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 چکیده
یاستی های فوری سها و تولیدکنندگان کشاورزی را غافلگیر کرد و باعث واکنشبسیاری از دولت ،و گسترش سریع آن11شیوع کووید 

تاثیر منفی بر بخش کشاورزی داشته  11رود بسیاری از اقدامات اولیه برای مهار کووید توسط اعضای سازمان تجارت جهانی شد. انتظار می

اری ها عملکرد تجنسبت به سایر بخش و این بخش شاورزی در این بحران استانعطاف پذیری باالی بخش ک باشد. اما شواهد حاکی از

 کشاورزی ی محصوالتمیزان عرضه و تقاضاکاهش  های انجام شده حاکی ازبینی اکثر بررسی. به طور کلی، پیشبهتری را ثبت کرده است

اجع شده مر روزه های بی مروری و با استفاده از گزارشات است. این مقاله با رویکردبخش تجارت و تدارک در اختالالت احتمالیو ایجاد 

بر بخش کشاورزی و با تمرکز بر  11به تاثیرات کووید  و ...( المللی پولسازمان تجارت جهانی، صندوق بین)شامل فائو،  المللیمعتبر بین

توصیه شده از جانب نهادهای معتبر  انجام و و بلند مدت پردازد و راهکارهای سیاستی کوتاه مدتالمللی میمحصول برنج در مقیاس بین

 دهد.قرار میاشاره المللی را مورد بین

 ارزش رهی، برنج، زنج11 دیکوو واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

در سراسر جهان آلوده کرده  را میلیون نفر 222حدود  2221آگوست  دومتا  شودمی 11ویروسی که موجب بیماری کووید 

ها برای کنترل شیوع ویروس، همراه با . اقدام دولت(2221)وبگاه جهان سنج،  است شده میلیون نفر چهارو باعث مرگ بیش از 

سال  ،ی پولالمللصندوق بینبنا به گزارش گسترده اقتصادی شده است.  آشفتگیو  های ترددیمحدودیتترس عمومی منجر به 

. شده استمواجه  تجمعیتریلیون دالری تولید  5/12 زیان کود اقتصادی بزرگ باترین رکود اقتصادی از زمان ربا بزرگ 2222

فائو، ) غذایی و آسیب پذیرترین افراد در سراسر منطقه داشته است هایسیستمتاثیرات عمیقی بر  11عالوه بر این، آثار کوید 

های فوری کشورها در درجه اول معطوف به مهار ویروس برای نجات جان اقدامات اولیه برای پاسخگویی به نگرانی .(1311

ل شام ،های ترددیمحدودیتدستور خانه نشینی و ها بود. این اقدامات عالوه بر امنیت غذایی در داخل کشور تامینها و انسان

و گیاهی و کاهش  مواد غذایی بهداشت جدید اقدامات .کردمحدود می هایی بود که تجارت کشاورزی را تسهیل وسیاست

های صادراتی از جمله این موارد بود. همچنین میزان ذخیره سازی مواد غذایی سیر صعودی به ها و همچنین محدودیتتعرفه

زان چشمگیری کاهش شهروندان به می های تجاری کشاورزی به دلیل تغییر ناگهانی در الگوهای مصرفخود گرفت. جریان

و شده  مختل های عرضهزنجیره ترمیمو پس از آن  شد . اقدامات اولیه بر تضمین دسترسی فوری به مواد غذایی متمرکزیافت

 سازمان تجارت جهانی،) در دستور کار قرار گرفت "عادی جدید"کمک به تولیدکنندگان کشاورزی جهت مقابله با وضعیت 

نیز  11های مرتبط به کووید ها و برنامهتاکنون است. سیاست 21بزرگترین بحران بهداشت عمومی قرن  11کووید . (2222

 شی از نا های ترددیمحدودیت، در آسیا  داشته است.  جهانی سطح  در  را   ایگسترده  اجتماعی و اقتصادی  ثانویه  تاثیرات
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 ها بازیگر زنجیره ارزش برنج را مختل کرده است.له میلیونزندگی و معیشت بیش از چهار میلیارد نفر از جم 11کووید 

 ستاشدت این تاثیرات بر بخش زنجیره ارزش برنج با توجه به وضعیت رفاه خانوار، منطقه و کشور محل زندگی متفاوت 

 .(2222المللی تحقیقات برنج، )موسسه بین

 11ها به بحران کووید واکنش دولت

توان به دو گروه گسترده تقسیم کرد: را می 11کووید  گیرها برای رفع اثرات بیماری همهط دولتاقدامات انجام شده توس

 و ه استانجام گرفت مورد نظرمواد غذایی برای جمعیت  نمودن که با هدف مهار شیوع ویروس ضمن تضمین فراهم 1مرحله 

در برخی موارد، هر دو  .استبرای ترمیم اختالالت زنجیره تامین و کمک به کشاورزان برای مواجه با شرایط جدید  2مرحله 

 اند.هدسته اقدامات به طور همزمان مورد استفاده قرار گرفت

 : مدیریت بحران1مرحله 

ها را به سه توان آنای واکنش نشان دادند که میهها با اقدامات گسترد، دولتهنگامی که بحران سالمت کووید آغاز شد

 دسته اصلی تقسیم کرد:

اقدامات  ،های ترددی و ممنوعیت سفر، محدودیتتعطیلی اجباری، به عنوان مثال تعطیلی مشاغل، نیازهای فاصله اجتماعی -الف

 مرزی و بسته شدن اماکن

و عدم تعطیلی این  های ضروریه فروشی به عنوان فعالیتکشاورزی، فرآوری مواد غذایی و خرد در نظر گرفتن بخش -ب

 هابخش

ها، ساده سازی مراحل ، مانند تسهیل واردات )به عنوان مثال کاهش تعرفهاقداماتی برای تضمین تامین کافی مواد غذایی -ج

ع مواد غذایی اساسی و توزی، ایجاد یا افزایش ذخایر کاالهای ، محدود کردن صادرات، کاهش نیازهای برچسب گذاری(مرزی

 به جمعیت آسیب پذیر

 های تامین و کمک به تولیدکنندگان کشاورزی: ترمیم زنجیره2مرحله 

توان به طور کلی به سه دسته تقسیم را می "شرایط جدید"ه شده برای کمک به کشاورزان برای کنار آمدن با یاقدامات ارا

 کرد:

 بیشتر کشاورزان تاب آوریالف( اقداماتی با هدف 

 ب( اقدامات با هدف حمایت از درآمد تولیدکنندگان

 .(2222)سازمان تجارت جهانی،  ج( اقدامات حمایت از صادرات و تسهیل تجارت محصوالت کشاورزی

 بر امنیت غذایی و تغذیه 11پیامدهای کوید 

 تأثیر اییغذ هایسیستم بر ،گسترش حال در این بحران .است داشته تغذیه و غذایی امنیت برای عمیقی پیامدهای 11کووید 

 جهانی بحران از ناشی تعطیالت اجباری پی در. است کرده تهدید متعددی جریانات طریق از را غذا به مردم دسترسی و گذاشته

ا آهنگ ب ولیرشد اقتصادی جهان شاهد  ، بلکهنیافتادهغذایی اتفاق  مواد تأمین هایزنجیره در عمده بهداشت، نه تنها اختاللی

 به رسیدست کاهش مواد غذایی، برخی افزایش قیمت درآمد تولید کنندگان و کاهش ،این بحران . پیامدهای دیگرکند بوده است

 "گرسنگی ریشه کنی" پایدار یعنی توسعه هدف دوم به رسیدن برای هاتالش توقف و غذا به دسترسی حق تضعیف و مواد غذایی

 الماع طبق .نااطمینانی فراوانی همراه می باشد با ودر حال تغییر است  دایم وضعیت این .(2222)پانل عالی خبرگان،  بوده است

 بینیپیش بهداشت گرانتحلیل اکثر .(2222خرسندی،  ؛2222)گابریسی،  است در راه هنوز اثرات بدترین ،جهانی بهداشت سازمان

  امنیت ریسک  (.2222)اسکودالری،  داد خواهد ادامه خود گردش به دیگر سال دو یکی برای حداقل ویروس این که کنندمی
 

 ارزش برنج رهیزنجبر  11 دیکوو راتیتاث: همکارانو  هیبزایعسکر
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 تغذیه و غذایی امنیت وضعیت گزارش آخرین طبق ،11کووید  شیوع از است. پیش جدی وضعیت متغیر، این ایتغذیه و غذایی

 11گیری کووید همه .بودند روبرو شدید یا متوسط سطح در غذایی ناامنی با نفر میلیارد دو حدود ،(2222 ، همکاران و فائو)

 در یلی اجباریتعط با که ایپیچیده وضعیت متغیر .نمایددستیابی به هدف دوم توسعه پایدار را تضعیف می برای هاتالش دولت

 باعث و کندمی ایجاد غذایی هایسیستم در عمده اختالل برای را شرایطی شود،می ایجاد بیماری این مهار برای شده گرفته نظر

 ،همکاران و فائو) دیگر نفر میلیون 132 تا 33 بین که دهدمی نشان برآوردها شود. جدیدترینمی گرسنگی چشمگیر افزایش

 ناامنی -(2222)تورورو،  غذایی متکی هستند مواد واردات به که درآمد کم کشورهای در نفر میلیون 33-32 جمله از -( 2222

 جنوبی سودان و یمن ،لبنان جمله از ،کشور 25 حداقل .باشدگیری میاین همه پیامد مستقیماز  د کهغذایی را تجربه خواهند نمو

 دارند ارقر غذایی امنیت توجه قابل وخامت خطر معرض در گیریهمه اینناشی از  اجتماعی-اقتصادی ثانویه تأثیرات دلیل به

 دارند غذایی کمک به نیاز که افرادی تعداد ،التین آمریکای در 2222 سال در(. 2222)فائو و برنامه غذایی سازمان ملل متحد، 

 ظهور اثرات سوء کننده تقویت و همپوشان سازوکارهای از تعدادی (.a 2222)سازمان ملل متحد،  است شده برابر سه تقریبا

تأمین  هایزنجیره در توان به اختالالتمیگذارند که از جمله می تأثیر تغذیه و غذایی امنیت و غذایی هایسیستم بر که اندکرده

، تعمیق اجتماعی حمایت هایبرنامه در اخالل و شغل، رکود اقتصاد جهانی و از دست رفتن درآمد غذایی، مواد و عرضه

 (.1شکل ) تغییرات تولید و محیط تغییر یافته مواد غذایی اشاره نمود ها، تاثیرات نابرابر بر قیمت مواد غذایی،نابرابری

  

 اندازدیرا به مخاطره م هیو تغذ ییغذا تیکه امن 11 دیکوو ییایپو -1 شکل
 

 و پیامدهای آن بر بخش برنج 11کووید 

 صادرات برنج بر 11تاثیر کووید 

، سومین ، ویتنام2222 برنج بوده است. در اواخر ماه مارسمربوط به  آسیا های صادراتی منطقهبیشتر محدودیت، تا به امروز

اگرچه بعدا با ایجاد سهمیه صادرات  .، ثبت قرارداد جدید صادرات برنج را به طور موقت متوقف کردصادر کننده برنج در جهان

 های صادراتی برداشته شد. در اوایل آوریلبرنج برای آوریل، این محدودیت را تا حدی کاهش داد. اندکی بعد کلیه محدودیت

کمی از صادرات  کامبوج صادرات شلتوک و برنج غیر معطر را ممنوع اعالم کرد، اگرچه این نوع برنج سهمین همچن، همان سال

جلوگیری کرد.  2222 دهد. میانمار از صدور مجوز صادرات برنج به طور موقت در اوایل ماه آوریلبرنج را تشکیل می رسمی

 سهمیه ماهیانه تغییر جهت  به یک سیستم 2222محصول اصلی سال داشت بر از آن زمان به بعد، این کشور تا ماه اکتبر تا زمان
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ممنوعیتی بر صادرات برنج اعمال  ،، دوم و چهارم در جهان، صادر کنندگان اول، تایلند و پاکستان، هند. از طرف دیگرداد

مورد استفاده  2222-23ا در سال های صادراتی به دالیل مختلف کمتر از بحران جهانی غذ. محدودیت(2222)فائو،  اندنکرده

، تولید برنج، گندم و ذرت به باالترین سطح ثبت شده در جهان نزدیک هستند؛ در حالی که در سال دلیل اول. قرار گرفته است

، ذخایر سه غله اصلی بسیار زیاد است و دلیل دومهای متوالی منفی تولید برای گندم و ذرت وجود داشت. ، شوک2222 -23

دلیل شود. منابع کلی به وفور یافت می سال اخیر قرار دارد. بنابراین 15نسبت ذخایر به مصرف در باالترین سطح نزدیک به 

ش ا کاهر های زیستیبرای تهیه سوخت تقاضا برای ذرت و شکرو این امر  های نفت از نظر تاریخی پایین است، قیمتسوم

رفه به مقرون به ص بایستمی کند. قیمت پایین نفت همچنیندهد و فشار کاهشی دیگری بر قیمت آن محصوالت وارد میمی

های الها در سهای زیستی عامل اصلی افزایش قیمتسوخت صورتی که بودن کود ازت برای فصل محصول بعدی کمک کند. در

 .(2222)فائو،  افزایش یافت آن دورهدر  قیمت کودهای جهانی بدین علت بود و 23-2222

  بر قیمت برنج 11کووید  تاثیر

به سمت  2222اوایل سال  ازبراساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو(، شاخص قیمت مواد غذایی 

ها و در نتیجه درآمدهای کشاورزی وارد فشار بیشتری بر قیمت 11 است، حتی قبل از اینکه بحران کووید پایین متمایل شده

دهد که شدیدترین کاهش در قیمت روغن گیاهی و شکر و به دنبال آن قیمت کند. شاخص قیمت کاالهای غذایی فائو نشان می

 ،ین غالتهای تام، زیرا در زنجیره، قیمت غالت نسبتا پایدار بوده استنی اتفاق افتاده است. در مقابلگوشت و محصوالت لب

ت اختالال ،ایهای فلهمحمولهدر شوند و به دلیل اینکه غالت عمدتا به شکل فله حمل می .اختالالت کمتری ایجاد شده است

 .(2222)سازمان تجارت جهانی،  اتفاق نیافتاده است ایعمده

شکسته تایلندی، شاخص جهانی درصد  5قیمت برنج  .قابل پیش بینی داشت تاثیر ،حدودیت های صادرات برنج ویتنامم

دالر آمریکا افزایش یافت )بیش  122حدود در هر تن معیار بازار جهانی، طی دو هفته پس از اعالم ممنوعیت جدید صادرات، 

 ،به دلیل خشکسالی و تاخیرهای تدارکاتی که باعث کاهش جریان صادرات برنج از هند شد درصد(. این افزایش همچنین 22از 

های صادراتی خود را کاهش که ویتنام محدودیت هنگامیبه کاهش عمده حجم تولید برنج تایلندی در فصل خشک، دامن زد. 

افت و در عرض یک ماه به سطح قبل از محدودیت دالر به ازای هر تن کاهش ی 44داد، در کمتر از یک هفته قیمت برنج به میزان 

 میزان مطلوبدر هند،  تدارکاتیها نقش داشتند عبارت بودند از تسهیل مشکالت رسید. عوامل دیگری که در کاهش قیمت

 ز)که تقاضای برنج ا های پایین نفت، کاهش بهای ارز در برخی کشورها و قیمتوارد کننده برنج از آسیا کشورهایدر  ذخایر

ش قیمت تر از افزایهای جهانی برنج بسیار پایینقیمتافزایش کشورهای تولید کننده نفت را کاهش داد(. از منظر طوالنی مدت، 

ه بآن دسته از کشورهایی که به ویژه ) ، کشورهای وارد کننده برنجیافتندافزایش میها است. اگر قیمت بوده 2222-23در سال 

است  و این چیزی دیدندآسیب می (جم از تقاضا باشندحتوانستند پاسخگوی آن نمی ،جانی ناشی از همه گیریدلیل خرید هی

کنند،  مردم فقیر سهم زیادی از درآمد خود را صرف خرید برنج اگراتفاق افتاد.  2222-23برای برخی از کشورها در سال که 

تر( مانند ماهی، گوشت، لبنیات، تهیه مواد مغذی )اما گران دهد وها را تحت فشار قرار میبرنج بودجه آن بسیار باالی قیمت

  .(2222فائو،  ) کندها و سبزیجات را دشوارتر میمیوه

تواند منجر به افزایش مدت میگیر طوالنییک بیماری همه ،های تجاریهای توزیع و جریانتداخل در زنجیره دلیلبه 

که  افتیبه طور پیوسته افزایش 2222تا مارس  2211ماه از مارس  12شود. قیمت جهانی برنج به طور مداوم در طی ها قیمت

 ، این2222مه سال در ماه  است.  2211 گیر جهانی در دسامبر ماری همهروند شیب تند افزایشی از زمان شیوع بی  دهندهنشان
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یابد حول میت ، اما در این مرحله نامشخص است که چگونه قیمت برنج از اینجا به بعدشیب رو به باال برای اولین بار متوقف شد

 (.2222)آمینو و همکاران،  های بعدی بیماری منتفی نشده استزیرا موج

 های ارزش برنج بر زنجیره 11کووید  تاثیر

نشان داد که وابستگی به بازار جهانی خطری برای امنیت غذایی ملی محسوب  2223ذایی در سال بحران قیمت مواد غ

شود. ظرف چند هفته قیمت برنج سه برابر شد و در سطح باالتری از قبل از بحران ثابت ماند. در غرب آفریقا، این امر منجر می

مین به ه .پذیرترین خانوارها از نظر غذایی ناامن شدندبه اعتراض در چندین شهر بزرگ شد و برخی از فقیرترین و آسیب 

مکاران، و ه ومیگ) اران این کشور برای ارتقای زنجیره ارزش برنج به وجود آوردذدلیل، این بحران انگیزه بزرگی در سیاستگ

 هایزنجیرههای ارزش داخلی سنتی و زنجیره برو تدابیر محدودیتی مختلف،  11گسترش شیوع کووید ، به احتمال زیاد (.2222

 ،ارکاتتد ،تهیه مواد و منابع هایبخش براین تاثیرات . گذاشتد خواه تاثیر در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتارزش مدرن 

 و همکاران،)آمینو  مشهود خواهد بود بازاریابی و فروشو  منابع انسانی و نیروی کار ،فرآوری ،دارایی، مالیه، سرمایه گذاری

2222.) 

 عوامل عمده اختالل در زنجیره ارزش برنج

ا(، ه)تامین و تولید نهاده های باالدستیبخشارایه شده توسط های ها و برنامهسیاست، 11ناشی از کووید به دلیل پیامدهای 

ا ر زنجیره ارزش برنجهای بخش، ، بازاریابی و تدارکات( و پایین دستی )خرده فروشی و مصرف(های میانی )فرآوریجریان

، محدودیت یا عدم : محدودیت در تحرک مردم و کاالهاند ازاعبارتدر این اختالل مختل کرده است. عوامل شناسایی شده 

، دسترسی محدود یا عدم ، کمبود ماشین آالت کشاورزی، کمبود نیروی کار و حمل و نقلیها و خدماتدسترسی به نهاده

کاهش  ،یهای درآمد، شوک، محدودیت سفر و تجارت، دسترسی به خدمات دیجیتالی، کمبود سرمایه مالیادسترسی به بازاره

چهارچوب مفهومی انتقال  2 در شکل .(2222المللی تحقیقات برنج، )موسسه بین های جدید دولتتقاضای غذا و سیاست

 شده است.در زنجیره ارزش برنج به تصویر کشیده  11اختالالت ناشی از کووید 
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 هابخش نهاده

)به عنوان  اه، فیلیپین و سایر کشورهای آسیایی به اختالل در زنجیره تامین نهاده، هندکشاورزان مورد بررسی در بنگالدش

ای ، خدمات مشاورهی )به عنوان مثال گازوئیل و برق(های انرژ، حامل، آبیاریمکانیزه، خدمات (هاکشآفت، کود و مثال بذر

، اعتبارات و خدمات سازمانی روستایی اشاره نمودند. های آب و هوایی و بازار(بینیکشاورزی )به عنوان مثال، ترویج، پیش

های تدارکاتی و چندین عامل منتقل شده ، گلوگاهاغلاختالالت در زنجیره تامین کشاورزی از طریق تعطیلی یا محدودیت مش

  .(2222المللی تحقیقات برنج، )موسسه بین است

 بخش تولید

های های زیادی روبرو هستند. در مصاحبهبا چالش مرطوبکشاورزان در سراسر آسیا هم در فصل خشک و هم در فصل 

دیریت ، کاهش سطح زیر کشت، متلفنی، کشاورزان بنگالدشی چندین چالش در تولید برنج از جمله تاخیر در کاشت و برداشت

، تاخیر هد، کاهش قیمت تولید کننو بازاریابی های باالی تولید، کیفیت نامناسب بذر، هزینه، عملکرد پایینضعیف محصول

ها و عدم وجود سرمایه برای بازپرداخت وام ها،، دسترسی ضعیف به بازارها و عدم وجود آنپرداخت از جانب بازرگانان

توانستند گذاری در تولید محصوالت زراعی اشاره نمودند. کشاورزان در سراسر آسیا به قطع ارتباط با بازار و این که نمیسرمایه

د اشاره کردند. بسیاری از کشاورزان هندی در تقالی فروش محصوالت باغی، دامی و شیالتی خود محصوالت خود را بفروشن

 5تا  4کار محصوالت تولیدی را به قیمت ، کشاورزان سبزینماید. در بنگالدشها میهای عظیمی را متوجه آنهستند که زیان

)موسسه  تاکای این کشور به ازای هر کیلو بوده است 52تا  42شته این قیمت در حدود ذفروشند که در گتاکا به ازای هر کیلو می

 .(2222المللی تحقیقات برنج، بین

 بخش فرآوری

های نیمه اتوماتیک و خودکار( اختالل در فرآوری برنج )به عنوان ، کارخانهبرنج )پوست کندن سنتی کارخانجات انواعبرای 

های عمده به بسته شدن یا محدودیت . از جمله چالششده است ، آسیاب کردن و تجارت( گزارش، خشک کردنمثال جوشاندن

اهش ، ک، کاهش فراهمی شلتوکخرید شلتوک و فروش برنج های تدارکاتی در، گلوگاهکاری و، کمبود نیرهای برنجکارخانه

، ندیبها و مواد بسته، کمبود گونی، مشکل ذخیره سازیهاه، مراجعه کمتر مشتری به کارخانتقاضا برای برنج آسیاب شده

ست. مایه مالی اشاره شده اها و کمبود سر، کمبود تکنسین برای تعمیر و نگهداری کارخانههای باالی تهیه منابع و فرآوریهزینه

زیر  ،ها در قاره آفریقا، نشان داد که به دلیل کاهش تجارت داخلی و صادراتی برنج آسیاب شده، فرآوری کنندگاننتایج بررسی

امبیا ، کنگو و زماالوی درنمودند. تسهیالت فرآوری متعلق به صادرکنندگان برنج ظرفیت امکانات فرآوری خود فعالیت می

ه )موسس آسیب را در پی بسته شدن مرزها و محدودیت ترددی وسایل نقلیه در مرزهای خود متحمل شده بودندبیشترین 

 .(2222المللی تحقیقات برنج، بین

 بخش بازاریابی

بل ااند که اختالالت قها، عمده فروشان و خرده فروشان( گزارش کردههمه فعاالن زنجیره ارزش برنج )تامین کنندگان نهاده

یا محدودیت  ، تعطیلیالمللی وجود دارد. این اختالالت به دلیل قطع ارتباط روستا و شهرتوجهی در بازاریابی و تجارت ملی و بین

ر تراکنش های باالتبازاریابی، هزینه های باالتر، هزینه، کمبود مواد بسته بندیدر فعالیت بازارها و مشاغل، تنگناهای تدارکاتی

، اختالل در تجارت ملی و ، کاهش تجارکشاورزی-، تقاضای کمتر برای محصوالت غذاهای تامینت و زنجیرهبرای تدارکا

ع و کارها بود. قط ها و سرمایه گذاری در کسبها و فروش محصول، و بحران نقدی برای بازپرداخت وامالمللی تامین نهادهبین

  تولیدکنندگان در مناطق اد غذایی در بازارهای شهری شد در حالی کهکمبود و افزایش قیمت مو شهر باعث  روستا و   ارتباط

32 

 ارزش برنج رهیزنجبر  11 دیکوو راتیتاث: همکارانو  هیبزایعسکر



 
شی قبل از کووید بیش از  صوالت خود در تقال بوده اند. قیمت خرده فرو ستایی برای فروش مح صد بود و در 52رو میانه  در

دیجیتال در بازاریابی . جالب اینجاسددت که با افزایش اسددتفاده از خدمات یافت درصددد کاهش 25تا  22به  11بحران کووید 

سوپرمارکت شتر افراد از مواد غذایی از  صوالت غذایی و خرید بی ز ، تغییر رفتار در بازاریابی نیها و از طریق خدمات آنالینمح

  .(2222المللی تحقیقات برنج، )موسسه بین نسبت به بازارهای سنتی )مرطوب( مشاهده شده است

 بخش مصرف

 هسددوء تغذی، تغییر رفتار خرید و مصددرف و افزایش ناامنی و صددرف غذا از لحاک کاهش تقاضدداتاثیرات چشددمگیری در م

، دسترسی محدود مشاهده شده است. کاهش درآمد، کمبود عرضه مواد غذایی، افزایش قیمت مواد غذایی در بازارهای شهری

ا هدف خرید و عدم خوردن غذا در بیرون از خانه ، خروج به ندرت از خانه ب، مصدددرف کمتر به دلیل کار بدنی کمتربه بازارها

 های غذایی کهها نفر از فقرای تحت پوشددش کمکاز مهمترین عوامل موثر بر مصددرف هسددتند. به دلیل فقدان درآمد، میلیون

میلیون  132 حدود هستند. ماندنعمدتا متکی بر توزیع غالت هستند، به جای داشتن یک رژیم غذایی مغذی فقط به فکر زنده 

سیا قرار دارند،  ها نفرو همچنین میلیون (11ر از فقرا )طبق برآوردهای پیش از کووید نف ستانه فقر در آ دیگر که درست باالی آ

شتر از بیماری همه شان میگیر هراس دارند. گزارشاز گرسنگی بی  درآمدی یهاهای فقیر در واکنش به شوکدهند خانوادهها ن

درصد از کل  42آورند. به طور معمول خانوارهای آسیایی حدود ش مصرف غالت رو میبه کاهش مصرف مواد مغذی و افزای

، کاهش کنند. اختالالت در تامین غذادرصد غذای مصرفی خود را خریداری می 32کنند و حدود بودجه خود را صرف غذا می

بینی ویژه برای افراد فقیر خواهد داشدددت. پیش، به درآمد و افزایش قیمت مواد غذایی تاثیر زیادی بر امنیت غذایی و تغذیه

سیار زیادمی سیا )که طبق برآورد قبل از کووید بالغ بر جمعیت ی از شود تعداد ب ست( به  513فعلی فقیر در آ میلیون نفر بوده ا

 .(2222المللی تحقیقات برنج، )موسسه بین ، به میزان قابل توجهی افزایش یابددلیل همه گیری

 بندیجمع
های ها و تولیدکنندگان کشاورزی را غافلگیر کرد و باعث واکنشو گسترش سریع آن بسیاری از دولت 11شیوع کووید 

تاثیر منفی  11رود بسیاری از اقدامات اولیه برای مهار کووید فوری سیاستی توسط اعضای سازمان تجارت جهانی شد. انتظار می

نسبت  این بخشپذیری باالی بخش کشاورزی در این بحران است و انعطاف حاکی از بر بخش کشاورزی داشته باشد. اما شواهد

که یکی از  هااصلی دسترسی به نهاده حوزه در دو 11بحران کووید  .ها عملکرد تجاری بهتری را ثبت کرده استبه سایر بخش

دیگری در حوزه بازار فروش محصوالت تولیدی بر کشاورزان  و هاعوامل اصلی آن اختالل تولید در کشورهای صادر کننده نهاده

های محلی تامین مواد غذایی محلی وجود دارد. در تحت شرایط تعطیلی اجباری، احتمال فروپاشی سیستم گذاشت. تاثیر خواهد

 ان مثالین )به عنو، ممکن است بازارهای فیزیکی تعطیل باشد و کشاورزان برای فروش محصوالت خود به بازارهای جایگزواقع

بازاریابی دیجیتال( دسترسی نداشته باشند. اگرچه شلتوک برنج در مقایسه با سایر مواد غذایی کمتر فاسد شدنی است، اما چالش 

ها را به ها را افزایش داده و امنیت غذایی آنهای نقدینگی آنکشاورزان برای فروش به موقع شلتوک ممکن است محدودیت

بر بخش کشاورزی و بخش برنج به  11ه شده در زمینه تاثیر کووید یهای اراجمع بندی مطالعات و گزارش. دمخاطره بیانداز

 نماید:نکته کلیدی زیر اشاره می شش

 ، کاهش تقاضا خواهد بود.بود( 2222-23اصلی در بحران سال  به جای عرضه )که عامل 2221 بحران احتمالی برنج در سال -1

 است. 2223تر از افزایش قیمت در سال های جهانی برنج بسیار پایینافزایش قیمت ،از منظر طوالنی مدت -2

د نه خواهاختالالت بزرگتری را تجرب ،زنجیره تامین در مقایسه با مرحله تولید (خرده فروشی و مصرف) یپایین دست جریانات -3

 نمود.
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 در امان نیست. 11کووید حتی زنجیره تامین مدرن در اقتصادهای پیشرفته نیز از اختالالت  -4

بر تقاضای مواد غذایی و کشاورزی تاثیر خواهد گذاشت و این تاثیر بیشتر از طریق کاهش درآمد شهروندان و  11کووید  -5

 خرید محصوالت کشاورزی و غذایی اتفاق خواهد افتاد تا کاهش عرضه این محصوالت. عدم توان

 ها وارد خواهد کرد.بر قیمتاختالل از جانب عرضه و احتکار کاالها، فشارهای افزایشی  -6

 پیشنهادها
سیاستی را  هایتوصیه ،المللی تحقیقات برنجموسسه بین شامل فائو و نهادهای تحقیقاتی و سیاست گذاری دست اندرکار

شاورزی  در کوتاه مدت، شنهاد دادهمیان مدت و بلند مدت برای تاب آوری بخش ک شرح اند که اهم آندر حوزه برنج پی ها به 

 د:  نباشزیر می

 های مهم در هر، به عنوان واسطههای برنجکوبیبه ویژه کارخانه "های پنهانواسطه"شود از به سیاست گذاران توصیه می 

مالی زنجیره ارزش برای تداوم عملیات و هماهنگی  تامین، ، حمایت مالی نمایند. در واقعدو زنجیره ارزش سنتی و به روز شده

شاورزان سطح مزرعه و کارخانجات کمک کند. دولتتواند به رفع چالشمی ،بهتر بین کارخانجات و ک سیها در  ستر  ها باید د

گیر وام را تسدددهیل کنند تا پیچیدگی فرآیندها در زمان بیماری همهپرداخت های اجرایی به منابع مالی از طریق کاهش پروتکل

شیه بازاریابی کاهش یابد. با افزایش بیکاری جزئی و کاهش قدرت خرید کلی، تعامل مدا وم با کارخانجات برنج برای حفظ حا

شورهای آفریقای غربی اجازه  سیاری از ک ست. ب ضروری ا سطح قابل قبول برای جلوگیری از افزایش قیمت برنج محلی  در 

سیاب شلتوک و برنج آ صادر شده تردد آزادانه ) ستاند. کرده( را  سیا ستها و پایش آنحفظ این  صیه ا  .ها مورد تاکید و تو

ستور کار دولتتعطیلی اجباری کارخانجات برنج می ست از د سختگیرانه بای شتی  شود و به جای آن به اقدامات بهدا ها حذف 

شود. شده محلی را خریداری نمایند و در برنامهتوانند برنجها میدولت توجه  سایر برنامههای تولید  های های توزیع عمومی و 

ستفاده قرار بدهند. شرایط پرداخت قبوض حامل حمایتی مورد ا سهیل  سات مرتبط به برنج نیز از جمله ت سی های انرژی برای تا

ها باید تولید محلی کودها را سددازماندهی کرده و به ، دولتایهای واسددطهبا ایجاد اختالل در بازار نهاده باشددد.ها میتوصددیه

صلی از جمله بذرهای با کیفیتنهاده سموم دفع آفاهای ا شاورزان را در  پرداخت کردهت یارانه ، کودها و  سارت ک و جبران خ

 دستور کار قرار بدهند.

 شددود محیطی را برای حمایت از سددرمایه گذاری مسددتقیم داخلی و خارجی در زمینه ارتقا زنجیره ها پیشددنهاد میبه دولت

را  ایتوانند خطوط اعتباری ویژهها میارزش برنج فراهم کنند. باید از سددرمایه گذاری مسددتقیم دولتی خودداری شددود. دولت

ها تدارک نمایند. به های اطراف کارخانه، یا جادههای مرتبط مانند انبارهابرای سددرمایه گذاران در زمینه نوسددازی زیرسدداخت

ان اورزن از کشیتواند خرید مطمشود چارچوبی نظارتی برای کشاورزی قراردادی تهیه کنند زیرا این امر میها پیشنهاد میدولت

 به دنبال داشته باشد.ها منجر شود و کاهش اتکا به بازارهای غیر رسمی را ، به کاهش تعداد واسطهرا تسهیل نماید

 بایست در دستور کار قرار بگیرد:حمایت از توسعه و تحقیق و زنجیره ارزش برنج در موضوعات زیر می 

  برنج هایههای انرژی کارخانکاهش هزینهتوسعه تولید بیواتانول مقرون به صرفه از کاه برنج برای 

 های ارزش برنجدیجیتالی سازی و اتوماسیون زنجیره 

 ایمنی مواد غذایی 

 سدددازی( و بهبود محتوای مواد مغذی و ترکیب های غذایی مبتنی برنج )به عنوان مثال، از طریق متنوعافزایش کیفیت رژیم

 .11هایی مانند کووید ها در برابر بیمارینآ پذیریفانعطابرنج با هدف افزایش سالمت جمعیت و بهبود 
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