمدشان  تري یم  از اين روند تأثی  جدي  -مثل ايران و کشورهاي عضو اوپک و روسيه 

يابد. بديه  است  دليل نزول قيمت ارز کاهش مضاعف یم  ه يابد و هم قدرت خريدشان بکاهش یم  
  با اين بحران بسيار پيچيده 

ی
 .تر خواهد بود دشواري اين کشورها براي مقابله و آمادگ

گذار در کوتاه  س  محصولت غذای   موضوع مدت و ميانيیک  ديگر از عوامل تأثی 
مدت بر قيمت و دسیر
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ی

وي کار است. يیک  ديگر از ويژگ هاي قبیل  اشاره شده و سابقه ظهور اين بحران که در بحران هاي نی 
   
وي انسایی بخش کشاورزي است. بسياري از  مهاجر کارگری و بخصوص نداشته است، کاهش نی 

رو هستند به نحوي که  طور جدي با آن روبه يافته، به کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي توسعه 
  براي فعاليت

وي انسایی ی نی    زيادي به عموما فعاليتهاي کشاورزي که تأمي 
ی

های  است که وابستیک
  دارد، باعث ايجاد رخنه و مشکل در اين بخش شده است زيرا جابه 

وي انسایی و و کارگر نی  جای   نی 
ی کشورها و چه در درون کشورها، دچار مشکل شده است. بنابراين روي فرايند   فصیل  کشاورزي چه بي 

ی جابه برداري و برداشت محصول کشاو توليد، بهره  بندي،  جای   محصول کشاورزي، درجه رزي همچني 
بندي و نهايتا بازاريای   تأثی  زيادي گذاشته و باعث سکته در فرايند توليد و برداشت محصولت بسته 

 .شود افزايش قيمت مواد غذای   یم  نهایتا کشاورزي و 
 

 ؟مینماید  تهدید  را  کشاورزي  محصوالت و  بردارن بهره از  گروه  چه بحران این  •
 

  اقتصاددانان برجسته فائو و کارشناسان حرفه اين موضوع به 
اي در حوزه شدت پيچيده است و حنر

گذار بر آن هم بسيار متعدد  باره خودداري یم  کشاورزي از اظهار نظر در اين کنند چون عوامل تأثی 
  را در هستند و هم بسيار پيچيده است. اما یم  

باره بيان كرد؛ اول از نظر فصل زراع  و اين  توان کليایر
ی به دوره توليد محصولت هم  در بهار و نيمه جنوی   در پايی 

ی برد و ش یم  اکنون نيمه شمایل  کره زمي 
  هر کدام هنوز در مرحله برداشت نيستند، ویل  یم  

توان گفت فصل زراع  محصولت زراع  و باعی
ايط خاص بيبراي اکیر محصولت خوب بوده و پيش    توليد و برداشت مشکیل  ندارد و هر کدام شر

نی
گذار بر قيمت در ميانخود را دارند. اما اصیل   جاري مسئله کاهش  مدت و تا پايان سالترين عوامل تأثی 

ی خواهد بود که تحت تأثی  عوامل اقتصادي و مایل  خواهد بود.   تقاضا و مشکالت لجستيک و تأمي 
رو نخواهند شد مدت با کاهش جدي تقاضا روبه مدت و ميانذرت در کوتاه غالت اعم از گندم، برنج و 

 یم  
ی   غالت ندارند و شبکه توزي    ع  چون قوت ليموت مردم را تأمي 

ه کافی   کشورها که ذخی 
کنند. در برخی

  آشوب 
  از کشورهاي آفريقای   با بحران قيمت و حنر

  ندارند همچون بعضی
مناسب براي بازاررسایی

اند که با مداخالت اوليه قابل حل خواهد بود. صنعت پرورش گل و گياه در ده رو شمحیل  روبه 
به را خورده است چون عمال بازار تقاضا به کوتاه  ين ضی سمت صفر مدت و ميان مدت در جهان بيشیر

ی رفته و گزينه انبارداري هم براي آن ممکن نبوده است. در کوتاه  س  و قيمت اولي 
مدت و از نظر دسیر

  ميوه پذير شامل ترهت آسيبمحصول 
يجات و برخی ی ين ضايعات کشاورزي بار و سی  ها هستند که بيشیر

ی با خود به    و را نی 
  که به شدت تحت تأثی  قرار گرفته، محصولت شيالیر

همراه دارد. يیک  از محصولیر
  زياد است و هم

وي انسایی اينکه به  دريای   است. به اين دليل که توليد اين محصولت هم محتاج نی 
تر به بازار مرصف يا انبار و  اند که شي    ع دليل فسادپذيري شديد، اين دسته از محصولت محتاج

  و تره
ی دليل فشار زيادي بر محصولت شيالیر يجات و ميوه شدخانه رسانده شوند. به همي  ی بار و سی 

مدت و ميان خصوص طيور و گوشت قرمز در دایم  به   رسد محصولتنظر یم  خواهد آمد اما به 
ي روبه  ی بلندمدت تحت تأثی  قيمت و قدرت خريد مردم با تقاضاي کمیر رو شوند و تا حدي نی 

ايط را خواهند داشت. از يک طرف هم تقاضا کاهش پيدا کرده و هم فرايند     اين شر
محصولت لبنی

س  به شدخانه 
س  به بازار براي مرصف و دسیر

  دسیر
ی كم شده  ها و انبار براي محصولت فاسدشدیی  نی 

  محصولت  هاي قرنطينه است. با کاهش محدوديت 
اي قطعا بازار با افزايش شديد تقاضا برای برخی
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ي و ميوه ی ی آن در کوتاه رو یم  جات( روبه )همچون گل و گياه و سی  مدت را شود که شايد توان تأمي 
  یم  نخواهد داشت و پيش 

 .رو شود اي روبه شود با افزايش قيمت لحظه بينی
 

 ؟اشتد خواهد  ادامه  زمان   چه تا   کشاورزي  محصوالت  بازار  در  ايجادشده ختالالتا •
 

  چون دیگر ابعاد این بحران هنوز شاید هم
براي اين پرسش وجود ندارد. به پاسخ مشخص و روشنی

ها و شيوع اين ويروس است، اين دليل که اول هنوز موج اول زلزله کرونا که مسئله سالمت انسان
  فشار اين بيماري وجود ندارد که بر اساس افق  و هنوز  پایان نیافته است

  از زمان کاهش منحنی
روشنی

  غذا مشخص شود اما سونایم  اقتصادي که بعد از آن ايجاد یم  
شود و نهايتا تأثی  آن بر بازار جهایی

ي که روشن است، اين است که ما یم   ی بندي کنيم. در مقطع توانيم آن را در سه مقطع تقسيم چی 
ر که اشاره شده، به دليل کاهش تقاضا با کاهش قيمت محصولت کشاورزي در طو مدت، همانکوتاه 

  روبه 
معناي کاهش قيمت در بازار داخیل  و محیل  نيست چون اين کاهش رو هستيم که به بازار جهایی

  و قيمت ارز و 
  خاص  داشته و تحت تأثی  سيستم بازاررسایی

ی
قيمت محصولت کشاورزي پيچيدگ

مدت بايد هاي صادرات و واردات کشاورزي خواهد بود. در ميانيل محدوديت دلاي به هيجان لحظه 
ات و مداخالت دولت ی  تا حد زيادي منتظر تأثی  ی محدوديت در واردات و صادرات در بي  ها همچني 

هاي مناسن   اتخاذ و در مدت اگر سياستدهد که در ميانکشورها بود اما برآوردهاي اوليه نشان یم  
ل ايجاد شود فرايند واردات  خصوص در حمايت از جريان عادي تدارکات لجستيک، به -و صادرات کنیر

س  مردم به مواد  -ونقل مواد غذای   ترانسپورت و حمل 
  جدي همچون قحط  يا عدم دسیر

با بحرایی
ی سازمانغذای   روبه  ط اينکه هم بي  ی رو نخواهيم شد. به شر هاي الملیل  تجاري و هم سازمانهاي بي 
  ک

 کشورها انجام یم  ه اطالعمختلقی
ی   را بي 

دهند، اطالعات روان، شي    ع و شفاف ردوبدل شود و رسایی
به دليل ترس و توهم کشورها فرايند صادرات و واردات خود را محدود نکنند. در سطح میل  هم اگر 

ل کنند، ما کشورها فرايند لجستيک، تدارکات، حمل س  مردم به مواد غذای   را کنیر
ونقل و دسیر

س  مردم به مواد غذای   نخواهيم داشت اما قيمت محصولت م
شکالت جدي در رابطه با دسیر

 .کشاورزي مطمئنا تغيی  کرده و تأثی  زيادي از شيوع کرونا خواهد گرفت
ها اين مسئله در بلندمدت هم تحت تأثی  فاکتورها و عوامل بسيار زيادي است که خيیل  از اقتصاددان 

  
  آن هيچ چارچوی   مشخص نكرده هم در پيشو متخصصان برجسته جهایی

اند و در واقع تاکنون  بينی
  پيشفرمول مشخض  براي درک و مواجهه با اين فرايند نداشته 

ايط مياناند. حنر   شر
مدت هم بينی

براي آنها دشوار است. از يک طرف در مسائل کالن اقتصادي مثل صادرات و واردات و از طرف ديگر 
  بازار اعتبارات و تأثی  عوامل قيمت ا

يب تبديل ارز خارخ   با داخیل  و حنر نرژي، نرخ ارز خارخ   و ضی
ي از بحران وایم  که به بخش کشاورزي داده و به کشورهاي فقی  کمک یم   ای   در جلوگی 

شود، تأثی  بشی
 .مدت و ثبات بلندمدت بر بازار خواهد داشتکوتاه 

 

يب بر  بحران تأثی   •   ايران خصوص به  و  کشورها   غذان    امنيت ض 
 

  از امنيت میل  هر کشور بوده و در سنجش ثبات كشورها تأثی   
يب امنيت غذای   هر کشور بخشر ضی

  در تمام اوقات براي حيات سالم 
س  آحاد مردم به غذاي کافی

بسيار زيادي دارد. امنيت غذای   دسیر
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ی مهم است؛ موجود  س  به غذا و سوم  بودن غ است. بنابراین سه عنرص در اين بي 
ذا، دوم دسیر

  که به نظر یم  پايداربودن اين فرايند. به 
  رسد با تمام مشکالیر

وجود آمده است، موجودبودن غذاي کافی
س  آحاد مردم به غذاي سالم در 

در سطح جهان کماکان مشکیل جدي نباشد اما مشکل اصیل  دسیر
  تر بلندمدت است. اين مشکل با ظهور کرونا قطعا پيچيده 

 .تر شده و خواهد شدو بحرایی
تحت تأثی  عوامل اقتصاد کالن از يک سو است که نرخ رشد اقتصادي کشور و رکود اقتصادي آن  

س  مردم به کشور در زمان برخورد با بحران کرونا یم  
خصوص تواند تأثی  بسيار زيادي بر دسیر
داري مدت، حکومتشد. در کوتاهکشورهاي فقی  و طبقه فقی  در همه کشورها ازجمله ايران داشته با

هاي مقطیع  بازار عرضه و تقاضا، نقش بسيار زيادي در امنيت  موقع ناهنجاريخوب و تنظيم به 
مدت توانمندي اقتصادي کشورها در ثبات چرخه توليد و توزي    ع، مدت و بلند غذای   دارد و در ميان 

، بر اين خصوص حفظ ثبات در نرخ قيمت ارز خارخ   در مقابل ارز دابه  خیل  و سيستم پول داخیل 
گذار است. نکته مهم ان تابتر ديگر این است که در کالن مسئله تأثی  ی آوري اقتصاد اقتصاد کشورها، می 

ی آنها در قبال بحران به را در مواجهه با بحران کرونا کشورهای   خوردند هاي بي 
ين ضی الملیل  است. بيشیر

ي به ا   بيشیر
ی

  داشتند. بخشو خواهند خورد که وابستیک
هاي گردشگري، انرژي و قتصاد جهایی

  از اين بحران خورده حمل
به سهمگينی تنها به اين سه بخش، بلکه با هر اند و کشورهای   که نه ونقل ضی

ين شوک را تحمل کرده محصویل  اداره یم  نوع اقتصاد تک    هر کشور شدند، بيشیر
ی

ان وابستیک ی اند. می 
، چ  

وري و چه در رابطه با ازجمله ايران به بازار جهایی ه در واردات محصولت غذای   مورد نياز و ضی
، به  س   نسبت درآمد ارزي کشور به صدور محصولت زراع 

يب امنيت غذای   و دسیر شدت بر ضی
 .گذاردمردم به مواد غذای   تأثی  یم  

ی عامل بسيار مهم  است. اين مقوله از يک طرف طبعا مت س  به غذا نی 
یک  به مقوله پايداري دسیر

ان توليد و ثبات آن است. استقالل غذای    ی ( کشاورزي اتکای   )و نه خود به معناي خود -می  کفای  
اتژيکبه  وري و اسیر نقش مهم  در اين ثبات دارد و طبعا امنيت   -خصوص در محصولت و مواد ضی

ي در ی   خواهد داشت. ثانيا کشورهای   که متیک  به واردات هستند، براي تأم
  از غذای   بيشیر

ی برخی ي 
  از محصولت غذای   خود، محصولت 

محصولتشان مثل ايران، متیک  به ارز حاصل از فروش برخی
  و غی  

  هستند؛ بنابراين قطعا آننفنر
ی جدي بر امنيت غذای   خواهد گذاشت. قدرت پول  نفنر هم تأثی 

س  مردم به مواد غذای   ضی 
وريشان تأثی  میل  کشور براي واردات مؤثر است و در نهايت بر دسیر

  که به 
شدت خواهد داشت. به دليل مشکالت و مسائیل  که در ايران داريم، مثل اتکا به درآمد نفنر

درصدي قيمت آن، بلکه به دليل کاهش فاحش صادرات 50تنها به دليل کاهش نه –کاهش يافته است 
  
نفنر ی به دليل تحريم -نفت و درآمد حاصل از نفت و محصولت غی  سويه ادلنه و يک هاي ناعهمچني 

  خواهد شد، قطعا 
اتژيک واردایر آمريکا که باعث ضعف ارز خارخ   ايران براي خريد محصولت اسیر

، محدوديت  ، بانیک  ی بدلو ردو  FATFهاي مایل  کردن پول براي خريد هم روي امنيت غذای   کشور تأثی 
س  ايران به مايحتاج اسجدي یم  

 .اش خواهد شداس  گذارد و منجر به ايجاد محدوديت دسیر
 

 کشور   غذان   امنیت به نسبت  کرونا   بحران اصیل تهدیدات و  تقاضا  و  عرضه تحوالت روند  •
 . آن مخاطرات و 

 
لیادرد دلر می 5.2بالغ بر  iiرسمبر اساس آمار  1398سال ایران در تراز تجاری بخش کشاورزی 
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ی در بخش لر کشی تجار میلیارد د  6.4 ا و طبعلیارد دلر واردات می 11.6غ صادرات بوده و مبل
با جزو کشورهای  است که  ،دسته بندی جهایی داشته لذا در  1398غذا تا پایان بهمن ماه کشاورزی و 

  ايران به محصولت غذای   بر اساس . روبروست. مواد غذای  کشی تراز تجاری 
ی

برآوردهاي وابستیک
میلیارد آن  1.4واردات سالنه مرتبط با مواد غذای   کشاورزي وزارت جهاد کشاورز اين است که 

ی مربوط  مابقر به دارو و واکسن دام و طيور و  مربوط هاي به دانه کلیه مواد غذای  بخصوص آن نی 
  و ذرت 

ی خوراک دام و طيور است؛ بنابراين وضعو سویا روغنی يت ايران در رابطه با مواد  براي تأمي 
 یم  

ی وري غذای   و موادي که کالري و انرژي را تأمي 
   خصوص گندم، در کوتاه کنند، به ضی

مدت بحرایی
ی و اقالم های نهاده اما مشکل  نبوده و مطلوب  ی پروتي  ه تولید گوشت تامي  طیور میباشد. اصیل زنجی 
  وزارت جهاد کشاورزي، امسال بر اساس پيش

و یازده ملیون  ميليون تن گندم در کشور توليد  14بينی
رت جهاد کشاورزي، خواهد شد و از نظر برنج هم بر اساس برآوردهاي وزاری  خریدااز کشاورزان تن 

  مناسب، توليد داخیل  برنج افزايش یم  
ی

  خوب  يابد. از نظر توليد داخیل  به به دليل بارندگ
ی

دليل بارندگ
ی کشي گندم و برنج با بحران جدي روبه    براي تأمي 

 -اگر کشي وجود داشته باشد-رو نيستيم؛ حنر
  ر آمارهاي اوليه نشان یم  

هاي و به کاهش است. کاهش قيمتدهد که قيمت غالت در بازار جهایی
  همان

  برآوردها جهایی
  کاهش نيافته و برخی

طور که گفته شد، به دو دليل است؛ اول اينکه توليد جهایی
دهنده افزايش توليد گندم و برنج در جهان است و دوم آنکه کاهش نسن   تقاضا و مرصف هم رخ نشان 

  در کوتاه 
دهد )بر مبناي قيمت مدت نشان یم  و ميانمدت داده است. قيمت غالت در سطح جهایی

  رو به کاهش است. طبعا قيمت دلر و نرخ تبديل دلر به ريال 
دلر( نرخ اين محصولت در بازار جهایی

  تأثی  دارد. اين جزء مواردي است که به سياست
هاي ارزي، روي قدرت خريد میل  ما از بازار جهایی

ی ارز خارخ   بس ی کشي بسيار محدود غالت، ايران با  اقتصاد میل  و توان تأمي    دارد. در حوزه تأمي 
ی

تیک
س   مشکیل جدي روبه 

رو نيست؛ ویل  نرخ ارز از يک سو و خريد و فراوري محصولت غالت، دسیر
تواند براي تثبيت اين بازار و خاطرجمیع  مردم و عدم ايجاد شوک و اضطراب از سوی دیگر یم  

ی ثبات قيمت در مرصف  داخل نقش جدي داشته باشد. درباره روغن با منشأ گيایه  کنندگان و همچني 
  استحصال یم  که از دانه 

ي و هم کنجاله شود و عمدتا سويا و ذرت که هم براي روغنهاي روغنی گی 
  هستيم. به دليل  آن جهت خوراک دام استفاده یم  

شود هم شاهد کاهش قيمت در بازارهاي جهایی
ی و آمريکا، بسياري از کشاورزان آمريکا از کشت سويا  توليد زياد ذرت در آمريکا و جنگ تج ی چي  اري بي 

  مشکیل  در  به سمت ذرت رفتند. برآوردها نشان یم  
دهد توليد ذرت افزايش يافته است و بازار جهایی

اي رو به کاهش است. طور فزايندهسایل  پيش نيايد، نرخ ذرت هم به اين رابطه ندارد. اگر آفت و خشک 
  استفاده از ذرت در توليد اتانول هم وجود  وجه پيشهيچ يمت شديد انرژي، به دليل کاهش قبه 

بينی
ی درباره نرخ سويا هم برآوردها  دهد كه شاهد کاهش قيمت یم   نشان  -به دليل متعدد-ندارد. همچني 

ی   ی هشت ميليارد دلر براي تأمي    اين محصولت خواهيم بود. مشکل اصیل  ايران، تأمي 
در بازار جهایی

طور که اطالع داريم، مشکل اصیل  کننده است.همان ين محصولت و انتقال دلر به کشورهاي صادر ا
  
  از کشنر

اند برای تخليه در انتظار های   که ذرت و سويا در بنادر پهلو گرفته انتقال پول است و برخی
س  مردمدهنده نقش فزاينده و مخرب تحريمانتقال پول هستند و اين نشان

به مواد غذای    ها بر دسیر
، ثبات قيمت و عدم ايجاد بحران در بخش کشاورزي تأثی    س 

است. اين نقش جدي بر تسهيل دسیر
  دارد و طبعا پيش 

  بينی
ها و مديريت مناسب واردات اين بخش از محصولت، با توجه به کاهش جهایی

و مطلوب و مناسب هاي مایل  و انتقال پول به نحقيمت آنها، مشکیل جدي نيست. اگر مسئله تحريم
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  براي کاهش فشار تحريم
هاي مایل  حل شود که آن هم نيازمند تحول سياس  و فشار به جامعه جهایی

 .هاي انتقال و صادرات مواد غذای   است، مشکیل  نخواهيم داشتو تحريم 
 

ات •   کشاورزي  بخش  و  کشاورزان  بر  کرونا   بحران های زهآمو  و  مثبت تأثی 
 

  و يک فاجعه اقتصادي براي نوع بشر بوده و قطعا همه انسان
ها و بحران کرونا يک مصيبت انسایی

به خواهند خورد. اما بايد بپذيريم اگر در مواجهه با هر بحرایی با همه بخش هاي اقتصاد از آن ضی
ايط خواه ي از آن شر د بود. اين عنرص عقل و خرد برخورد کنيم، قطعا وجوه مثبت آن در يادگی 

ي از اثرات اوليه و مقايسه آن و مهم ي دو وجه متفاوت دارد؛ يیک  يادگی     تر درسيادگی 
هاي بلندمدیر

 یم  
د. از ُبعد اول، چون اين بحران هم چندوجه  و که نوع بشر   بگی 

تواند از اين رويدادهاي جهایی
ات مقايسه  هاي اقتصادي و کشاورزي بخشاي آن بر زير پيچيده است، هنوز زود است که درباره تأثی 

  از ابعاد مثبت مقايسه قضاوت کرد، اما یم  
اي بر بخش غذا و کشاورزي را متصور شد. اول  توان کليایر

هاي انرژي و گردشگري بخش کشاورزي و غذا متحمل زيان بسيار محدودتري در  در مقايسه با بخش
  شمايه مدت شده است که اين خود در فرايند توجمدت و ميانکوتاه 

گذاران به اين ه جهانيان و حنر
( و خدمات  بخش در آينده مثبت خواهد بود. اگر صنعت انرژي، گردشگري، حمل  ونقل )هوای   و ريیل 

رترين بخش اقتصادي اين بحران در کوتاه  مدت ببينيم و بخش تجارت مدت و ميانتفريح  را مترصی
ونيک و نرم ات پزشیک  الکیر

ی ها بدانيم، احتمال بخش  را سودآورترين بخشافزارهاي ارتباطات و تجهی 
ی امر ريسک غذا و کشاورزي در اين ميان قرار یم   د که به نسبت زيان محدودي خواهد کرد. همي  گی 

ها کاهش خواهد داد و مایل  اين بخش اقتصادي را در مواجهه با بحران پاندميک نسبت به ديگر بخش
ي در بلندمدت به نظر یم   ظهور این   گذاري و اعتبارات شود. به اين بخش براي شمايه رسد اقبال بيشیر

را به اتکا به منابع داخیل یر کشاورزی و ان بار دیگر و با صدای بلند اهمیت و نقش حیاحر ب
خود اتکای  به محصولت اران که مجذوب سیاستهای جهایی شدن بودن رساند که میبایست سیاستمد

یع و نقش بیمه کننده امنیت و جهت ضمانت حیات این بخش باید هزینه واق د اساس را حفظ کر 
موافقت دولت به شاید اصیل ترین عنرص در ر حسابهای میل مد نظر گرفت. غذای  و امنیت میل را د

ی پدیده باشد. ظهور بجاری نسبت به ضمینی گندم در سالرید تش قیمت خافزای حران  سال پیش همي 
ایط بحران پندمیک جهان سوم این نکته را یاد مدارن کرونا به سیاست ع میل و مزار آوری نمود که در شر

ی ترین نقاط تکیه آنها میباشد. ان محیل و بازارهای منطقه ای کشاورز  لزل شدید کشاورزان  ز تمطمي 
ی  جهایی و تک محصویل در قبال بحران کرونا و شدگم آنان نسبت به تحولت پیچیده بازار صنعنر  نی 

ی نها آموخت که تکیه بر بازار جهایی به ا ی "پای چوبي   . " بود اما سخت ی  تمکي 
ی نوع بشر از این رویداد از ُبعد  تر تر و حیایر غذا و کشاورزی بسیار مهم سالمت و بهداشت اما يادگی 

است. اول نباید فراموش کنیم که منشأ این بیماری بازار مواد غذای  بوده و کرونا از سیستم غذای  آغاز 
مدت و بلندمدت این بخش باید تدابی  بسیار سخت و ن طورقطع در میاشده است. بنابراین به 

ی و سیاستهوشمندانه  انه های سختای را درباره اعمال قواني  تری در مورد بهداشت و سالمت گی 
د. این امر و رعایت استانداردهای جدید قطعا هزینه  های تولید و بازاررسایی  مواد غذای  در پیش گی 

ترین تالش اکنون در سازمان خواروبار جهایی فائو، اصیلرد. هم محصولت غذای  را بیشیر خواهد ک
، توجه به اعمال سیاست ات کرونا بر امنیت غذای  های بهداشنر و بعد از توجه به محدودسازی تأثی 
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ی شود.رعایت اصول   حفاظنر است که از طریق اعمال آن از تکرار این فاجعه در آینده جلوگی 
نوع زیسنر در فرایند تولید کشاورزی و غذا درس دیگری است که از  محیط و توجه جدی به تزیست 

اکمتوان گرفت. فراموش نکنیم کشاورزی مرسومبحران یم و متداول که هدفش ضفا افزایش  ، میر
ترین عامل کاهش تنوع زیسنر است و کاهش تنوع زیسنر عمال باعث ظهور و انفجار  تولید است، اصیل

محیط و توجه به تنوع ینده خواهد شد. رعایت اصول زیست ها در آها و ویروسمیکروارگانیسم
آور های انسایی و مایل شسام زیسنر شاید هزینه زیادی داشته باشد، اما قطعا قابل مقایسه با هزینه 

العمل تولیدکنندگان و کشاورزان که کرونا نخواهد بود. مسلم است که در بلندمدت، رفتار و عکس
، بهداشت و قیمت  کنندگانتابع حساسیت مرصف 

ی
است، بر نظام تولید و نهایتا بر کیفیت زندگ

کنند و  محصولت کشاورزی تأثی  خواهد داشت و کشاورزان در انتخاب محصویل که تولید یم
آموز مثبنر برای آینده کشاورزی  شان تغیی  جدی خواهند داد و این خود نکته درسهای تولیدی روش

 .و تولید غذای سالم خواهد بود 
 

 کشور   کشاورزی  و  ذا غ  بخش سیاستگذاران و  ارشد  مدیران به اصیل توصیه •
 

العاده فوق ذای  نیت غبر سیستم غذا و امبینی اثرات آن شدت پیچیده و پیشاین بحران به  ماهیت
 هستند که لییل و مدیلحارچوب ت چتدوین بدنبال دانشمندان علم اقتصاد هنوز حویکه بن دشوار است

ایط نابسامایی . یاری دهد حران آنان ج از بو راه حل خرو درک  آنها را در  د بتوان  و  بدیه است در این شر
 
ی

ایط  زیادی در فرآیند تصمیم سازی و سیاستآشقتیک گذاری پیش خواهد آمد و مدیران ارشد در شر
 نیازمند تدابی  

ی را بر اساس ماهیت اساس هستند که بتواند  بحرایی کنویی م تصمیم گی  ی پیچیده مکانی 
 و چند وجه بودن ماهیت این بدر کنار  د. نمنطبق ساز و چند وجه این پدیده 

ی
حران شعت پیچیدگ

م تغیی  میباشد.  ی ورت دارد بروز رویدادها و تحول شی    ع مکانی  ی پدیده  بنابراین ضی جهت مواجهه با چني 
م شناخت و تحلیل و تد ی گردد. این    تعبیه در سطح میل در نظام تصمیم سازی و متناسن  بی  ای مکانی 
ی میبایست  ی از تخصص های  به دور از غوغاها و اخبار هیجایی سیستم تصمیم گی  و با بهره گی 

مختلف مورد نیاز اعم از اقتصادی، تجاری، فنی و تخصض بصورت یک تیم هماهنگ نسبت به رصد 
، منطقه ای و میل و محیل به پیآخرین اطالعات با ی رویدادها بیاندیشند و راه حلهای  زار جهایی گی 

 سیاست اجرای  منسجم و اتخاذ  ستاد تصمیم گی  آماده کنند که آنان را بصورت ممکنه را برای 
ورانند.  ی الملیل بلکه در بسیاری کشورها  بی  یکماه پس از  این امری است که نه تنها در سازمانهای بي 

های فکر مجازی از متخصصان ولن در سطح میل با تشکیل اتاقمسئ ظهور این بحران انجام شده و 
ی با استفاده از آخرین مطالعات، آمار و تحلیلموضوع و ستاد منسجم تصمیم ها نسبت به گی 

واحوال منطقه و ایران متمرکز شده بینی عواقب، خصوصا با توجه به اوضاعپدیده رو به ظهور و پیش 
ی تیم مدیریت هوشمند   كنند. میسازی هماهنگ اقدام و شعت به تصمیمو با دقت  که زاییده بکارگی 

ایط  خصص و منظر نمتفاوت از نظر ت ورت عبور از این شر گرش اما هماهنگ و منسجم هستند ضی
 کشورهای  مطالعه عملکرد مدیریت کشورهای موفق در این بحران و شیوه خطی  میباشد. 

های مدیرینر
ی و سنگاپور در مقایسه با کشورهای مدع و قدرتمند مانند  ، چي  ایتالیا، نظی  آلمان، ژاپن، کره جنوی 

د. با انگلستان و آمریکا نه  تنها در حوزه سالمت، بلکه در حوزه اقتصادی بایسنر مورد توجه قرار گی 
 کشور یمتوجه به برخی فرصت

ی
ایط اقتصادی، سیاس و فرهنیک های بویم مناسب را توان مدلها و شر
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انطراخ و اجرا كرد تا از خسارت ی ناپذیر اقتصادی و غذای  در اهای جی  دامه دوران پساکرونا جلوگی 
، به شود. تعامل فعال با سازمان و استفاده از تجارب سایر کشورها   FAO ،WHO خصوصهای جهایی

ی  ی بسیار اساس و تعیي  کننده است. فراموش نکنیم که در کنار  و انتقال تجربیات در این راستا نی 
ی های  ، فرصتو تهدیدهای موجود  خطرات ط استفاده از آنها نگرش جامع و   وجود دارد نی  علم که شر

، منطقه ای و میل و ه سطح به مسایل و رویدادها میباشد. رصد نمودن تحولت در س بینی پیشجهایی
ات آن بر همدیگر و سطح محیل بصورت مستمر و ر  در ط ذ تدبی  وزانه در شناخت و اتخاتاثی 

 .خواهد بودساز های آینده بسیار حیایر و شنوشت ماه
 

i،نماینده دایم ایران در سازمان غذا و کشاورزی فائو ،  برنامه جهانی غذا و کمیته جهانی امنیت غذایی  
ii  گزارش صادرات و واردات کاالهای کشاورزی و غذا منتهی به پایان بهمن ماه 1398 ، مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد

1جدول شماره  2کشاورزی صفحه  

 


