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Rural economy is considered as an economic foundation due to 

providing food security and essential goods for a country. 

Therefore, any threat to this type of economy can have many 

negative consequences on other dimensions of economy. The 

spread of the Corona Virus has had various effects on the world 

economy, especially on the rural economy. This research tries to 

study and analyze the economic effects of the Corona Virus 

outbreak on the village of Upper Eshkevar. The present research is 

applied in terms of its goal and is descriptive-analytic in terms of 

method. The nature of data is quantitative and qualitative and the 

method of data collection is based on library and field findings. 

Data analysis is based on future study techniques including 

interaction analysis. The research findings show that, four main 

factors including unsustainable employment, unsustainable 

income, increasing rural poverty and decreasing in investment are 

in association with COVID-19 effects. Based on t-test and Pearson, 

it can be said that the economic effects of Corona Virus have 

averaged 4.44, which shows a significant difference (p> 0.05). It can 

be said that Corona Virus has had significant effects on the 

economy of Eshkor Alia village.  

 Keywords: Rural Economy, Corona Virus, Upper Eshkevar 

Village. 
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تاثیرات کرونا بر اقتصاد مناطق  تبیینبررسی و 

 اشکور علیا، نمونه موردی: روستای روستایی

 .Ph.D *حسین ربیعی
 .، تهران ایراناستادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی 

 M.scروستا  مریم تک
. ه خوارزمیاکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگ 

 البرز.

 

 چکیده
اقتصاد روستایی با توجه به تامین نمودن امنیت غذایی و 
کاالهای ضروری و اساسی یک کشور به عنوان بنیان اقتصادی 

گردد. بنابراین هرگونه تزلزل در این نوع اقتصاد  محسوب می
تواند عواقب بسیاری بر سایر ابعاد اقتصادی داشته باشد. می

شیوع ویروس کرونا تاثیرات مختلفی را بر وضعیت اقتصادی 
با توجه به  جای گذاشته است.جهان به ویژه اقتصاد روستایی بر 

وضعیت گسترش این بیماری در ایران، هدف از انجام تحقیق 
ونا بر زندگی این است که پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کر

از نظر هدف، تحقیق حاضر  روستاییان بررسی و تحلیل شود.
است. ماهیت  پیمایشی –وهش توصیفیکاربردی و نوع روش پژ

العات ها و اطها کمی و کیفی بوده و روش گردآوری دادهداده
تحلیل  ای، اسنادی و پیمایشی است. تجزیه وصورت کتابخانه  به

جمله تحلیل پژوهی از  آینده هایها مبتنی بر تکنیکداده
های تحقیق نشان داده است که در یافتهتاثیرات متقابل است. 

آمد راین زمینه چهار عامل اصلی همچون اشتغال ناپایدار، د
ری قابل ناپایدار، افزایش فقر روستایی و کاهش سرمایه گذا

توان بیان نمود که و پیرسون می  Tمبنای آزمون توجه است. بر
را به دست  44/4میانگین  ویروس اقتصادی کروناتاثیرات 

بنابراین (  < 05/0p). اختالف معناداری وجود دارد که اندآورده
 باالییدر حد  تاثیرات اقتصادی کرونا بر دهستان اشکورعلیا

توان بیان نمود که کرونا دارای تاثیرات میارزیابی شده است. 
 ده است.قابل توجهی بر اقتصاد روستای اشکورعلیا بو

، روستای ، ویروس کرونااقتصاد روستایی: واژگان کلیدی

 .اشکور علیا
 08/03/1400تاریخ دریافت: 

 26/05/1400یرش: تاریخ پذ
 Rabiee@khu.ac.irنویسنده مسئول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

 مقدمه

این که بخش قابل توجهی از  دلیلفضاهای روستایی به 
اند، همواره مورد تاکید و توجه جمعیت را در خود جای داده

های عمده بخش اند. از سوی دیگر فعالیتریزان بودهبرنامه
ای که ا این محیط است به گونهکشاورزی در پیوند عمیق ب

قابل انفکاك از یکدیگر  وان گفت این دو مکمل هم و غیرت می
عنوان  ن دیگر، تولید در بخش کشاورزی بهبیا هب .[35]هستند

ص های اقتصادی بشر، همواره فعالیتی مختتبخش اول فعالی
عنوان منبع اصلی درآمد، ایجاد  روستایی بوده و ماحصل تولید به

نقش اساسی در حیات و توسعه او  ...کننده فرصت اشتغال و 
نیز این بخش اقتصادی در  سویی دیگرز ا .[25]داشته است
های اقتصادی کشورهای روبه رشد و در حال گذار تحکیم پایه

جا که بخش کشاورزی از نظر کند. از آننقشی اساسی ایفا می
مین مواد اولیه صنایع، اشتغال امین نیازهای غذایی مردم، تات

افراد و ایجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد اقتصادی 
بخش کشاورزی از عوامل عمده کمک کننده به ثبات  تولید در

اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه کالن )کشور( نیز به شمار 
تحول در اقتصاد روستایی مرهون تغییر و  . بنابراینآید یم

ای دگرگونی در اقتصاد تولید کشاورزی است که در سطح منطقه
و  هاو محلی، گام زیربنایی و اساسی شناخت موانع و چالش
 . باشدسپس انجام اقدامات راهبردی در راستای تعدیل موانع می

جهان امروز وارد عصر ن بیان نمود که، اتودر واقع می
ژئواکونومیک شده است و این عرصه به میدان نبرد برای به 

بین  و توزیع مجدد کاالها و خدمات ملیوردن، استفاده آدست 
ه تغییر در عرصه المللی تبدیل شده است. بنابراین هر گون

تواند حیات و تداوم کشورها را تحت تاثیر خود ژئواکونومیک می
از  19 اکنون عرصه جهانی با بیماری کووید قرار دهد. هم

درگیر شده است. این بیماری نخستین بار از شهر  2019دسامبر 
ووهان چین به سایر مناطق جهان گسترش پیدا کرده است و 

که  باشد به طوریوسیعی می هم اکنون دارای همه گیری
نزدیک به نیمی از مردم جهان در قرنطینه اجباری به سر 

تواند تاثیرات برند. شیوع این بیماری به صورت گسترده می می
المللی  ای و بینژئواکونومیک وسیعی در سطح ملی، منطقه

داشته باشد. گزارشی که از سوی یونیسف منتشر شده است بیان 
با چشم آن را کوچک است که  رویروس آنقدکرده که اندازه 

باشد و در ساعت می 12توان دید. عمر این ویروس بیش از نمی
تواند زنده گراد تا روزها میدرجه سانتی 26تا 27دمای بین 

کند. بنابراین بماند. به همین دلیل در مناطق گرم زندگی نمی
مهمی  تواند نقشاند قرنطینه میدانشمندان جهان مطرح نموده

تواند در کنترل این ویروس داشته باشد. بنابراین این اقدامات می
اقتصاد جهانی را با اختالل روبرو سازد و اگر مدت زمان طوالنی 
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 این روند ادامه یابد سقوط اقتصاد جهانی را سبب خواهد شد. 
سازمان ملل و بهداشت جهانی برای کنترل این ویروس 

ضعیت جهانی روز به روز در حال اند اما وتالش بسیاری نموده
بدتر شدن است و تعداد زیادی از کشورها را به اسارت خود در 

تواند دارای عواقب که قرنطینه می باتوجه به این .[18]آورده است
در روستای اد روستایی صبسیار زیادی برای اقتصاد به ویژه اقت

باشد و اثرات منفی و قابل توجهی را بر این نوع اشکور علیا 
جای دارد تا در این تحقیق بدین موضوع  هوردآاقتصاد وارد 
سوال اصلی تحقیق بدین صورت است بنابراین  پرداخته شود.

روستای شیوع کرونا در  اقتصادیموثر بر تاثیرات  عواملکه 
 بدین ؟ فرضیه تحقیق نیزاستبه چه صورتی اشکور علیا 

کرونا دارای رسد شیوع گسترده که به نظر می رت استصو
درآمد، اشتغال ، فقرتاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد روستایی، 

 باشد.و ... میناپایدار 
 

 مبانی نظری

 فضا اقتصادفضا و -1
در نظر  ذهن تولید شده توسطو  ذهنیفضا،  شناختیاز دیدگاه 

به عنوان نوعی از بطی، فضا و از دیدگاه روا گرفته شده است
که ساخته شده از پیوندهای مرتبط با  باشدمیروابط اجتماعی 

مسائل و ابعاد گوناگونی که در محیط پیرامونی وجود دارد 
توان بیان نیز مییدگاه کثرت گرایانه و نسبی گرا باشد. از د می

سعادت مطلق و قابل  بیان کنندهکه تعریف نسبی از فضا نمود 
از  .باشدمعتقد نمیها در تمام زمانموجود فراد ا به آحادتعمیم 

یک ظرف بی طرف و منفعل به عنوان ، فضا دیدگاه این
 عاملی است که به صورت دائمی و همیشگی بهبلکه  باشد نمی

یندها آها و فرمناسبات و روابط بین فرمتولید  و بازتولید 
ر این درفتار فضایی ن بیان نمود که اتومی. بنابراین پردازد می

بلکه  باشدموجود در یک محیط نمیبر قوانین طبیعی  باره مبتنی
شود در نظر گرفته میبر فضا  موجودروابط  یندی ناشی ازفرآ

[20]. 
توان بیان نمود که این فضای جغرافیایی میدر ارتباط با 

باشد که بر فضا، متشکل از یک یا چند مکان انسان ساخت می
پذیری و تاثیرگذاری  دارای تاثیر بستری طبیعی قرار گرفته و

باشد. این فضای مورد قابل توجهی بر محیط پیرامونی خود می
هایی مانند حریم مشخص، وسعت، همگنی و نظر از ویژگی

فضا در بعد انسانی در  .[32] ساختار تعیین شده برخوردار است
هایی با کارکرد مشترك است که براساس برگیرنده مکان

 .[19] های انسانی شکل گرفته استلیتعملکردها و فعا
توان مشاهده نمود که یک فضای بنابراین به خوبی می

ای و اصلی یعنی انسان، محیط جغرافیایی دارای سه عنصر پایه

های جاری در آن محیط است. یعنی بدون انسان یا و فعالیت
توان فضای جغرافیایی را مورد محیط و عملکردهای آن، نمی

این اساس فضای جغرافیایی  بررسی قرار داد. برتحلیل و 
ها و روندهایی که داری کنش پذیری و ها، عناصر، جریان پدیده
گری هستند را به صورت یکپارچه و در یک مکان ویژه  کنش

بنابراین بسیاری از مجهوالت موجود در  .دهدتحت تاثیر قرار می
تجزیه و  فضای جغرافیایی از این طریق از قابلیت شناسایی و

 .[28] گردندتحلیل برخوردار می
این دیدگاه مطرح بود که فضا به عنوان یک  1970در دهه 

باشد یعنی اعتقاد بر این امر بود که ساخت اجتماعی مطرح می
تماعی شکل دهنده به اج و روابط اجتماعی و اعمال مادی

جغرافیدانانی از جمله  1990و  1980. در دهه مفهوم فضا هستند
( 1985(، پیر بوردیو )1995(، آنتونی گیدنز )1986ل فوکو )میش

 اند. ( اشاراتی به این مفهوم داشته1991و هانری لفور )
گونه که بیان شد هر فضای جغرافیایی در برگیرنده  همان
 وند تولید و بازرباشد که در ای از مناسبات اجتماعی میمجموعه

کند که ارتباط لفبور بیان میسزایی دارند. در این  هتولید نقش ب
گذار بوده است و  تاثیرها دو دسته از روابط بر تقسیم کار خانواده

ناپذیر از آن بوده است. عالوه بر این وی بیان  جزئی جدایی
گردد. در این باره کند که فضا نوعی شیوه تولید محسوب میمی

نماید که روابط اجتماعی تنها زمانی موجودیت اذعان می
تماعی خواهند یافت که دارای عملکردی فضایی باشند. اج

توان مشاهده نمود که هر جامعه و امور بنابراین به خوبی می
مرتبط با آن در هر مقیاسی که باشند به نحوی فضایی عمل 

کنند و سازمان فضایی شکل گیرنده آن دارای کارکردهای می
ن و خرد وامع بشری در سطح کالمتفاوت خواهد بود. بنابراین ج

دهند که هایی را شکل میها و کشورها نظامالب سرزمیندر ق
ها به صورت فعالیتبرگیرنده روابط، ری ساختاری و دردارای بست

 .[38]باشند ا و مشترك میمجز
توان بیان نمود که این نوع فضای جغرافیایی در نهایت می
 های اجتماعی و فرهنگی متفاوتی بابندی به بازتولید صورت

در ارتباط با  پردازد.توجه به تحوالت موجود در طبیعت می
اقتصاد فضا، الگوی توان بیان نمود که اقتصاد فضا نیز می
های تشکیل همانند توزیع و محل فعالیت)مکانی، یک اقتصاد 

های فضایی فی مابین آن همانند حرکت  و جریان (دهنده آن
در . نامندمی ، خدمات و سرمایه را اقتصاد فضاجمعیت، کاال

داری مفاهیم فضا و کاربردهای متفاوت آن،  های سرمایهنظام
نقل از مارکس، در یک نظام به  .کندمعانی متفاوتی را پیدا می

ی از نیروهای تولید و در کنار دیگر ئداری فضا جز سرمایه
مواد خام،  ،کار دانش، مهارت نیروی)عوامل تولید از جمله 

به تعبیر کوهن، باید نقش  .[11] گیردیقرار م ...(تکنولوژی و 
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عنوان عنصر بنیادین در  عنوان نیروی تولید و در نتیجه به فضا به
داری مورد بررسی قرار گیرد و در چنین نحوه عمل سرمایه

موقعیتی مهم در ساختار  تواندایطی یقینا، مالکیت فضا میشر
 [7]. ایفا نمایداقتصادی 

توان گفت که از فضا شد می بنابراین با توجه به تعریفی
طبیعت و اعمال و عملکردهای انسانی جزوی از این فضا 

گردند که عملکردهای اقتصادی بنا بر گفته هنری محسوب می
گیری فضای  لوفور تولید کننده فضا هستند و سبب شکل

گردند. اعمال و اقدامات اقتصادی اقتصادی در یک منطقه می
غالب فضای جغرافیایی تولید کننده ها در یک منطقه در انسان

تواند تحت تاثیر فضای اقتصادی است و این عامل می
های بی شمار درونی و بیرونی قرار گیرد و از این رو در  مولفه

سزایی برخوردار است زیرا تولید  همطالعات جغرافیایی از اهمیت ب
ت. ن اسگیرنده آ کننده نوعی گفتمان متناسب با محیط شکل

ن مثال اقتصاد روستایی و یا اقتصاد شهری متناسب با عنوا به
گیرنده آن به تولید گفتمان پرداخته است و  فضای شکل

ها متناسب با شرایط اقتصادی و بسیاری از راهبردها و استراتژی
 گردد.محیطی آن تدوین می

 اقتصاد روستایی-2

 مناطق روستایی محل زندگی اکثریت فقیرنشینان است. بر
بیشترین فقیران در مناطق روستایی به  ILOهای دادهاساس 
برند جایی که نرخ فقر چهار برابر بیشتر از مناطق شهری سر می

است و کمبود کار مناسب نیز در این مناطق به شدت احساس 
های در ساختار اقتصادی نواحی روستایی کشور .[43]گردد می

 رود به شمار می مین معیشتامختلف، کشاورزی محور اساسی ت
[42]. 

ن تنوع در بسترهای مهمترین ویژگی چنین ساختاری، فقدا
نسانی های شغلی، به خصوص برای نیروی ا تاقتصادی و فرص

ز باشد که تا حدودی نشات گرفته ا یرو به افزایش روستایی م
های دولتی و عوامل درونی  ینوع نگرش به روستا و سیاستگذار

اقتصادی و شغلی در نواحی روستایی، روستا است. چنین ساختار 
توان به  یها م مسائل خاصی را به دنبال داشته که از جمله آن

مدت اقلیمی، نوسان  انعطاف کمتر در مقابل نوسانات کوتاه
 .[15]اشاره کرد ...قیمت محصول در زمان برداشت و 

قش و جایگاه روستاها در توان بیان نمود که، نواقع میدر 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس فرآیندهای 

نیافتگی  المللی و پیامدهای توسعهی و بینای، ملمحلی، منطقه
مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزآینده، رشد سریع 

نشینی شهری موجب توجه به توسعه جمعیت، بیکاری و حاشیه
 .[4]روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده است

 همترین ویژگی چنین ساختاری، فقدان تنوع در بسترهایم

برای نیروی انسانی رو  های شغلی، خصوصااقتصادی و فرصت
ت گرفته از نوع ازایش روستایی است که تا حدودی نشبه اف

های دولتی و عوامل درونی گذاری نگرش به روستا و سیاست
 .[46]روستا است

ها با  نآتوان به توسعه روستایی و ارتباط در این بین می
اقدامات مرتبط با اقتصاد روستایی بدین صورت اشاره نمود: 

توسعه روستایی به منظور توسعه بیشتر اجتماعی و اقتصادی در 
های توسعه برنامه .[6]پذیردجوامع روستایی است که صورت می

ن هستند روستایی از نظر تاریخی دارای رویکردهای باال به پایی
ای های توسعه منطقههای محلی و یا سازمانکه از سوی دولت

پذیرد. با این وجود یک شکاف سازمانی حیاتی را در انجام می
توان مشاهده نمود که منعکس کننده می 1960اواخر دهه 

های ملی و جوامع روستایی بوده است که اختالفات بین سازمان
های ذیری جوامع در برنامهمنجر به تمرکز زیادی بر مشارکت پ

توسعه روستایی شده است. این موضوع اغلب از طریق 
زدایی سیاسی در کشورهای در حال توسعه،  های تمرکز سیاست

هایی که قدرت به ویژه در بین کشورهای آفریقایی یا سیاست
تصمیم گیری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... را دارند صورت 

 .[17] پذیردمی
های محلی نیز از توان بیان نمود که جمعیتمی در نتیجه

زایی را برای توسعه  این طریق قادر هستند تا ابتکارات درون
همه جانبه جامعه خود انجام دهند و بنابراین اصطالح توسعه 
روستایی محدود به جوامع و مسائل کشورهای در حال توسعه 

های نامهنیست. در واقع بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز در بر
اند. هدف از توسعه روستایی خود این موضوع را مد نظر قرار داده

هایی برای بهبود بخشی به توسعه روستایی باید پیدا نمودن راه
زندگی روستایی باشد که در راستای تامین نمودن نیازهای مهم 

برای رسیدن به این هدف  .[29]نمایدجوامع روستایی حرکت می
روستایی همچون رویکردهای از پایین به  های توسعهاغلب مدل

باال، ارزیابی مشارکتی روستایی، ارزیابی سریع روستایی و 
 .[2]گیرد مشارکت پذیری مردم مورد بهره گیری قرار می

 

در سطح  کرونا ویروساقتصادی تاثیرات -3

 فراملی
، موارد متعددی از 2020و آغاز سال  2019در پایان سال 

ویروس کرونا در بازار عمده فروشی غذاهای ها با عفونت انسان
این  2020ژانویه  7در  .[21]دریایی ووهان چین گزارش شد

عنوان  به WHOویروس از سوی سازمان بهداشت جهانی 
المللی پول  گزارش صندوق بین .[44]گذاری شد   نام 19ید کوو

تصاد اق 19ید بیان نموده است که بیماری کوو 2020در سال 
کودهای تاریخی روبرو ساخته ا یکی از بدترین رجهانی را ب
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شدار ه( نیز 2020ال )ناست. به دنبال آن گزارش اکسفام اینترنش
داد که نیمی از جمعیت جهانی در نتیجه این بیماری به سمت 

ازجمله تاثیرات کرونا ویروس بر  .[3]شوندفقر سوق داده می
 نمود:توان به مواردی بدین شرح اشاره اقتصاد جهانی می

ها صنعت صنعت هواپیمایی: به دلیل لغو پروازها و مسافرت
ژوئیه  27هواپیمایی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. در 

میلیارد سفر هوایی کاهش پیدا  2در سه ماهه اول سال  2020
در این بین مطالعات دانشگاه آکسفورد نیز نشان داد  .[12]نمود
سافرت هوایی در ایاالت متحده میلیارد درآمد ناشی از م 519که 

درصد از سفرهای  57آمریکا کاهش پیدا کرده است. تقریبا 
هوایی کنسل شده است و این عامل توانسته است تا بر تولید 

  .ناخالص داخلی تاثیرات قابل توجهی داشته باشد
و  19ید : شوك ناشی از بیماری همه گیر کووصنعت نفت

شورهای صادرکننده نفت ایجاد اختالل در مذاکرات بین ک
 مارس 5)اوپک( منجر به کاهش قیمت نفت شد. در تاریخ 

در روز را تولید نمود که میلیون بشکه نفت  1.5اوپک  2020
این  کاهش پیدا کرده است. 2020نسبت به سه ماهه دوم سال 

المللی داشته است  رات نامطلوبی را بر بازارهای بینبیماری تاثی
کشورهای وابسته به این صنعت با کسری و سبب شده است تا 

 .[30]بودجه روبرو شوند
صنعت توریسم: با شیوع این بیماری بسیاری از کشورها به 

شیوع  دن قرنطینه همگانی ازدنبال این هستند تا با ایجاد نمو
ن در مناطق دیگر جلوگیری نمایند. بنابراین این بیماری بیشتر آ

خربی بر صنعت گردشگری باعث شده است تا تاثیرات بسیار م
داشته باشد. بسیاری از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا 
بدهی بیشتری نسبت به سایر کشورها دارند و اغلب نیز منبع 

ها از طریق گسترش صنعت توریسم و گردشگری  درآمدی آن
و  14.3اخلی به ترتیب دکه تولید ناخالص  بوده است به طوری

. دشگری فراهم شده استاز طریق گر 2019درصد در سال  13
تواند با رکورد قابل اقتصاد کشورهایی از این دست می بنابراین

میلیون  8توجهی روبرو شود. در ایاالت متحده آمریکا نیز تقریبا 
اند و بخش نفر شغل خود را در این صنعت از دست داده

 .[23]این همه گیری قرار گرفته استگردشگری تحت تاثیر 
، عدم اطمینان، نوسان و 2020بخش مالی: در اواخر فوریه 

قابل  و زیان ریسک باالی بازارهای مالی سبب ایجاد ضرر
توان مشاهده که می توجهی در این بخش گردید. به صورتی

نمود یک افت ناگهانی در بازارهای سهام در طی چند هفته که 
بیش از درصد بود رخ داد و سرعت فروش  30تقریبا برابر با 

تدای مارس بود. در اب 2008-2009بحران مالی جهانی در سال 
المللی نیز نشان داد که رشد باالی  ، بازار صندوق بین2020

بازارهای اعتباری را  دتواننقدینگی رخ داده است و این عامل می

 .[45]تحت تاثیرات منفی خود قرار دهد 

 پیشینه تحقیق
بر  19ید ر کووتاثی»با عنوان ای ( در مقاله2020) [33]راولز 

 آماده و ریزی برنامه ،کندبیان می« کشاورزی و اقتصاد روستایی
 گیر همه بیماری با مقابله برای مرکزی دولت سازی

COVID-19 و کرده وارد هند اقتصاد به بزرگی ضربه 
 آورده وجود به کشور کارگر مردم برای را عظیمی مشکالت

 این به را ضربه بیشترین روستایی رسمی غیر اقتصاد. است
 و بحران تصدیق از مرکزی دولت امتناع. است کرده وارد کشور

 و کرده بدتر را مردم رنج آن، کنترل در ها آن نادرست مدیریت
( در 2020) [31]فیلیپسون .است کرده تعمیق بیشتر را بحران
« بر اقتصاد روستایی 19ید پیامدهای کوو»ای با عنوان مقاله

-درس همچنین و بریتانیا فعلی شواهد از استفاده کند بابیان می

 های بحران و 2001 سال در آنفوالنزا بیماری شیوع از هایی
 عرضه و تقاضا اقتصادی بر احتمالی اثرات ،2008 /2007 مالی

 مورد در بحث همچنین و کشاورزی وضعیت به توجه با را
. نظر قرار داده استروستایی را مد  جوامع برای آن پیامدهای

 خدمات و کاالها دهنده ارائه مشاغل در موجود ثیراتتا بین
 قائل تمایز داخلی، مصرف با مقایسه در و خانه از خارج برای
بر اقتصاد  19ید کند که کووو به عنوان نتیجه بیان می شودمی

( 2020) [40]سینگ روستایی تاثیرات قابل توجهی داشته است.
بر اقتصاد روستایی  19ید تاثیرات کوو»عنوان ای با در مقاله

 وضعیت مورد در هاییبینش حاضر کند مطالعهبیان می« هند

 در روستایی اقتصاد بر -19COVID ثیرتا و مهاجر کارگران
 که است آن از حاکی تحقیق این اصلی یافته. دهدمی ارائه هند
 معرض در رسمی غیر اقتصاد در هند در کارگر میلیون 400
-19 موارد کم گزارش. دارند قرار بحران در بیشتر فقر خطر

COVID فشار معکوس مهاجرت. است کم آزمایش دلیل به 
 که کرد خواهد ایجاد روستایی اقتصاد و کشاورزی بر مضاعفی

 خواهد شدید فقر در مردم از توجهی قابل تعداد سقوط به منجر
 روستایی اقتصاد بر مدت بلند و مدت کوتاه ثیرتا 19ید کوو. شد
 اقدامات شامل دولت اقتصادی بسته. داشت خواهد هند در

 مانند مدت کوتاه اقدامات که حالی در است مدت طوالنی
 و مهاجر کارگران نجات برای باید دستمزد یارانه و نقدی مشوق

 در گسترده فساد همه از تر مهم. شود انجام ای حاشیه کشاورزان
 .است هابرنامه موثر اجرای در چالش بزرگترین ،سیستم

 19ید تاثیرات کوو»ای با عنوان ( در مقاله2020) [1]اندرسون 
موجب وقفه  19ید کند بیماری کووبیان می« بر اقتصاد روستایی

های اقتصادی در سراسر جهان شده است. در تولیدات و فعالیت
ها از طریق اعطای وام و حقوق و دستمزد و اداره نمودن دولت

و زیان  های کوچک و خرده پا قادر هستند تا میزان ضررشرکت
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 وارده بر کشاورزان را بکاهند.
 

 روش تحقیق
نظر روش پژوهش  اربردی و ازنظر هدف، ک تحقیق حاضر از

ها کیفی و کمی و روش است. ماهیت داده پیمایشی –توصیفی
پرسشنامه ) ای، میدانیصورت کتابخانه ها بهگردآوری داده

متقابل( و پیمایشی )در چند مرحله است(. برای تحقیق ثیرات تا
ترین عوامل ای مهمحاضر ابتدا با مراجعه به منابع کتابخانه

ثیرگذار بر اقتصاد روستایی شناسایی شدند، سپس کلیدی تا
استفاده  MICMACها از نرم افزار جهت تجزیه و تحلیل داده

شد. روش ساختاری در این نرم افزار بدین صورت است که 
های گسترده با ابعاد روابط میان متغیرها به ویژه در سیستم

های کیفی در کنار کند. به کارگیری دادهمتعدد را تحلیل می
های های کمی این روش را به یکی از پرکاربردترین روشداده

ر این روش جهت گردآوری آینده پژوهی تبدیل نموده است. د
ها ابتدا تاثیر متغیرها بر یکدیگر با توجه به نظر خبرگان و داده

گذاری شده است. در نرم  ارزش 3تا1متخصصین امر در طیف 
میزان ارتباط بین متغیرها مورد بررسی قرار  MICMAC افزار

تاثیر ضعیف،  1عدم تاثیر، عدد  .گیرد بدین صورت که عدد می

به منزله تاثیر زیاد است. بعد از  3متوسط و عدد  تاثیر 2عدد 
ها در نرم افزار فراخوانی شده و های مورد نظر دادهگردآوری داده

سپس قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر متغیر مورد بررسی قرار 
نفر از متخصصان رشته  10برای این بخش به گرفته است. 

جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و ژئوپلیتیک و جغرافیای 
قرار گرفت. روش مراجعه و پرسشنامه در اختیار ایشان روستایی 

نمونه گیری گلوله برفی نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. 
یک روش نمونه گیری غیر احتمالی برای مواقعی است که 

ویژه ه راحتی قابل شناسایی نباشند. به های مورد مطالعه بواحد
هنگامی که این واحدها بسیار کمیاب یا بخش کوچکی از یک 

 یگیر دهند. در این روش آمارجامعه خیلی بزرگ را تشکیل می
پس از شناسایی یا انتخاب اولین واحد نمونه گیری از آن برای 

استفاده یا کمک  شناسایی و انتخاب دومین واحد نمونه گیری
گیرد. به همین ترتیب واحدهای دیگر نمونه شناسایی و می

مبنای عوامل  بر ایدر مرحله بعد پرسشنامه. شوندانتخاب می
 (1619پذیر از کرونا در اختیار جامعه آماری ) اقتصادی تاثیر

نفر به  310که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  تدوین شد
 قرار گرفت. ،عنوان نمونه انتخاب شدند

 

 منطقه مورد مطالعه
مورد مطالعه در بخش رحیم آباد شهرستان رودسر در  منطقه

در  به صورت کلی. دهستان مورد بررسی، قرار داردشمال ایران 
ندی قسمت کوهستانی قرار گرفته و از وضعیت پستی و بل

از  ارتفاع منطقه از سطح دریا حدودا خاصی برخوردار است.
متری قرار دارد. پوشش گیاهی به تناسب میزان  2000تا  1500

دخالت انسان به ها و نحوه ارتفاع و مقدار بارندگی و شیب دامنه
های  طی سال .شودو پراکنده دیده می گصورت انبوه تا تن

نفر به  2478مطالعه از جمعیت شهرستان مورد  1390تا  1385
توجه، پایین بودن  نفر کاهش یافته است. نکته قابل 1619

نسبت مردان به دلیل مهاجرت باالی منطقه است. این امر در 
نرخ باسوادی منطقه نیز در دو سرشماری اخیر خود را نشان 

دهد. علت کاهش نرخ باسوادی منطقه نیز اغلب مهاجرت می
اند، ادی که در منطقه ماندگار شدهافراد جوان بوده است. افر

افراد با سنین باال بوده و محدودیت امکانات آموزشی به دلیل 

از  .کوچک بودن نقاط روستایی در این امر نقش داشته است
نظر اقتصادی نیز شغل اصلی ساکنان منطقه کشاورزی است. 

های دهه اخیر خصوص خشکسالی های محیطی و بهتمحدودی
ها محصوالت کشاورزی ات اقلیمی در اغلب سالو بروز نامالیم

منطقه را با تهدید جدی مواجه ساخته است. از مهمترین 
توان به معیشتی بودن، خصوصیات کشاورزی در منطقه می

ن های کشاورزی، بازدهی پاییپراکندگی و کوچک بودن زمین
برداران و فقدان تخصص،  نیروی کار، باال بودن سن بهره

علت استفاده زیاد اشاره کرد. این عوامل  فرسایش خاك به
افتادگی  شود تا بازده کشاورزی به شدت پایین آید. دورباعث می

مناطق روستایی از شهرها، انتقال مازاد به شهرها، فقدان سرمایه 
د تا شودر روستاها و گستردگی فقر در این مناطق باعث می

دالیل  فروش کنند. به همین محصول را با حداقل قیمت پیش
توان تنها به فعالیت کشاورزی برای توسعه روستایی منطقه نمی

های زیادی در ابعاد  کرد. این منطقه دارای محرومیت اکتفا
در منطقه مورد مطالعه  مختلف است یکی از دالیل آن است که

رسانی و رشد و توسعه در آن از شتاب الزم  آهنگ خدمت
های اکولوژیکی، پتانسیلرغم دارا بودن برخوردار نبوده و علی

وان نع کرده، همچنان به کشاورزی و نیروی انسانی تحصیل
آید. حساب می مناطق محروم استان و حتی کشور بهیکی از 

توجه به  تواند بابنابراین با توجه به شیوع کرونا این منطقه می
شرایطی که برای آن برشمرده شد تحت تاثیرات قابل توجهی 

 قرار گیرد. 
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 : دهستان اشکورعلیا1شکل

 
 

 ی پژوهشها یافته

شناسایی متغیرهای دخیل بر اقتصاد روستایی ضمن جهت 
های مرتبط و پرسشنامه مطالعه مقاالت داخلی و خارجی، پیشینه

رهای اصلی بعد یغمتغیرهای موجود کلیه محورها و متمبتنی بر 

از اجماع پذیری کلی بدین صورت بدست آمده است. در این 
 پیشران بدست آمد که با اجماع پذیری و 40قسمت حدود 

یدی و اصلی رسیدیم که در عامل کل 24ها به  بررسی آن
 ذکر شده است: 1جدول

 
 های مورد نظر پژوهش: شاخص1جدول

 شاخص کد شاخص کد

A1 کاهش قدرت خرید A13 محلی تولیدات و کاالها قیمت میزان افزایش 

A2 درآمد ناپایدار A14 خانوارها کاهش میزان پس انداز 

A3 اشتغال ناپایدار A15 اقتصادی مبادالت کاهش حجم 

A4 توزیع نامتعادل ثروت A16 کاهش گردشگری روستایی 

A5 افزایش فقر A17 کاهش صنایع دستی روستا 

A6 کاهش سرمایه گذاری خارجی A18 غیرکشاورزی فعال تولیدی واحدهای تعداد کاهش 

A7 کاهش سرمایه گذاری داخلی A19 اعتباری و مالی خدمات به روستائیان افزایش تقاضای 

A8 نابرابری در دسترسی به امکانات رفاهی A20 زارعی غیر تولیدات کاهش 

A9 امنیت A21 تولیدات از میان رفتن  

A10 دسترسی نابرابر به خدمات بهداشتی A22 کاهش تولیدات مواد اولیه 

A11 بی ثبات جمعیتی A23  امنیت غذاییاز میان رفتن 

A12 روستا در زمین و مسکن قیمت افزایش A24 افزایش نابرابری جنسیتی 

 منبع: نگارندگان

 

 هاتجزیه و تحلیل داده
ی که از طریق پرسشنامه بدست آمده های مورد نیازداده

تنظیم شده  24*24ماتریسی در ابعاد  باشد:است بدین شرح می
باشد که می% 95.833است. درجه پرشدگی ماتریس برابر با 

نشان دهنده تاثیر عوامل مختلف انتخاب شده بر روی یکدیگر 
رابطه مورد ارزیابی در این ماتریس  552باشد. از مجموع می

رابطه عددشان صفر بوده که نشان دهنده عدم  24تعداد 
رابطه عدد یک که نشان  28ست، ا ن متغیرهاتاثیرگذاری بی

رابطه عدد دو نشان دهنده  236دهنده تاثیرگذاری بسیار کم، 
رابطه عدد سه بوده  552متوسط و  یپذیر گذاری و تاثیر تاثیر

که نشان دهنده تاثیر گذاری و رابطه بسیار زیاد بین متغیرها 
 است.
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 های ماتریس و تاثیرات متقابلتحلیل اولیه داده :2جدول

 مقدار شاخص

 24 سایز ماتریس

 2 تعداد تکرار

 24 تعداد صفر

 28 تعداد یک

 236 تعداد دو

 288 تعداد سه

 P 0تعداد

 552 کل

 %95.833 پرشدگی

 منبع: نگارندگان

 
آمد متغیرهای در ،شودمیمشاهده  1گونه که در شکل  همان

ناپایدار، اشتغال ناپایدار، افزایش فقر، کاهش سرمایه گذاری 
داخلی و افزایش نابرابری جنسیتی متغیرهایی هستند که دارای 

 تولیدات کاهشباشند. پذیری می گذاری و تاثیر بیشترین تاثیر

زارعی، توزیع نامتعادل ثروت، امنیت، دسترسی نابرابر به  غیر
کاهش میزان پس انداز خانوارها این متغیرها خدمات بهداشتی و 

باشند. بنابراین پذیر می گذار بوده و کمتر تاثیر بیشتر تاثیر
سیستم بیشتر به این متغیرها بستگی دارد. متغیرهایی همچون 

 لیدات و کاهش حجمتو ثبات جمعیتی، از میان رفتن  بی

پذیری باالیی  گذاری پایین و تاثیر از تاثیر اقتصادی مبادالت
تحت تاثیر تقریبا تمامی کشورها را  19ید ووبرخوردار هستند. ک

اشتغالی  ها کشاورز به صورت خودخود قرار داده است. میلیون

نمایند اما این بیماری سبب شده است تا نیروی کار فعالیت می
اد روستایی صتقار شده و اثرات منفی دیگری را نیز به ااز کار بیک
مد کم، عدم حمایت اجتماعی، شرایط ناایمن برای آدر وارد آورد.

ها و مشکالتی ها، کاهش تقاضا و ... تنشفعالیت، افزایش قیمت
با آن روبرو هستند.  یهای روستایاست که کشاورزان و خانواده

شوند به درخواست روبرو میکه با این بحران  به ویژه هنگامی
وام و افزایش تامین مالی از سوی دولت یا بخش خصوصی 

وری سبب کاسته شدن آ آورند اما عدم اطمینان از سودروی می
ن شاهد تواگردد و از این رو میاز اعتماد جهت دریافت وام می

مناطق روستایی کشورهای در  ردفروپاشی اقتصادی به ویژه 
 حال توسعه بود. 

 
 پذیر و دو وجهی گذار، تاثیر : نقشه پراکندگی متغیرهای مستقل، تاثیر1کلش

 
 

 :پذیر از کرونا عوامل کلیدی در اقتصاد روستایی تاثیر
های مختلف روستایی اشتغال ناپایدار: مشاغل و بخش-

گیرند زیرا این بیماری سبب ویروس قرار می تحت تاثیر کرونا
گردد تا تقاضا و عرضه با کاهش گردش مالی مختل گردد. می

توان بیان نمود که بسیاری از کاالها و ، تقریبا میااز نظر تقاض
که در خارج از هستند خدمات مصرف شده، کاالها و خدماتی 

ت منزل وجود دارند و در نهایت کاالها و خدمات تجاری تح
افزونی روبرو خواهند  تاثیر این عامل قرار گرفته و با کاهش روز
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شد. در واقع با برهم خوردن میزان تقاضا برای کاال و خدمات به 
توان شاهد تغییرات در مشاغل ها میهای دولتعلت محدودیت

ها و ساختارهای اقتصادی در این و همچنین امکانات و ظرفیت
های بازار و تقاضای بسیاری از بنابراین سیگنالنواحی بود. 

کاالها و خدمات در نواحی روستایی عمیقا تحت تاثیر این عامل 
تواند منجر به رشد بیکاری در این مناطق  قرار گرفته و می

زیرا کاهش تقاضا کاهش عرضه را نیز به دنبال دارد . [22]گردد
گذار است زیرا  و این عامل بر بهره وری نیروی کار نیز تاثیر

 تواند زمین و سرمایه را نیز تحت تاثیرات خود قرار دهد یم
یاری از مناطق روستایی در تولید که بس باتوجه به این .[16]
ها همچنین به شدت تحت تاثیر  آن ،اند سیب پذیر شدهآ

اند که با نیز قرار گرفتهGVC های ارزش جهانی  زنجیره
 نیموجود همچنبع، فرآیندهای تولیدی افزایش تولید و تامین منا

قادر هستند تا از طریق افزایش تقاضا برای خدمات اساسی و 
های نوینی را برای برخی از مناطق محصوالت جانبی فرصت

 .[24] روستایی فراهم آورند
درآمد ناپایدار: شیوع کرونا باعث شده است تا بسیاری از -

مثال عنوان  ن قرار گیرند. بهآ شیالت و مزارع تحت تاثیر تع،مرا
در کشورهای اروپایی که مزارع بزرگی وجود دارد نیروی کار و 
سرمایه تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته و سبب شده است تا 

ها کاهش یابد در نتیجه با کاهش محسوسی  تولیدات عمده آن
با این حال از سویی دیگر  .[8] انددر درآمد خود روبرو شده

حمل و نقل مواد غذایی، توان مشاهده نمود فروش دام،  می
ها و .... به شدت مختل شده است. بنابراین مردم در  توزیع آن

نواحی روستایی باید تالش نمایند تا خود را با زنجیره تامین و 
مد این صورت کاهش درآ توزیع موادغذایی سازگار سازند در غیر

ن مشاهده نمود اتوهمچنان ادامه خواهد داشت. در این بین می
جمله  غذایی از های تامین موادزنجیره که بخش
اند با این شرایط به درستی های روستایی توانسته سوپرمارکت

یند. در برخی از مناطق دیگر گردش مالی ناشی از فروش کنار آ
مواد غذایی به صورت موقت مختل شده است و برخی دیگر از 

مین مشاغل مرتبط با کشاورزی با تغییراتی که در روند زنجیره تا
اند خود را با شرایط وفق اند توانستهغذایی ایجاد نموده مواد
با این حال تغییر جهت به سمت فروش مستقیم  .[27] دهند
تواند پیامدهای پذیر نیست و تنها می غذایی همیشه امکان مواد

از سویی دیگر  .[14] مالی در کوتاه مدت به همراه داشته باشد
اروپایی سبب شده است تا وضعیت در چندین کشور  19ید کوو

ا رهایی روبرو شود و اقتصاد خاکستری کارگران فصلی با چالش
 در اختالل دلیل همچنین به برای این مناطق به همراه آورد.

 و درآمد کاهش با غذایی ناامنی است ممکن مین،تا هایزنجیره
 صورت در. یابد افزایش کشاورزی محصوالت قیمت افزایش

 به دسترسی خانوارها از برخی است ممکن بازارها، بودن بسته
 دورتر مراکز از بیشتری هزینه با باید یا بدهند دست از را غذا

 به است ممکن دارند کمی درآمد که خانوارهایی. کنند خرید
بروند و این عامل مشکالت بیشتری  مغذی کم غذاهای سراغ

 ها به وجود خواهد آورد.برای این خانواده
ادی در مناطق فعالیت اقتص فقر روستایی:افزایش -

روستایی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به صورت غیر 
رسمی است و در بیشتر موارد کارگران روستایی وجود دارند که 

های اجتماعی مرتبط با اشتغال از جمله بیمه بیکاری و  از حمایت
در اکثر مناطق جهان روستاییان افرادی  .[5] برخوردار نیستند... 

فقیر هستند و بنابراین شیوع این بیماری سبب از دست دادن 
ها شده  پذیری آنها و در نتیجه افزایش آسیب شغل آن

فقدان وجود هر نوع مکانیسمی که بتواند این ریسک  .[34]است
را مدیریت نماید برای ساکنان نواحی روستا دشوارتر شده است 

هد که شده است تا سازمان بهداشت جهانی هشدار دو سبب 
فقر بیشتری روبرو با  19 یداین مناطق در دوره شیوع کوو

مزدی و مهاجرت فصلی در این مناطق خواهند شد. کار
که سبب  [10]هایی را در درآمد افراد ایجاد نموده است شوك

ه برای ژانتقاالت به ویهایی در نقل و شده است تا محدودیت
شدنی روبرو شوند و این عامل بر میزان درآمد و مواد فاسد 
ها تاثیرات سوئی گذاشته است. این موضوع در  تولیدات آن

عنوان  ستراتژیکی حائز اهمیت هستند و بهمناطقی که از نظر ا
تری شوند تاثیرات منفی و مخربگذرگاه لجستیکی محسوب می

قیمت موادغذایی در را ایجاد کرده است زیرا سبب افزایش 
زایش فقر روستایی شده است. تعدادی از کشورها و در نتیجه اف

 بسیاری از کشورهای کم درآمد بیشتر فقیران روستایی ردزیرا 
خریداران خالص محصوالت کشاورزی هستند و این افزایش 

گذارد و سبب ها تاثیر می نآقیمت به صورت غیر مستقیم بر 
محصوالت تولیدی خود را به موقع به بازار شود تا نتوانند می

توان بیان نمود که در میان مدت از سویی دیگر می .[9]برسانند
و بلند مدت با تعمیق روند رو به کاهش جهانی، مناطق روستایی 
همچنان در معرض آسیب هستند. شکاف بسیار زیادی که در 
تولید ناخالص داخلی، سطح بهره وری و ارائه خدمات بین 

گردد مشابه بحران شهرها ایجاد می ناطق روستایی با کالنم
جهانی است که به دلیل تنوع کمتر و وابستگی  2008مالی 

بیشتر به بازارهای صادراتی قابل تجارت کاالهای اولیه و 
ای در مقایسه با واردات مواد اولیه غیر اصلی یا کاالهای واسطه

تیب پیامدهای این به همین تر .[13]شهرها آسیب پذیرتر هستند
های اقتصادی مرتبط با روستاها بحران ممکن است تا بخش

داری را بیش از پیش تحت فشار قرار  همچون معدن و جنگل
 کشد. دهد و بازارهای محلی را به چالش 
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 1400 تابستان، 3، شماره 3دوره                                                         فصلنامه آمایش سیاسی فضا                   

سبب شده است  19ید : کووکاهش سرمایه گذاری داخلی-
درآمد، ت موجود در اقتصاد روستایی از نظر شغل، افتا اختال

 ها پر رنگها و زیرساختسطح فقر و میزان دسترسی به دارایی
های  تر گردد. اقتصادهای روستایی توانایی ایجاد فرصت

ای را برای کشورها در آینده دارند. این امر  اقتصادی بالقوه
ها و بسترهای سرمایه نیازمند تحول در کشاورزی با ایجاد زمینه

ناطق روستایی است. سانی در مناگذاری به ویژه سرمایه گذاری 
سبب شده است تا بخش خصوصی و  19ید اما بیماری کوو

گیری روبرو گردد.  سرمایه گذاری در این زمینه با کاهش چشم
در این دوره سرمایه گذاران در تالش هستند تا بتوانند 
پاسخگویی مناسبی را برای افزایش انعطاف پذیری و تغییر دادن 

ن را فراهم م و تغییر ساختارهای مرتبط با آواروندهای تقاضای 
قادر باشند به بازارهای تامین مالی دست  قتا از این طری آورند

سرمایه پیدا نموده و امنیت غذایی و بهداشت را بهبود بخشند. 
برد و گذاری در مناطق روستایی هم اکنون در شوك به سر می

منابع مالی، مشکالت بسیاری را در زمینه اتصال و دسترسی به 
 .[37] جاد کرده استیا شکاف مالی و ... برای روستاها

 های میدانییافته ها و ارزیابی فرضیه

کرونا بر اقتصاد دهستان رسد به نظر می»فرضیه اول: 
این  بررسیبرای . «اشکور علیا تاثیرات قابل توجهی داشته است

راستا ای استفاده شد، در همین تک نمونه تیفرضیه از آزمون 
به منظور کمی کردن مدل تجربی استفاده شده در روستای 
مورد مطالعه از روش مقیاس سازی استفاده شد. با توجه به 

 ،4زیاد= ،5خیلی زیاد=) هاای پرسشنامهگزینه 6اینکه طیف 
اساس . بر( استفاده شد0،اصال= 1خیلی کم= ،2کم= ،3متوسط=

ها میانه نظری پاسخبه عنوان  3ای، عدد تک نمونه تین آزمو
معیار  علیا تاثیرات کرونا بر اقتصاد روستای اشکوربا میانگین 

با  تاثیراتمقایسه تلقی گردید. در نهایت نمره به دست آمده از 
مالحظه  3نمره میانگین طیف مقایسه شد که با نتایج در جدول 

ها در ابعاد شود شاخصهمان طور که مشاهده می، شودمی
میانگین عملکرد  ،ویروس یرات اقتصادی کروناتاثگانه چهار

)میانه  3اند، که بین این میانگین و عدد را به دست آورده 44/4
داری وجود اختالف معنا (ها و معیار مقایسهنظری پاسخ

تاثیرات اقتصادی کرونا بر دهستان بنابراین  .( < p 05/0)دارد
 ارزیابی شده است.  باالییدر حد  علیا اشکور

 

 علیا : میانگین تاثیرات اقتصادی کرونا بر دهستان اشکور3جدول 
 مولفه میانگین تاثیرات انحراف معیار

 علیا تاثیرات اقتصادی کرونا بر دهستان اشکور 44/4 0.243

 
 علیا برای سنجش تاثیرات اقتصادی کرونا بر دهستان اشکور تی: آزمون 4جدول 

 مولفه df t سطح معناداری تفاوت میانگین کرانه باال کرانه پایین

علیا تاثیرات اقتصادی کرونا بر دهستان اشکور 9.48 68 0.00 0.257 0.365 0.258  

کرونا بر اشتغال ناپایدار  رسدبه نظر می»فرضیه دوم: 
در این «. دهستان اشکور علیا تاثیرات قابل توجهی داشته است

های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند فرضیه همه شاخص
یک از  روستایی در هر اشتغالتا برای بدست آوردن وضعیت 
ای استفاده شد. تک نمونه تی معیارهای مورد نظر، از آزمون

عنوان میانه نظری ارزیابی  به 3 عدد مطرح گردید،طور که  همان
 در این دورهانتخاب شد.  تاثیرات کرونا بر اشتغال ناپایدار

حتی قادر به فروش  دلیل تعطیلی ری از روستاییان، بهبسیا
های  اند. در سال محصوالت خود در بازارهای محلی هم نبوده

چه از  ...مرغ و  گذشته، محصوالت فراوانی اعم از سبزی، تخم
محل عرضه به ساکنان بومی و چه از محل عرضه به 

رسید، ولی این میزان با شیوع کرونا به  گردشگران به فروش می

دلیل نگرانی  حداقل خود رسید. همچنین خرید طیور محلی نیز به
گیری  دهنده طیور، کاهش چشم خریداران از ناقل بودن پرورش

محصوالتی مانند کلم و هویج سوی دیگر، قیمت  داشته است. از
دلیل  به شد صادر می دیگرها به کشورهای  که بخش زیادی از آن

افت  های صادراتی ها و ممنوعیت حدودیتکاهش ترددها و وضع م
سوم کاهش یافته است. همچنین  توجهی داشته و بعضا به یک قابل

قیمت خرید شیر از دامداران بعضا به نصف کاهش یافته است. 
توجه   دستی نیز در این دوره قابل  تار دام و فروش صنایعکاهش کش
مختلف  هایدر شاخص این عاملنتایج آزمون تی برای . بوده است

  :آورده شده است 5در جدول 
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 علیا : آزمون تی برای سنجش تاثیرات کرونا بر اشتغال ناپایدار دهستان اشکور5جدول 

انحراف  میانگین
 معیار

خیلی  پیرسون
 زیاد

 اشتغال ناپایدار اصال خیلی کم کم متوسط زیاد

 عدم تنوع شغلی 0 12.5 12.8 23.4 43.25 48.96 .0.204 0.009 0.26

 عنوان تولید عدم دسترسی به 0 11.3 8.7 28.12 44.36 47.23 0.369 0.36 0.27

 عدم دسترسی به عوامل توزیع 0 0 13.25 27.12 48.21 47.36 0.68 0.78 0.29

 الت و ابزار مدرنعدم دسترسی به ماشین آ 0 12.1 23.14 29.35 36.28 46.14 0.78 0.36 0.32

 عدم تنوع در محصوالت روستایی 0 10.14 22.10 36.12 39.78 43.20 0.98 0.14 0.33

 و مراکز فروشعدم دسترسی به بازار  0 9.87 10.8 34.23 34.67 48.7 0.364 0.78 0.37

 عدم توزیع بهینه منابع 0 12.4 13.26 22.48 29.68 49.58 0.784 0.89 0.39

های  عدم توانایی درمواجه شدن با چالش 4.12 23.4 19.78 27.23 27.89 49.63 0.632 0.17 0.41
 این دوره

 عدم دسترسی به فرصت شغلی 0 23.1 16.57 29.24 23.6 47.9 0.963 0.193 0.42

کرونا بر درآمد ناپایدار  رسدبه نظر می»فرضیه سوم: 
شواهد  «.تاثیرات قابل توجهی داشته است دهستان اشکور علیا

، در ایام شیوع کرونا شهریحاکی است برخی از خانوارهای 
اند. عدم تداوم  روستایی کردهاقدام به مهاجرت موقت به نواحی 

آمد شهرنشینان به نواحی  و  تدابیر مناسب برای کنترل رفت
دلیل ضعف اساسی در امکانات بهداشتی  روستایی و عشایری، به

  ه و جبرانتوج  تواند آثار منفی قابل و درمانی این نواحی، می
طور کلی محصوالتی که  گذارد. بهجای  ناپذیری از خود بر

اند و حتی محصوالت برخوردار  ای و ملی داشته منطقه بازارهای
 اند. کاهش فروش و قیمت مواجه شدهاز بازارهای محلی، با 

کارهای روستایی و عشایری  و  توان گفت از بین کسب می

های گردشگری روستایی و  ترین آثار منفی را اقامتگاه عمیق
یر، اند. همچنین معیشت روستاییان و عشا عشایری شاهد بوده

بیشترین آسیب را از ناحیه اختالل در بازاریابی و فروش 
دلیل اختالل  طور کلی، به به .اند محصوالت کشاورزی شاهد بوده

کنندگان  در بازار این محصوالت، درآمد و قدرت خرید تولید
نوبه خود ناشی از فقدان   کاهش یافته است. اختالل در بازار به

ار و فراگیر در بخش کشاورزی های ارزش و تامین، پاید زنجیره
و نواحی روستایی است. در شرایط موجود، قراردادهای خرید 

شد،  ساله منعقد می کنندگان روستایی که هر محصول از تولید
 .کاهش یافته است

 

 علیا اشکور: آزمون تی برای سنجش تاثیرات کرونا بر درآمد ناپایدار دهستان 6جدول 
 درآمد ناپایدار اصال خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد پیرسون انحراف معیار میانگین

 های زندگیافزایش هزینه 0 12.4 14.6 52.14 44.13 48.12 0.017 0.54 0.19

 عدم بهبود در وضعیت اشتغال 0 0 12.2 23.28 41.23 47.63 0.00 0.23 0.26

 مدزاییکاهش درآ 12.35 24 10.35 12.9 45.36 48.23 0.123 0.28 0.53

 کاهش کارآفرینی 16.87 33.15 26.3 18.25 40.36 38.87 0.29 0.93 0.63

 مدکاهش خالقیت و نوآوری در کسب درآ 0 10.3 18.2 10.1 48.98 47.29 0.28 0.97 0.627

 مدی نوینآعدم دسترسی به منبع در 0 9.28 17.23 12.2 47.89 49.36 0.34 0.91 0.657

کرونا بر افزایش فقر  رسدبه نظر می»فرضیه چهارم: 
با توجه  «.دهستان اشکور علیا تاثیرات قابل توجهی داشته است

در چنین شرایطی، میل  ت حاکم بر اقتصادعیطق به وضعیت عدم
مدت و خرید کاالهای بادوام در خانوارها  گذاری بلند  به سرمایه

شدن اقتصاد   ها ناظر بر کوچک بینی  ی پیش حداقلی است. همه
به  %3.1بینی خود را از مثبت  پیشIMF .جهان است

بینی برای رشد اقتصادی   کاهش داد. بهترین پیش %4.2منفی
توان مشاهده نمود بنابراین به درستی میاست.  %6ایران منفی

ه دهستان تواند به نواحی روستایی به ویژعامل میکه این 
و شیوع کرونا  ا تاثیرات قابل توجهی داشته باشداشکور علی

که در عرصه اقتصادی برای  با مشکالت و معضالتی مهمگا
 حرکت نماید. ،اطق جهان پیش آورده استسایر من
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 علیا تاثیرات کرونا بر افزایش فقر دهستان اشکور: آزمون تی برای سنجش 7جدول 

انحراف  میانگین
 معیار

 افزایش فقر اصال خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد پیرسون

عدم دسترسی به ابزارها برای  0 2.8 12.36 23.4 37.48 37.58 0.001 0.844 0.28
 افزایش فعالیت در کارها

 کاهش ارزش افزوده کشاورزی 0 2.69 17.89 22.89 38.98 38.95 0.258 0.891 0.29

 کاهش تولید ناخالص داخلی 0 2.99 17.74 26.35 36.97 37.63 0.36 0.68 0.38

 اقزایش مهاجرت داخلی 0 3.67 19.36 27.89 39.14 36.35 0.697 0.987 0.39

کنندگان  کاهش قیمت تولید 0 4.87 17.20 29.36 37.87 34.23 0.34 0.36 0.43
 دولتیبخش 

کاهش سرمایه خالص بخش  0 6.97 16.32 27.8 39.14 36.36 0.96 0.974 0.47
 کشاورزی

کاهش دسترسی به منابع  1.47 6.38 12.36 23.63 38.70 22.3 0.34 0.87 0.49
 اولیه

کرونا بر کاهش سرمایه  رسدبه نظر می»فرضیه پنجم: 
گذاری در دهستان اشکور علیا تاثیرات قابل توجهی داشته 

کشاورزی و دامپروری تنها حوزه در این منطقه تنها  «.است
ای حاکم فعالیت اقتصادی روستایی نیست و نگاه همه جانبه

 زمان درروستای دارای ظرفیت گردشگری این شده که اکنون 

روستایی یکی از منابع خوب گردشگری نیز است.  حاضر
عنوان صنعت پاك مطرح و متناسب با  و اقتصادی به درآمدی

ست که در برخی از این مناطق در ا فرهنگ و بافت روستا

. ها پاسخگوی مسافر و گردشگر نیست بعضی از مواقع ظرفیت
های روستایی، توجه به برند سازی، افزایش دانش  ایجاد بازارچه

و خرید مازاد تولید را برای تحقق این عمومی مردم روستایی 
. اما در دوره کرونا با توجه به ضعف اقتصادی برنامه الزم است

توان مشاهده نمود که میزان سرمایه در دولت و سطح کالن می
ر گفته ب گذاری در تمامی مناطق از جمله دهستان اشکور علیا بنا

 ته است و این عامل زمینهمردم محلی کاهش محسوسی داش
 تری خواهد شد.های اجتماعی و اقتصادی جدیساز بروز بحران

 

 علیا : آزمون تی برای سنجش تاثیرات کرونا بر کاهش نرخ سرمایه گذاری دهستان اشکور8جدول 
انحراف  میانگین

 معیار

خیلی  پیرسون
 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد
 کم

 گذاریکاهش نرخ سرمایه  اصال

 تسهیالت برای ایجاد کسب و کار 0 2.9 10.36 24.4 47.38 47.91 0.001 0.844 0.30

 دریافت وام و اعتبارات  0 9.39 19.87 28.19 48.92 48.37 0.218 0.891 0.34

 های جدیدمنابع مالی الزم برای فعالیت 0 1.99 13.34 23.15 46.36 47.29 0.37 0.68 0.38

 سرمایه گذاری در واحدهای تولید 0 4.67 12.86 21.36 49.29 46.18 0.597 0.987 0.37

 های موجود دسترسی به سرمایه 0 3.88 13.90 20.24 47.37 44.12 0.64 0.36 0.40

وجود سرمایه گذاران محلی برای ایجاد  0 9.96 12.62 21.79 49.24 46.16 0.96 0.974 0.42
 فرصت شغلی

 حمایت دولت از سرمایه گذاری 0 8.31 10.46 22.68 48.10 42.29 0.44 0.87 0.43

 های فرآوری سرمایه گذاری در فعالیت 0 8.23 12.69 21.3 47.81 39.85 0.69 0.82 0.47

 و پیشنهادات نتیجه گیری
کنند. جهان زندگی میبیشتر افراد فقیر در مناطق روستایی     
درصد  80 ،19ید میلیون فرد فقیر پیش از بحران کوو 734از 
درصد  76ها در مناطق روستایی سکونت داشتند. از این تعداد  آن

جهانی گذشته تاثیرات مستقیمی بر  دهایرکشاورز هستند. رکو
ها داشته است.  افزایش فقر و به ویژه فقر روستایی و اقتصاد آن

ید کنند که کوو( بیان می2020اط سامنر و همکاران )در این ارتب
فقر و اقتصاد  1990قادر است تا برای اولین بار بعد از  19

 .[41]روستایی را تحت تاثیرات منفی خود قرار دهد
مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای 
مقابله با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری 
دارند. در اکثر کشورها و تقریبا در تمام کشورهای کم درآمد 
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در زمینه اقتصادی با ضعف روبرو  روستای اشکور علیاساکنان 
هستند. در این ارتباط  هستند و در این ارتباط بسیار شکننده

شرایط  19ید ق نشان داد که در برابر بحران کووهای تحقییافته
بنابراین در  .بحرانی و نیمه بحرانی بر شرایط مطلوب برتری دارد

یی را بدین شرح اهتوان استراتژینتیجه برای بهبود شرایط می
 ارائه نمود:

برای گیرانه   اقدامات پیش های شرایط بحرانی:استراتژی
: اقداماتی همچون دهستان اشکور علیاحفظ خدمات اساسی در 

قرنطینه سراسری به علت شیوع کرونا در برخی از جوامع 
روستایی سبب تاثیرات منفی بسیاری شده است. در این زمینه 

ی از های حمایت کننده باید قادر باشند تا تعداددولت و گروه
 خدمات اساسی و قابل توجه در اقدامات اضطراری را برای حفظ

اکنان مناطق روستایی زمینه اقتصادی برای شهروندان و س
فراهم آورند. حفظ و ارائه خدمات در مناطق روستایی با توجه به 
تراکم پایین این مناطق دارای صرفه اقتصادی بیشتری نیز است 
و نسبت به مناطق شهری دارای چالش کمتری است. این 

 یهاد شامل اطمینان از در دسترس بودن نهادهتواناقدامات می
دامی و کشاورزی، کمک به بخش صنایع دستی و ... روستاها 

به عنوان مثال در لیتوانی یک مرکز هماهنگ کننده به  باشد.
صورت داوطلبانه ایجاد شده است که به افرادی که در قرنطینه 

 اجازهاز سویی دیگر باید  .رساندنیاز به کمک دارند یاری می
 اقدامات و هامحدودیت با روستایی بازارهای داده شود تا

 کشاورزان که شود حاصل اطمینان. کنند فعالیت اندك احتیاطی
 معنای به است ممکن این که کنند کار مزرعه در توانندمی

 اجازه موارد بعضی در و باشد سوخت و دانه کود، منابع تضمین
 . دهدمی محصول برداشت برای را فصلی کار

حمایت دولت از تجارت  های شرایط نیمه بحرانی:استراتژی
اد روستایی به دلیل تنوع کمتری : اقتصدر دهستان اشکور علیا

های معامله دارند اغلب دارای وابستگی کمتری به فعالیت که
های اقتصادی قرار گرانه نیز هستند که معموال تحت تاثیر شوك

شیوع بیماری و قرنطینه گسترده دارند. شوك فعلی نیز ناشی از 
های اقتصادی و سراسری سبب شده است تا بسیاری از فعالیت

متوقف شود و خدمات رسانی و فعالیت اقتصادی را تحت 
های خرده پا در تاثیرات خود قرار دهد. بدون حمایت از شرکت

توان شاهد نابودی اقتصاد در این مناطق نواحی روستایی می
ید اقدامات برای حمایت از کشاورزی، . بنابراین بابود

 داری، گردشگری و ... در این مناطق شکل گیرد. جنگل
 و فرآوری کشاورزی، هایورودی هایی برایکانال همچنین باید

 هامحدودیت رساندن حداقل به شامل این. گردد تنظیم بازاریابی
 برای هاییراه. است نقل و حمل و هافعالیت این بندی اولویت و

 اگر یا گردد، پیدا غذا مینتا ایزنجیره هایشرکت کار ادامه

 یهایوام کنند، کار یا شوند تعطیل کمتری ظرفیت با باید ها آن
عنوان  به .شوند افتتاح مجددا بحران از عبور با تا دهند ارائه را

های از طریق شبکه CADمیلیون  287مثال دولت کانادا 
خدمات کوچک تجاری در جوامع اجتماعی برای حمایت از 

دفتر  287مناطق روستایی فراهم آورده است. هر کدام از این 
ای وام، آموزش، راه هایی در ارتباط با اعطوظایف و مسولیت

اندازی و گسترش مشاغل خرده پا را بر عهده دارند یا اینکه 
میلیارد دالری را برای حمایت از  39ایاالت متحده آمریکا بسته 

ویروس  ای از منظر کرونارای شیوع گستردهمناطقی که دا
هستند اختصاص داده است. همچنین برای مشاغل با درآمد 

 ال نیز وام بدون ضمانت اختصاصدر س دالرهزار  78کمتر از 
 .[26] داده است

اقدامات حمایتی برای  های شرایط نیمه مطلوب:استراتژی
از طریق توان : در این ارتباط میدهستان اشکور علیامردم 
 هایی مانند اعطای وام بدون بهره و مشارکت در بازبرنامه

ها از مردم و کشاورزان در مناطق روستایی حمایت  پرداخت آن
های متعددی که و برنامه عنوان مثال استرالیا با اقدامات هنمود. ب

برای جوامع بومی در نظر گرفته است توانسته است بهترین 
ه شیوع کرونا ویروس ارائه دهد و از پاسخ را برای مردم در دور

افراد آسیب پذیر حمایت نماید. نکته مهمی که در این استراتژی 
وجود دارد این است که تصمیمات باید براساس توصیه رهبران 

ها برنامه ریزی شده است استفاده گردد.  بومی که برای تهیه آن
نیز  19ید الش گردد تا اطالعات مرتبط با کووبه عالوه باید ت

ها در  برای کمک نمودن به مشاغل در رفع فوری مشکالت آن
اختیار مردم بومی قرار گیرد. عالوه بر این دولت باید از 

های مختلفی پشتیبانی نماید تا قادر باشد که کارگران  آژانس
ها  بومی در مناطق روستایی را به کار گیرد و از بیکار شدن آن

 جلوگیری به عمل آید.
های ساخت بهبود زیر ی شرایط مطلوب:هااستراتژی

: اقدامات مرتبط دهستان اشکور علیادیجیتال و قابل دسترس در 
با قرنطینه سازی نواحی مختلف با هدف کنترل بیماری سبب 
کاهش تحرك، کاهش ارائه خدمات و ... شده است. از این رو 

های با تقویت بخش دیجیتال و زیرساختتوصیه می شود 
روند اقتصاد را به دورکاری تبدیل نمود تا از این  ،نمرتبط با آ

طریق نیز افراد قادر باشند تا درآمدی را برای خود با استفاده از 
ورند. البته باید بیان نمود که شکاف بین آاین فناوری فراهم 

لی بسیار مشهود و های دیجیتاساخت شهر و روستا در زیر
 هایدرصد از خانواده 85که  ن مثال در حالیاعنو فراوان بود. به

مگابایت در ثانیه به پهنای باند دسترسی دارند در  30به شهری 
ن دسترسی درصد از خانوارها به آ 56یی تنها مناطق روستا

  .[26]دارند
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 وردن شرایط و امکاناتآفراهم با  پیشنهاد می شودبنابراین 
بهبود وضعیت اقتصادی  زمینهحدودی  الزم فضای دیجیتال، تا

اطالعات و ارتباطات  یزیرا در دوره کنونی فناور فراهم کرد،ا ر
سزایی برخوردار است و از ه و عصر دیجیتالی شدن از اهمیت ب

همچنین  درآمد مناسبی دست پیدا نمود. ان بهتواین طریق می
سازد تا از این طریق بتوانند به ساکنان نواحی  ها را قادر میدولت

ریق خدمات الکترونیکی کمک افتاده نیز از ط روستایی دور
 نمایند و مشارکت شهروندان را افزایش دهند.
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