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چكیده 
ویروسی  بیماری  از  ناشی  همه گیری  گذشته،  ماه های  طی 
زیست،  محیط  حوزه های  در  را  قابل توجهی  اثرات  کووید-19 
به  نیاز  و  است  گذاشته  غذایي  امنیت  و  اقتصاد  طبیعی،  منابع 
ارزیابی جامع را می طلبد. در همین راستا، مطالعه حاضر از طریق 
تاکنون،  کووید-19  شیوع  زمان  از  شده  انجام  مطالعات  مرور 
منابع  زیست،  محیط  مختلف  ابعاد  بر  کووید-19  بیماری  اثرات 
طبیعی و کشاورزی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی 
از آن است که تا به امروز عفونت ناشی از این بیماری میلیون ها 
نفر را مبتال کرده و جان هزاران نفر را گرفته است. بیش از 80 
کشور مرزهای عبور و مرور خود را بسته، مردم خود را مجبور 
به قرنطینه خانگی کرده و تجارت ها و مدارس حدود 1/5 میلیارد 
میرهای  و  مرگ  و  عفونت ها  افزایش  است.  شده  تعطیل  کودک 
انسانی، مصرف آب، برق، گاز، مواد غذایی، بهداشتی و دارویی، 
میلیاردها دالر ضرر اقتصادی و چالش های مربوط به دفع زباله های 
خانگی و پزشکی، کاهش دیپلماسی محیط زیست، کاهش دقت 
پیش بینی هوا و مواجهه با عفونت حیات وحش از پیامدهای منفی 
بیماری ویروسی کووید-19 ذکر شده است. هر چند اثرات مثبتی 
مانند کاهش فشار وارده بر منابع طبیعی، کاهش آلودگی هوا و 
تغییر اقلیم و درک عمیق تر از ذخایر اکوسیستم ها و محیط زیست 
بهداشتي و محیط  نیز مشاهده شد. علی رغم وجود پروتکل هاي 
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زیستي محدود، نیاز است که تدوین دستورالعمل هاي جامع تر در 
سازمان هاي  کار  دستور  در  نیز  اکولوژي  و  زیست  محیط  زمینه 
با  بیماري  این  مقابل  در  بتوان  تا  گیرد  صورت  امر  این  متولي 

تاب آوري بیش تر عمل نمود. 

حیوان-انسان- ارتباط  اکولوژیکي،  اثرات  کلیدي:   واژه هاي 
محیط زیست، بحران جهاني، تخریب اکوسیستم، کرونا.

مقدمه
و  انسان  بین  مشترک  بیماری های  وقوع  که  است  شده  ثابت 
حیوانات )تعداد خاصی از بیماری ها( به صورت تقریبًا یک بیماری 
عفونی جدید که هر چهار ماه یک بار در انسان ظاهر می شود، در حال 
افزایش است ]25، 27[. تعدادی از محرک های انسانی مرتبط وجود 
دارند که در ظهور بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات نقش 
اراضی، جنگل زدایی،  تغییر کاربری  به  این جمله می توان  از  دارند. 
تشدید فعالیت های کشاورزی و دامپروری، نابودی زیستگاه و از بین 
فعالیت های  و رشد سریع جمعیت،  زیستی، شهرنشینی  تنوع  رفتن 
 ،23  ،18[ نمود  اشاره  وحشی  حیوانات  تجارت  و  معدن  استخراج 
27[. این محرک های انسانی می توانند فاصله موجود بین انسان ها و 
نتیجه  حیوانات را در مناطق روستایی و شهری کاهش دهند و در 
ذخایر  توزیع  تغییر  حیوان،  و  انسان  بین  تعامل  افزایش  طریق  از 
افزایش  و  ناقلین  سایر  و  حیوان  و  انسان  بین  مشترک  بیماری های 
فرصت انتقال بیماری از حیوان به انسان، بیماری را منتقل کنند ]27[. 
در زمان حاضر چندین ویروس تهدیدکننده زندگی انسان ظاهر 
به  متعلق  ویروس  این  کروناست.  ویروس  آن ها  از  یکی  که  شده 
خانواده بزرگ و متنوعی از ویروس ها است که می توان آن  را به چهار 
بهداشت  سازمان  اعالم  طبق  کرد.  تقسیم بندی   d و   g  ،b  ،a دسته 
جهانی )WHO(، در سال 2003-2002 بیش از 8000 نفر به نوعی 
از ویروس کرونا به نام سارس )SARS( مبتال شدند و 774 نفر جان 
MERS- از دست دادند. در سال 2012 ویروس همه گیر  خود را 
COV باعث ابتالی بیش از 2494 نفر و مرگ بیش از 858 نفر در 
سراسر جهان شد ]32، 33[. ظهور بیماری کووید-19 مورخ دسامبر 
2019 در چین، چالش های بزرگی را برای امنیت بهداشت عمومی 
جهانی به همراه آورده است ]30[. کووید-19 بیماری مشترک انتقالی 
از حیوان به انسان است ]1[ و شبیه به سایر شیوع بیماری های انتقالی 
اخیر از جمله SARS ،MERS ،EBOLA و ZIKA است ]26[. 



سال نهم- شماره 32- بهار 681400 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

کمیته بین المللی طبقه بندی ویروس ها )ICTV(، بیماری کووید-19 
را سندرم حاد تنفسی نوع SARS-CoV-2( 2( نامید ]13[. در 11 
مارس 2020، سازمان بهداشت جهانی )WHO( اعالم کرد که بیماری 
کووید-19 یک »همه گیری جهانی« را ایجاد کرده و مستلزم واکنش 
جهانی تهاجمی است. این ویروس عالوه بر ایجاد نگرانی های جدی 
در بهداشت عمومی، باعث ایجاد آشفتگی روانی بین مردم شده و 
اقلیم و منابع آب داشته است  اقتصاد، محیط زیست،  پیامدهایی بر 
]30[. در سراسر جهان به دلیل تقارن ظهور این بیماری با تعطیالت 
تعطیالت عید  با  آن  نیز تالقی  و  کریسمس در کشورهای خارجی 
نوروز در ایران و به دلیل زندگی مدرن و مسافرت های زیاد انسان ها 
شیوع این بیماری خطرناک افزایش یافته و به یکی از معضالت مهم 

در قرن حاضر تبدیل شده است ]20[.
یزدي ]34[ به بررسی تأثیرات منفی و مثبت کووید-19 بر اکوسیستم 
و محیط زیست جهان و ایران پرداخته و اظهار نمودند که افراد خوش بین 
معتقد هستند این بحران بهترین فرصت برای کاهش فشار بر منابع طبیعی 
است و زمان الزم را برای بازسازی خود به خود اکوسیستم ها و محیط 
زیست فراهم می کند. از سوی دیگر افراد بدبین بیان کرده اند که اثرات 
مثبت کووید-19 بر محیط زیست چندان تداوم ندارد و به زودی کاهش 
می یابد و زمین در راه فاجعه ای بدتر از انقراض دایناسورهاست. نتایج 
تحلیل وی حاکی از آن است که بیش ترین تأثیرات مثبت این بحران 
شامل کاهش فشار وارده بر منابع طبیعی، کاهش آلودگی هوا و تغییر 
اقلیم، درک بیش تر اهمیت ذخایر اکوسیستم ها و محیط زیست توسط 
بشر می باشد و از تأثیرات منفی قابل توجه این بحران می توان به عفونت ها 
و مرگ و میرهای انسانی، میلیاردها دالر ضرر اقتصادی، افزایش مصرف 
خانگی و چالش های مربوط به دفع زباله های خانگی و پزشکی، کاهش 
دیپلماسی محیط زیست، کاهش دقت پیش بینی هوا و مواجهه با عفونت 
حیات وحش اشاره کرد. وی نیز بیان کرد که تأثیرات کووید-19 بر 
اکوسیستم ها و محیط زیست ایران مشابه موارد گزارش شده در سایر 

نقاط جهان است. 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست  استناد  به  نیز  ایران  در 
تجارت  کشاورزی،  شامل  جامعه  از  بخش هایی   ،]4[ جمهوری 
بیمه،  درمانی،  بخش های  دستی،  صنایع  و  گردش گری  خارجی، 
حمل و نقل و آموزش و پرورش بیش تر مورد آسیب قرار گرفته اند. 
به همین دلیل لزوم توجه و مطالعه همه جانبه این بیماری با توجه به 
ابعاد  یافته های اخیر علمی به منظور تدوین پروتکل های مناسب در 
با  تحقیق حاضر  لذا   .]34[ بشری ضروری می باشد  مختلف جامعه 
کووید-19  ظهور  زمان  از  گرفته  صورت  مطالعات  بررسی  هدف 
اقتصادی،  جنبه های  بر  آن  تأثیرگذاری  نحوه  بر  تأکید  با  و  تاکنون 
محیط زیستی، اجتماعی و اکولوژیکی انجام شد که در ادامه مطالب 

به تفکیک ارائه شده اند.

روش شناسی پژوهش
انتشارات  نیز سایر  این مطالعه مروري، مقاالت چاپ شده و  در 
معتبر برای مثال گزارش های رسمی از زمان ظهور ویروس کووید-19 
تا دسامبر 2020 به زبان انگلیسي و فارسی در زمینه اثرات ویروس 
و  آب  منابع  زیستی،  محیط  اقلیمی،  اقتصادی،  ابعاد  بر  کووید-19 
کشاورزی مورد بررسي قرار گرفتند. این تحقیقات از طریق جستجو 
 Google Scholar  ،Scopus  ،PubMed  اطالعاتي پایگاه هاي  در 
اطالعاتی  پایگاه های  از  این  بر  عالوه  آمدند.  به دست   BioRxiv و 
به منظور  بررسی  مورد  زمینه های  در  جهان  معتبر  وب سایت های  و 
دریافت آخرین آمار و اطالعات استفاده شد. قابل ذکر است که در 
مطالعه حاضر، عالوه بر تلخیص برخی از منابع مورد بررسی، نکات 

مهم استخراج، دسته بندی و مورد تحلیل قرار گرفتند.

 نتایج
اثرات  زمینه  در  گرفته  صورت  بررسی های  از  حاصل  نتایج 
نشان دهنده  کشاورزي  و  منابع طبیعی  زیست،  محیط  بر  کووید-19 
اثرات مثبت و منفی اثرات کووید-19 بر هر کدام از ابعاد بوده است 

که در ادامه به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته اند. 
اثرات اقتصادی

برای  جدی  تهدیدی  حیوان  و  انسان  بین  مشترک  بیماری های 
سالمتی انسان و اقتصاد جهانی به شمار مي رفتند و به طور نامناسبی بر 
جوامع فقیر تأثیر گذاشته اند ]23[. اما در حال حاضر، بیماری همه گیر 
در  بی ثباتی  باعث  فقیر،  جوامع  بر  اثرگذاري  بر  عالوه  کووید-19 
اقتصاد کشورهای توسعه یافته و اقتصاد جهانی نیز شده است. شیوع 
جهانی و گسترش کووید-19 نه تنها سالمت عمومی را به طور جدی 
تهدید می کند، بلکه رشد اقتصاد جهانی را نیز تا حد زیادی متوقف 
کرده است. ویروس کووید-19 باعث شده تا تولید در بسیاری از 
کشورها به شدت کم شده و رکود بازارها افزایش یابد. کشورهایی 
که با این ویروس درگیر هستند کاهش های مشابهی را شاهد هستند. 
گذاشته  منفی  تأثیر  جهانی  اقتصاد  بر  مهم  دلیل  دو  به  کووید-19 
جهان  سراسر  در  همه گیر  بیماری  این  سریع  گسترش  اوالً،  است: 
به طور مستقیم منجر به افزایش شدید عدم قطعیت توسعه اقتصادی 
و متعاقبًا باعث اختالل در بازارهای مالی و سرمایه شده است ]19[؛ 
ثانیًا، دولت ها به منظور کنترل شیوع این بیماری همه گیر، تردد مردم 
و حمل و نقل را به شدت محدود کرده اند و فعالیت های اقتصادی به 
شدت کاهش یافته است ]10[ که این امر فشار دو جانبه ای از مصرف 
و تولید را بر عملیات اقتصادی وارد کرده است. بسیاری از محققان 
پیش بینی می کنند که تأثیر کووید-19 بر اقتصاد از بحران مالی سال 
تحوالت  مهم ترین  مختصر  به طور  گرفت.  خواهد  پیشی   2008
ورشکستگي  نفت،  قیمت  سقوط  شامل   2008 سال  در  اقتصادي 
بانک هاي آمریکایي، کاهش شدید در قیمت مسکن و رکود در این 
بخش، کمک 700 میلیارد دالري به بانک ها، ادامه بحران و جهاني 
شدن بحران، سقوط 40 درصدي سهام کشورهاي اروپایي و آمریکا 
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و سرایت بحران به شرکت هاي موتورسازي آمریکا بوده است.
به طور کلی، تحقیقات موجود نشان می دهد که میزان آلودگی در 
کاهش  اقتصادی  رکود  با  و  افزایش  اقتصادی  رشد  با  طوالنی مدت 
خواهد یافت ]29[. در اواخر ژانویه 2020، چین اولین کشوری بود 
که محدودیت سفر را اعمال کرد و پس از آن کره جنوبی و ویتنام 
آن را اجرایی نمودند. پس از گذشت 5 هفته )اواسط مارس تا اواخر 
آوریل 2020(، بیش از 30 میلیون آمریکایی در صف بیمه بیکاری 
قرار گرفتند که متعاقبًا رکود شدید اقتصادی و افزایش قابل توجهی 

در نرخ بیکاری اتفاق افتاد. 
داده های اولیه به دست آمده در سه ماه اول 2020 نشان می دهند 
که GDP در آمریکا حدود 4/8 درصد کاهش پیدا کرده است. این 
مالی  بحران  از  افتاده پس  اتفاق  افت  بزرگ ترین   GDP در  کاهش 
شیوع  به دلیل  حاضر  حال  در  است.  شده  زده  تخمین   2008 سال 
از  را  دالر  میلیارد   26 سرمایه گذار های خارجی حدود  کووید-19، 
اقتصاد در حال توسعه آسیایی و بیش از 16 میلیارد دالر را از هند 
خارج کردند که نگراني هاي افزاینده اي را در مورد رکود اقتصادي در 
آسیا به وجود آورده است. طبق برخي از برآوردها حدود 29 میلیون 
نفر در امریکاي التین داراي قابلیت قرار گرفتن زیر خط فقر را دارند 
که زحمات یک دهه تالش براي کاهش نابرابري درآمدي را به هدر 
تنزل ارزش  بر میزان  اثر شیوع کووید-19  از  خواهد داد. نمونه اي 
دالر در کشورهاي مختلف در شکل 1 نشان داده شده است ]17[. 
جکسون و همکاران ]17[ نیز بیان کردند که این ویروس در صورت 
تداوم می تواند رشد اقتصادی جهان را تا دو درصد در هر ماه تحت 
تأثیر قرار دهد. تجارت جهانی نیز بین 13 تا 32 درصد بسته به عمق 

و وسعت تأثیرگذاری ویروس کاهش پیدا می کند. 

شکل 1: استهالک ارزش دالر در برخي از کشورها از زمان 
شیوع بیماري کووید-19 ]15[

بازارهاي بین المللی به دلیل نوسانات قیمت نفت، اقتصاد کشور را 
اولیه،  هشدارهاي  علی رغم  کرده اند.  مواجه  مشکل  با  پیش  از  بیش 
بیماري کووید-19 در سطح کشور پراکنده شده است. در  متاسفانه 

صورت تداوم روند گسترش کووید-19، شکنندگی بودجه 99 و منابع 
محدود کشور دو عامل اصلي در لزوم تخصیص منابع به سوي بخش 
بهداشت و درمان به بهاي کاستن از هزینه کرد دولت در بخش هاي 
عمرانی و سرمایه گذاري اثرگذار خواهند بود و در نتیجه این مسئله، 
تعمیق رکود اقتصادي و افت سطح تولید ناخالص داخلی را در پي 
خواهد داشت. در سال جاری دولت ایران در تالش براي اصالح نظام 
بودجه ریزی و تأکید بر ایجاد درآمد پایدار از طریق کاهش درآمدهای 
نفتی خود داشته است. اما با این روند شیوع کووید-19 و اثرات منفی 
آن به نظر مي آید نمي توان به این رویه اطمینان داشت. از طرفی افزایش 
هزینه های جاری دولت در بخش بهداشت و درمان و افزایش چشم گیر 
هزینه های حمایتی دولت همراه با کاهش منابع و درآمدهای دولت از 
رکود  به  توجه  با  بنابراین  است.  بوده  و عوارض  مالیات  بخش های 
چندساله حاکم بر اقتصاد کشور به علت تحریم ها جبران خسارت های 
ناشی از کرونا مبتني بر خصوصی سازی و واگذاری بخش قابل توجهی 

از اموال تحت مالکیت خود کار بسیار دشواری به نظر مي آید ]4[.
شیوع ویروس کرونا به کاهش شدید تقاضای کل در اقتصاد ایران 
به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس انداز به 
دلیل نااطمینانی از آینده و کاهش صادرات به دلیل مالحظات تحریمی 
و بهداشتی کشورهای طرف تجاری منجر شده است. از طرفی دیگر، 
عرضه کل نیز با شوک هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده ای از 
خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب 

دیدن زنجیره تولید کاال روبه رو شده است ]4[. 
کووید-19  بیماری  زمان ظهور  در  ایران  اجتماعی  تأمین  سازمان 
برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه تمهیداتی اندیشید که فراهم  
کردن زمینه پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری بدون نیاز 
به تأیید مراجع پزشکی این سازمان، پزشک معتمد و شورای پزشکی 
یکی از مهمترین اقدامات این سازمان در مواجهه با بیماری کووید-19 
بوده است. به استناد بندهای 3 و 4 ماده 62 و ماده 63 قانون تأمین 
به  یا متکفل  بیمه شده متاهل  بیماری  ایام  اجتماعی، غرامت دستمزد 
میزان سه چهارم میانگین حقوق و مزایای روزانه در آخرین  90 روز 
قبل  از شروع  بیماری  و بیمه شدگان مجرد معادل دو سوم حقوق و 

مزایا است ]16[. 

اثرات اقلیمي و آب و هوایي
و  است  پیچیده  بسیار  اقلیمی  مسائل  و  کووید-19  بین  ارتباط 
آلودگی  هستند.  آن  پیامدهای  از  ترکیبی  کشف  به دنبال  دانشمندان 
تنفسی  بیماری های  افزایش  و  میرها  و  مرگ  از  بسیاری  عامل  هوا 
است. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، ساالنه 4/6 میلیون نفر در 
اثر بیماری ها و امراضی که به طور مستقیم به کیفیت پایین هوا مربوط 
می شوند می میرند ]5[. وانگ و سو ]28[ در مطالعه ای به طور جامع 
در مورد تأثیر کوتاه مدت کووید-19 بر مؤلفه هاي تغییر اقلیم چین از 
دیدگاه زمانی و مکانی پرداخته اند و به نتایج زیر دست یافته اند. اول، 
شیوع کووید-19 باعث بهبود کیفیت هوا در کوتاه مدت شده و به طور 
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قابل توجهی موجب کاهش انتشار کربن جهانی شد. از بعد زمانی 
به شدت  زغال سنگ  کل  مصرف  به ویژه  چین  انرژی  مصرف  میزان 
در هنگام شیوع کووید-19 کاهش یافته است و کووید-19 به طور 
مؤثری انتشار گازهای گلخانه ای مانند CO2 را کاهش داده است. با 
این حال داده های مشاهداتی نشان می دهد که این تأثیر مفید فقط در 
طول دوره قرنطینه رخ می دهد. دوم، کووید-19 غلظت NO2 موجود 
در جو را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این کاهش ابتدا 
در نزدیکی ووهان اتفاق افتاد و سرانجام در کل کشور کاهش یافت. 
با  مناطقی  ابتدا در  از نظر مکانی کاهش آالینده های زیست محیطی 
اپیدمی شدید ظاهر شد؛ زیرا در مرحله اول محدودیت های سختی 
را اعمال می کردند و متعاقبًا مناطق بیش تری اقدامات قرنطینه را اتخاذ 
کرده و کنترل ترافیک را به اجرا درآوردند. در نتیجه کیفیت هوا در 
می رسد  نظر  به  یافت.  بهبود  توجهی  قابل  میزان  به  کشور  سراسر 
این پدیده ارتباط نزدیکی بین اقتصاد و آلودگی محیط زیست دارد. 
کاهش فعالیت های اقتصادی و محدودیت های راهنمایی و رانندگی 
به طور مستقیم بر تغییرات مصرف انرژی چین تأثیر گذاشته و تولید 
آالینده های زیست محیطی را به طور مؤثری کاهش داده است. سوم، 
مشخص شد که شیوع کووید-19 در سال 2020 یک واقعه حدی 
و  تجزیه  است.  اضطراری  عمومی  بهداشت  جهانی  رویداد  یک  و 
آلودگی محیط  زیست در  اقتصادی و  بین رشد  تحلیل منظم رابطه 
تأثیر کووید-19  ارزیابی  برای  تنها می تواند مرجعی  نه  حین شیوع 
برای سایر کشورها فراهم کند، بلکه لزوم تحقیقات نظری در مورد 
رابطه اقتصاد و آلودگی محیط زیست را حتی از دیدگاه کمک های 

اضطراری تقویت می کند ]28[. 
تا  میزان 20  به  فوریه 2020  در  در چین  آالینده ها  انتشار  میزان 
کاهش  که  می شود  زده  تخمین  نیز  و   ]8[ یافته  کاهش  درصد   30
ماهواره های  هم چنین   .]21[ باشد  میزان  همین  به  نیز   CO2 انتشار 
کنترل آلودگی ناسا و آژانس فضایی اروپا ]8[ کاهش قابل توجهی در 
میزان دی اکسید نیتروژن )NO2( در چین را نشان می دهند؛ شواهدی 
وجود دارد که نشان می دهد این تغییرات مربوط به تعطیلی اقتصادی 
در پی شیوع بیماری کووید-19 است. در چین در ماه فوریه نسبت 
غلظت  بود.  قبل  دوره های  از  پایین تر   NO2 مقدار  گذشته  سال  به 
قرار  باالیی  نسبتأ  سطح  در  چین  شرقی  شمال  و  شمال  در   NO2

داشت. این مناطق نواحی صنعتی کشور هستند و فعالیت های فشرده 
صنعتی زیادی در آن جا به وقوع می پیوندد و گازهای گلخانه ای و 
آالینده های محیطی فراوانی انتشار می دهند ]28[. ماهواره های آژانس 
فضایی اروپا نیز کاهش چشم گیری در انتشار NO2 در شمال ایتالیا 
را نشان داده اند ]9[. محدودیت تردد عاملی مؤثر برای کاهش این 
موارد ذکر شده است. زیرا 70 درصد انتشار NO2 در منطقه میالن 
توسط حمل و نقل تولید می شود ]7[. در مطالعات متعدد اثبات شده 
که سکونتگاه های انسانی به عنوان یکی از مراکز اصلی آلودگی محیط  
زیست هستند ]15، 24[. از آن جا که تردد مردم و فعالیت های صنعتی 
به مدت چند هفته متوقف شده پیش بینی می شود بار آلودگی محیط 

 زیست نیز کاهش یابد. طبق اعالم وزارت اکولوژی و محیط  زیست 
چین کیفیت هوا تا 11 درصد افزایش یافته است ]15[. بعد از اعمال 
قرنطینه فعالیت های اقتصادی، صنعتی و کارخانه ها برای جلوگیری 
 NO2 هستند، مقدار NO2 از شیوع کووید-19 که منبع اصلی تولید
کاهش یافته و کیفیت هوا بهبود یافته است. نقشه های ارائه شده در 
شکل 2 غلظت NO2 را قبل و پس از اعمال قرنطینه برای بیماری 
کووید-19 نشان می دهد که عمدتًا ناشی از سوزاندن سوخت های 
فسیلی است ]14، 15[. کاهش چشم گیر غلظت آالینده ها بعد از شیوع 
ویروس کرونا کاماًل نمایان است. دانشمندان ناسا اظهار داشتند که 
کاهش آالینده NO2 اولین بار در نزدیکی ووهان بود اما به تدریج در 

سراسر جهان گسترش یافت ]22[. 
 

شکل 2: میزان غلظت NO2 قبل )تصاویر باال( و پس از قرنطینه 
)تصاویر پایین( در چین ]27[

و  شدید  افت  شد  اشاره  نیز  پیشین  بخش  در  که  همان گونه 
ناگهانی تردد و فعالیت های اقتصادی ناشی از کووید-19، پیامدهای 
کوتاه مدت مفیدی برای محیط  زیست ایجاد کرده است؛ این موارد 
و  ایتالیا  و  )چین(  آلودگی هوای هوبئی  میزان  کاهش شدید  شامل 
 .]10[ است   2020 سال  در   CO2 جهانی  انتشار  احتمالی  کاهش 
مهم تر از همه رکود اقتصادی همه جانبه ای که به واسطه کووید-19 
انتظار می رود و کاهش مسافرت هوایی جهانی منجر به کاهش قابل 
توجهی در انتشار گازهای گلخانه ای قرن شد. اما اثرات مثبت این 
بیماری همه گیر بر کیفیت هوای محلی و اقلیم جهانی احتماالً موقتی 
است؛ حتی اگر میزان انتشار گازهای گلخانه ای به طور موقت کاهش 
این  بر  باال خواهد ماند. عالوه  CO2 در جو  یابد، هم چنان غلظت 
هنگامی که فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شود احتمال افزایش 
مجدد انواع انتشار نیز بیش تر خواهد شد ]11[. وانگ و سو ]28[ نیز 
در مطالعه خود تأکید کردند که پس از کنترل بیماری، فعالیت های 
فوریه  آخر  از  و  شده  گرفته  سر  از  تدریج  به  اقتصادی  و  صنعتی 

غلظت آالینده ها در مناطق مختلف چین افزایش یافته است.
به رشدی وجود دارند که  بر موارد فوق الذکر شواهد رو  عالوه 
نشان می دهند تغییر اقلیم ممکن است منجر به شیوع و همه گیری های 
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مکرر شود ]27[. ممکن است تغییر اقلیم از طریق تناسب چشم انداز 
محیط،  و  انسان  ارتباطات  و  تماس ها  تعداد  افزایش  فراهمی  برای 
تغییر  افزایش دهد ]23[؛ بدین صورت که  ناخواسته را  تعداد وقایع 
اقلیم احتماالً باعث افزایش سیالب هاي شهری خواهد شد که به سبب 
انتقال مواد آالینده شهري با رواناب ناشي از آن و افزایش تماس انسان 
بیماری  شود  شیوع  شرایط  ایجاد  باعث  می تواند  رواناب ها  این  با 
]18[. یکی دیگر از تأثیرات منفی کووید-19 کاهش دقت پیش بینی 
میان مدت  اروپایی پیش بینی  آب وهوا در سراسر جهان است. مرکز 
وضع هوا )ECMWF( اعالم کرد که کاهش جهانی پروازها به دلیل 
هواشناسی  پیش بینی  دقت  بر  می تواند  کووید-19  همه گیر  بیماری 
تأثیر بگذارد و حساسیت الزم در پیش بیني دقیق به سبب عدم انجام 
پرواز و نیز عدم پایش شرایط مناسب پرواز کاهش خواهد یافت ]3[.

اثرات محیط زیستی
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ]4[ در زمینه اثرات 
محیط زیستي ناشي از همه گیري کووید-19 موارد زیر را براي ایران 

بر شمرده است:
• افزایش بار میکروبی ناشی از ضعف در مدیریت پسماندها 	

از مراکز درمانی، درمانگاه ها،  بیمارستانی در بعضی  و فاضالب های 
آرامستان ها به دلیل عدم وجود زیرساخت های مناسب

• افزایش بار میکروبی در پسماندهای عادی و بیمارستانی	
• افزایش هزینه تصفیه فاضالب به دلیل مصرف بیش از اندازه 	

مواد شوینده و ضدعفونی کننده ها
• تبدیل 	 خطوط  توقف  مبدأ،  از  پسماندها  تفکیک  توقف 

افزایش  و  پسماندها  کمی  افزایش  و  کمپوست  به  آلی  پسماندهای 
فقدان  به دلیل  زباله شهری  دفن  مراکز  در  زیستی  چالش های محیط 

زیرساخت های مناسب برای دفن بهداشتی زباله ها و بازیافت
• اثرات منفی ضدعفونی کردن معابر، خیابان ها و پارک ها بر 	

تنوع زیستی؛
• سایر 	 با  ویروس  به  آلوده  پسماندهای  تفکیک  توان  عدم 

پسماندها و انتقال شیرابه ها به اراضی کشاورزی و احتمال به خطر 
انداختن امنیت غذایی به خصوص در شمال ایران؛

• افزایش شکار غیرمجاز و هجوم به طبیعت به علت افزایش 	
فقر ناشی از شیوع کرونا.

زامبرانو-مونسرات و همکاران ]36[ پژوهشی را با هدف تبیین اثرات 
غیرمستقیم مثبت و منفی بیماری کووید-19 بر محیط زیست، به ویژه 
در کشور های متأثر از آن از جمله چین، آمریکا، ایتالیا و اسپانیا انجام 
داده اند. نتایج تحقیقات آن ها نشان می دهد که بین اقدامات احتمالی و 
بهبود کیفیت هوا، سواحل تمیز و کاهش سر و صدای محیط زیست 
ارتباط معنی داری وجود دارد. از طرف دیگر، جنبه های منفی مانند 
افزایش زباله و کاهش بازیافت آن، و آلودگی فضاهای فیزیکی )آب و 

زمین( را نیز به همراه دارد که در ادامه توضیح داده شده اند.

سواحل تمیز
سواحل یکی از مهم ترین دارایی های سرمایه طبیعی است که در 
مناطق ساحلی یافت می شود. سواحل خدمات متنوعی از جمله زمین، 
شن، تفریح و گردش گری ارائه می دهند که برای بقای جوامع ساحلی 
از استفاده  بایستی  بسیار حیاتی و دارای ارزش های ذاتی هستند و 
بی رویه آن ها جلوگیری شود. با این حال استفاده غیر مسئوالنه مردم 
آلودگی  با مشکالت  از سواحل جهان  تا بسیاری  باعث شده است 
ویروس  شیوع  به  مربوط  دوره  در  گردشگر  نبود  شوند.  روبه رو 
همه گیر کرونا باعث ایجاد تغییرات قابل توجهی در ظاهر بسیاری 
از سواحل جهان شده است و اکنون تمیزتر و با آب های شفاف تر به 

نظر می رسند ]36[. 

کاهش سطح سر و صدا در محیط زیست
منظور از سر و صدای محیط زیست صداهای ناخواسته ای است 
فعالیت های  مثال  )به عنوان  انسانی  فعالیت های  توسط  می توانند  که 
صنعتی یا تجاری(، حمل و نقل و آهنگ های با شدت صدای زیاد 
ایجاد شوند. سر و صدای محیط یکی از اصلی ترین عوامل نگرانی 
برای جوامع و محیط است و باعث ایجاد مشکالت سالمتی و تغییر 
شرایط طبیعی اکوسیستم ها شده است. اعمال قرنطینه در دوره شیوع 
ویروس کرونا توسط اکثر دولت ها باعث شده است که مردم در خانه 
بمانند و استفاده از وسایل نقلیه خصوصی و عمومی به میزان قابل 
توجهی کاهش یابد. هم چنین فعالیت های تجاری تقریبًا به طور کامل 
متوقف شده اند. همه این تغییرات باعث شده است تا سطح سر و 
صدا در اکثر شهرهای جهان به میزان قابل توجهی کاهش یابد ]36[. 

افزایش زباله
طیف  با  غیرمستقیم  به طور  معدنی  و  آلی  پسماندهای  تولید 
خاک،  فرسایش  جمله  از  زیست محیطی  مسائل  از  گسترده ای 
در  قرنطینه  اعمال  است.  همراه  آب  و  هوا  آلودگی  جنگل زدایی، 
مصرف کنندگان  تقاضای  افزایش  باعث  کرونا  ویروس  شیوع  دوره 
برای خرید آنالین تحویل درب منزل شده است. در نتیجه زباله های 
مواد  است. هم چنین  یافته  افزایش  توسط خانوارها  تولید شده  آلی 
غذایی خریداری شده به صورت برخط در بسته بندی ارائه می شوند 
که این خود باعث افزایش زباله های غیرآلی نیز شده است. از طرف 
دیگر زباله های پزشکی رو به افزایش هستند. با افزایش فشار وارده 
زباله های  به ویژه  بهداشتی  زباله های  میزان  بهداشتی،  بر سیستم های 
ووهان  بیمارستان های  مثال  به عنوان  است.  یافته  افزایش  عفونی 
زباله  تن   240 متوسط  به طور  کووید-19  بیماری  شیوع  طول  در 
آمریکا،  مانند  دیگر  کشورهای  در  می کنند.  تولید  روز  در  پزشکی 
افزایش زباله های مربوط به وسایل حفاظت شخصی مانند ماسک و 
دستکش نیز به میزان بسیار زیاد مشاهده شده است. در این راستا، 
قابلیت  و  پزشکی  زباله های  دفن  و  در جمع آوری  محدودیت هایی 
دسترسی به محل های نگهداری مناسب به وجود خواهد آمد. افزایش 
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تولید زباله های پزشکی به مراکز جمع آوری، تصفیه و دفع زباله فشار 
می آورد ]36[.

کاهش بازیافت زباله
بازیافت زباله همیشه یکی از مشکالت مهم زیست محیطی مورد 
توجه همه کشورها بوده است. بازیافت روشی معمول و مؤثر برای 
جلوگیری از آلودگی، صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ منابع 
انتشار  از  نگرانی  به خاطر  آمریکا  مانند  کشورهایی  است.  طبیعی 
در  را  بازیافت  برنامه های  بازیافت،  مراکز  در  کووید-19  بیماری 
برخی از شهرهای خود متوقف کرده اند. در کشورهای اروپایی نیز 
مدیریت پسماندها محدود شده است که نگراني هاي محیط زیستي 

را دو چندان نموده است ]36[.

اثرات بر منابع آب
از مهم ترین مسائل مرتبط با بخش آب در ارتباط با ویروس جدید 
کووید-19، افزایش مصرف آب در بخش های شرب و بهداشت است 
که این موضوع به دلیل افزایش مصارف بهداشتی آب ناشی از افزایش 
شستشوها رخ داده است. بر اساس آمار و ارقام دریافتی از شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور میزان مصرف آب شرب در هفته اول 
فروردین در کل کشور حدود 145 میلیون مترمکعب بوده که این مقدار 
نسبت به زمان مشابه در سال قبل در استان های مختلف، در برخی 
موارد تا حدود 40 درصد نیز افزایش داشته است. شایان ذکر است که 
میزان مصرف مذکور تقریباً مشابه مصرف پیک آب شرب در کشور 
است که در تیر هر سال اتفاق می افتاد ]35[. یکی از مشکالت اساسی 
افزایش مصرف آب و مواد شوینده این است که باعث شده فاضالب 
بیش تری تولید شود. افزایش فاضالب باعث تهدید منابع آب  زیرزمینی 
مواد  از  استفاده  افزایش  شد.  خواهد  آشامیدنی  آب  منابع  کاهش  و 
شوینده در سراسر جهان باعث افزایش چشم گیر فسفات و نیترات آب 
سطحی می شود؛ در نتیجه مواد مغذی در آب افزایش می یابد، جلبک ها 
و گیاهان آبزی به طور غیر معمول رشد می کنند و باعث خشک شدن 
تاالب ها می شوند؛ از طرف دیگر با جلوگیری از ورود نور خورشید 
به اکوسیستم های آبی چرخه حیاتی آنان از بین می رود. با ورود این 
حجم مواد شوینده در سراسر جهان ما شاهد خواهیم بود که بسیاری 
از اکوسیستم ها نابود می شوند ]34[. شیوع ویروس کرونا در ایران نیز 
باعث افزایش مصرف آب و مواد شوینده شده است؛ به طوری که میزان 
مصرف آب در تهران از 2/5 میلیون متر مکعب قبل از شیوع ویروس 
کرونا به 3/5 میلیون متر مکعب در 20 مارس افزایش یافته )شکل 3( 
که در 50 سال گذشته بی سابقه است. این مقدار برابر با بیش ترین میزان 
مصرف آب در اوج گرمای تابستان است ]35[. منابع آب ایران بسیار 
محدود است؛ از این رو مصرف بیش از حد آب و به تبع آن افزایش 

فاضالب، منابع آب های زیرزمینی ایران را تهدید می کند.

 

شکل 3: افزایش میزان مصرف آب تهران پس از شیوع ویروس 
کرونا ]35[

صنعت  در  بزرگی  بحران  موجب  کووید-19  این،  بر  عالوه 
ماهی گیری در سراسر جهان شده است و آسیب هایی به این صنعت 
وارد کرده است. این ویروس باعث مشکالت در سفرهای دریایی 
و  رستوران ها  به ویژه  خریداران  تقاضای  کاهش  ماهی گیری،  برای 
ماهیگیران  انجمن  رئیس  شد.  چین  به ویژه  آسیا  به  صادرات  قطع 
ساحل اقیانوس آرام بیماری همه گیر کووید-19 را بزرگ ترین بحران 
آسیب به صنعت ماهی گیری در برخی از کشورها اعالم نموده است. 
در برخی از کشورها برای جلوگیری از شیوع ویروس کشتی ها را 
تقاضا برای محصول کاهش  بنادر نگه داشته و در برخی دیگر  در 
فعالیت های  که  می دهند  نشان  نیز  ماهواره ای  داده های  است.  یافته 
ماهی گیری در چین و غرب آفریقا به طرز چشم گیری حتی تا 80 
درصد کاهش یافته است. میزان فروش و متعاقبًا قیمت محصوالت 
کرده  پیدا  کاهش  فروخته می شود  به رستوران ها  که عمومًا  دریایی 
برای  را  اقداماتی  کشورها  که  زمانی  است  ممکن  هم چنین  است. 
اعمال می کنند هنوز  از کووید-19  بعد  بازگشایی مشاغل و صنایع 
یابد.  ادامه  دریایی  محصوالت  سالمت  به  مربوط  نگرانی های  هم 
سرعت  کاهش  به دلیل  شهرها  تعطیلی  و  بیماری  شیوع  افزایش  با 
انتشار ویروس، مهاجرت های گسترده ای از ساکنان شهری به مناطق 
گرفته  کنیا صورت  و  هند  از جمله  برخی کشورها  در  و  روستایی 
و  محلی  صیدهای  افزایش  باعث  می تواند  مهاجرت ها  این  است. 
شود.  ساحلی  اکوسیستم های  و  دریایی  صنایع  بر  فشار  آن  پی  در 
زیرا صیادی اصوالً آخرین راه حل شغلی در این جوامع است و در 
این مکان ها سایر فرصت های شغلی محدود است. سازمان خواربار 
تأثیر  کاهش  برای  را  توصیه هایی  متحد  ملل   )FAO( کشاورزی  و 
کووید-19 بر بخش های شیالت و آبزی پروری و نیز مصرف کنندگان 
دریایی  غذاهای  دولتی  خرید  لزوم  مثال  برای  دریایی،  محصوالت 
برای مؤسسات مانند زندان ها، محدود کردن ماهی گیری به سطحی 
که مطابق با تقاضا باشد تا قیمت ها حفظ شود، کمک مستقیم مالی به 
صاحبان کشتی های صیادی و خدمه، اعطای وام و افزایش نظارت بر 

فعالیت های ماهی گیری ارائه داده است ]2، 26[.
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در ایران، کشاورزان کوچک مقیاس با مالکیت زمین کم تر از پنج 
هکتار، حدود 75 درصد بهره برداران کشاورزی را تشکیل می دهند. 
و  بنگاه ها  نقدینگی،  و  تقاضا  تأمین،  زنجیره  بر  کووید-19  شیوع 
کاهش  نتیجه  در  و  خدمات  و  کاالها  مصرف  کار،  نیروی  عرضه 
تأثیرگذار  محصوالت  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  درآمد 
است. کشاورزان کوچک مقیاس در شرایط عادی بدون کووید-19 
فن آوری،  در  سرمایه گذاری  مالی،  منابع  تأمین  در  مشکالتي  با 
و  ماشین آالت  به کارگیری  تولید،  جدید  روش های  به کارگیری 
بازار فروش مواجه بوده اند. حال تحت تأثیر بحران کرونا به سبب 
فعالیت های  در  کشاورزی  فعال  کار  نیروی  حذف  و  تضعیف 
فرآوری  و  تولید  چرخه  در  اختالالتي  ایجاد  احتمال  مختلف، 

محصوالتی نیز امکان پذیر است ]4[. 
برای  از کارخانه های تصفیه  پساب خود خواسته است که  چین 
طریق  از  کووید-19  بیماری  عامل  ویروس  انتشار  از  جلوگیری 
فاضالب سیستم ضدعفونی کننده را عمدتًا از طریق استفاده بیش تر از 
کلر تقویت کنند. با این حال هیچ مدرکی مبنی بر بقای این ویروس 
در آب آشامیدنی یا فاضالب وجود ندارد. در مقابل مقدار زیاد کلر 
موجود در آب می تواند برای سالمتی افراد اثرات مضری به همراه 
اظهار   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان  که  چند  هر  باشد.  داشته 
داشت که آلوده شدن به ویروس عامل بیماری کووید-19 از طریق 
آب غیرممکن است و خطر ابتال از طریق سیستم های آبرسانی کم 
نمونه  آزمایش آب های صنعتی چهار  مورد  نمونه   27 از  اما  است، 
این  به  ویروس  این  ورود  چگونگی  که  بودند  ویروس  این  دارای 
آب های صنعتی مشخص نیست ]34[. از جمله اثرات مرتبط با منابع 
آب در ایران نیز مي توان به افزایش مصرف آب در کشور، کاهش ذخیره 
منابع آب پشت سدهای تأمین آب شرب به دلیل افزایش مصرف آب 
جهت شستشو و نظافت به منظور جلوگیری از آلودگی با ویروس و 
نیز کاهش ذخیره آب در منابع زیرزمینی به دلیل استفاده بیش از حد و 
عدم توان برخی از صنایع در بازچرخانی و استفاده مجدد از فاضالب 
به دلیل وجود آلودگی های میکروبی، افزایش شدید قیمت مواد مصرفی 

و اقالم و تجهیزات مورد استفاده، استهالک باالی تجهیزات ناشی از 
کارکرد مداوم و حداکثری در طول شبانه روز و افزایش مصرف مواد 

شیمیایی و هزینه های مربوطه اشاره کرد ]4[.

اثرات کشاورزی 
است  این  از  کرده حاکی  تجربه  که جهان  پیشین  همه گیری های 
که قرنطینه ها و ترس های ناشی از آن در فعالیت های انسانی و رشد 
اقتصادی تأثیر بسزایی دارد، اما این تأثیر در فعالیت های کشاورزی 
بیماری های عفونی و همه گیر شیوع  نیز ظاهر می شود. هنگامی که 
پیدا می کنند احتمال گرسنگی و سوء تغذیه نیز افزایش پیدا می کند. با 
پیشرفت بیماری اوضاع بدتر شده و محدودیت های فعالیتی به طور 
برای  کار  نیروی  کاهش  باعث  که  می شود  اعمال  سختگیرانه ای 
برداشت محصول می شود و یا کشاورزان برای ارائه محصوالت خود 
به بازار با مشکل مواجه می شوند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد نیز اظهار داشت که بیماری کووید-19 از دو جنبه عرضه و 
تقاضای مواد غذایی بر کشاورزی تأثیر می گذارد. این دو جنبه ارتباط 
مستقیمی با امنیت غذایی دارند و بنابراین امنیت غذایی نیز در معرض 
خطر است. شکل 4 روابط بین این عناصر و هم چنین تأثیر بیماری 
کووید-19 را نشان می دهد. سیستم کشاورزی شامل تولیدکننده ها، 
زمین  گیاهان،  نهاده ها،  کشاورزی،  ابزار  و  ماشین آالت  خام،  مواد 
زراعی و غذای صنعتی شده است. هم چنین مصرف شامل مردم و 
سیستم های مختلف بازاریابی است. طبق این شکل، اثر کووید-19 
بر تقاضا به سبب وقوع محدودیت های احتمالی در قابلیت دسترسی  
ثابت  غالبًا  مصرف  و  موجودیت   میزان  زیرا  بود.  خواهد  بیش تر 

هستند ]2، 26[.
شاخص های  از  یکی   FAO (FFPI) غذایی  قیمت  شاخص 
ماهانه  تغییرات  که  است  جهانی  قیمت  تغییرات  اندازه گیری 
می دهد.  نشان  را  غذایی  محصوالت  سبد  بین المللی  قیمت های 
میانگین شاخص FFPI از فوریه 2020 برابر با 180/5 گزارش شده 
است که حدود 1 درصد کم تر از میانگین آن در ژانویه بوده است 

شکل 4: سیستم امنیت غذایی؛ الف( بدون بیماری کووید-19 و ب( همراه با بیماري کووید-19 ]26[
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)شکل 5(. این کاهش زمانی اتفاق افتاد که پس از چهار ماه متوالی 
افزایش در میانگین این شاخص صورت گرفته بود. کاهش صورت 
گرفته عمدتًا به دلیل افت شدید در قیمت های صادرات روغن های 
گیاهی و نیز به مقدار کم تر به دلیل افت قیمت هاي گوشت و غالت 
لبني و شکر  قیمت محصوالت  افزایش  با  از طرفي  بوده است که 

همراه شده است ]26[. 

 

19تعداد روز پس از اولین گزارش کووید-  
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شکل 5: تعداد افراد مبتال شده، جان باختگان و شاخص قیمت 
غذایی ناشی از اثر بیماری کووید-19 در مقیاس جهانی تا 31 

مارس 2020 ]26[

توانایي  و  رفاه  میزان  بیان گر  تقاضا  میزان  کلي  به طور 
دوره  یک  طي  کاال  یا  محصول  یک  خرید  براي  مصرف کنندگان 
عدم  دلیل  به  کرونا  شیوع  دوره  طي  تقاضا  میزان  است.  مشخص 
به  کاهش  این  چند  هر  مردم،  خرید  توانایي  کاهش  و  قطعیت 
در  وضعیت  این  است؛  کرده  پیدا  کاهش  است،  بوده  کم  میزان 
صورت تداوم بیماري همه گیر کووید-91 براي یک مدت طوالني، 
به دلیل کاهش درآمد و از دست دادن شغل ها بدتر خواهد شد. از 
تجربه  دارد،  جهان  تجاري  بازار  در  مهمي  نقش  چین  آن جایي که 
غذایي  مواد  برخط  خرید  میزان  که  است  داده  نشان  کشور  این 
شده،  گرفته  پیش  در  قرنطینه  سیاست هاي  به دلیل  مشروبات،  و 

افزایش پیدا کرده است ]62[.
امنیت غذایي به این معنی است که تمامي افراد قابلیت دسترسي 
نامحدود به غذایي که موجب تأمین نیازهاي اولیه آن ها شود، را داشته 
باشند. در صورت عدم اتخاذ اقدامات سریع، یک بحران جبران ناپذیر 
غذایي به وجود خواهد آمد که داراي اثرات مخرب تر بر اکثر جوامع 

تأمین  زنجیره هاي  روي  باید  اقدامات   .)6 )شکل  است  آسیب پذیر 
کل  بر  همه گیر  بیماري  اثرات  مهار  و  جهان  در سطح  غذایي  مواد 
سیستم غذایي متمرکز شود. برنامه هاي اجتماعي به مانند یک چتري 
عمل مي کنند که می توانند اثرات بحران هاي کوتاه مدت را به حداقل 

ممکن می رسانند ]53[.

شکل 6: گروه های آسیب پذیر نسبت به بحران غذایی ]26[

اولین گروه آسیب پذیر شامل افرادی است که دارای سوء تغذیه 
مزمن هستند و نمی توانند انرژی و کالری به اندازه کافي براي داشتن 
یک زندگي طبیعي دریافت کنند که در حال حاضر تعداد این افراد به 
حدود 820 نفر مي رسد. این گروه از مردم نمي توانند هر گونه اختالل 
احتمالي وارده به معیشت یا وضعیت تغذیه که کووید-91 مي تواند 
ایجاد کند را تحمل کنند. اگر این ویروس به کشورهاي مأمن این 
بهزیستی  و  اجتماعی  رفاه  شبکه  داراي  افراد  نیز  و  افراد  از  دسته 
ضعیف، گسترش پیدا کند، پیامدهاي جدي را در پي خواهد داشت. 
گروه دوم آسیب پذیر کشاورزان خردمقیاس که ممکن است از کار 
کردن روي زمین خودشان و از دسترسي آن ها به بازارها براي فروش 
محصوالتشان یا خرید بذور و دیگر مواد ضروري خود ممنوع شوند، 
داراي  که  است  کودکاني  شامل  نیز  آسیب پذیر  سوم  گروه  هستند. 
خانواده هاي کم درآمد هستند. این دسته از افراد معموالً از برنامه هاي 
مورد  دارند،  را  آن ها  تامین غذایي  مسئولیت  که  اجتماعي-فرهنگي 
همه گیر  بیماري هاي  خاطر  به  برنامه ها  این  مي گیرند.  قرار  حمایت 
و  مي آیند  در  تعلیق  به  تغذیه  ریسک  نیز  و  غذایي  امنیت  به سبب 
در نتیجه کودکاني با سیستم ایمني محدود در مقابل با این بیماري 
خواهیم داشت. بنابراین هر کشوري باید اقدامات الزم را براي حفظ 
برنامه هاي تغذیه اجتماعي و نیز مالحظه احتیاط هاي ضروري براي 
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جلوگیري از انتقال ویروس به کار بگیرند ]21، 62[. 
در ایران، کشاورزان کوچک مقیاس با مالکیت زمین کم تر از پنج 
هکتار، حدود 57 درصد بهره برداران کشاورزی را تشکیل می دهند. 
شیوع کووید-91 بر زنجیره تأمین، تقاضا و نقدینگی، بنگاه ها و عرضه 
نیروی کار، مصرف کاالها و خدمات و در نتیجه کاهش درآمد مصرف 
کشاورزان  است.  تأثیرگذار  محصوالت  تولیدکنندگان  و  کنندگان 
در  مشکالتي  با  کووید-91  بدون  عادی  شرایط  در  کوچک مقیاس 
تأمین منابع مالی، سرمایه گذاری در فن آوری، به کارگیری روش های 
جدید تولید، به کارگیری ماشین آالت و بازار فروش مواجه بوده اند. 
حال تحت تأثیر بحران کرونا به سبب تضعیف و حذف نیروی کار 
فعال کشاورزی در فعالیت های مختلف، احتمال ایجاد اختالالتي در 

چرخه تولید و فرآوری محصوالتی نیز امکان پذیر است ]4[. 

نتیجه گیري
همه گیری کووید-19 بیماری مشترک انتقالی از حیوان به انسان 
بخش های  و  اکوسیستم  بر  کووید-19  تأثیر  درک چگونگی  است. 
ناشی  اختالل  است.  ضروری  و  مهم  بسیار  زیست  محیط  مختلف 
به  منجر  جهان  سراسر  در  کووید-19  ویروس  همه گیر  بیماری  از 
اثرات زیادی بر اکوسیستم و محیط زیست شده است. محیط زیست 
به خاطر بحران کووید-19 دچار آسیب شده و در عین حال منافعی 
نیز در آن حاصل شده است. شبکه های خبری و محتوای رسانه های 
می دهند؛  نشان  را  کرونا  بحران  منفی  تأثیرات  بی درنگ  اجتماعی 
برای  نیز  مثبت  تأثیرات  ایجاد  به  منجر  که  است  این  واقعیت  اما 
اکوسیستم و محیط زیست ما هر چند موقت نیز شده است. براي 
مثال توقف به یکباره تمام پروازها در سطح جهان موجب تغییرات 
است  حالي  در  این  است.  شده  هوا  آلودگي  در  چشم گیري  بسیار 
اثرات  عفوني  بیماري  یک  به عنوان  کووید-19  همه گیر  بیماري  که 
از  به وجود آورده که یکي  را  اجتماعي-اقتصادي و محیط زیستي 
مخرب ترین اثرات در فرآیند توسعه پایدار محسوب مي شود. طبق 
اقتصادی جهانی  فعالیت  که  پیش بینی می شود  اخیر  مطالعات  نتایج 
به روال  آرامی(  به  اگر  بیش تر کشور ها )حتی  آینده در  ماه های  در 
پیشین باز  گردد؛ بنابراین کاهش غلظت گاز های گلخانه  ای طی یک 
نیست.  ما  زیست  محیط  پاکسازی  برای  پایدار  راهی  کوتاه،  دوره 
به نظر مي رسد براي کاهش اثرات منفي این بحران جهاني، الزم است 
که متغیرهاي تأثیرگذار بر گسترش آن به غیر از مسائل بهداشتي و 
پزشکي از جمله دماي متوسط روزانه، رطوبت نسبي، سرعت باد و 
تا  شوند  اولویت بندي  و  بررسي  مختلف  مناطق  در  تراکم جمعیت 

بتوان راهبردهاي مدیریتي مناسب تبیین و اتخاذ نمود. 
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Abstract

Effects of COVID-19 Pandemic on the Environment, Natural Resources and 
Agriculture 
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Over the past few months, the COVID-19 epidemic has had significant impacts on the environment, 
natural resources, economy, and food security, so, it requires a comprehensive assessment. In this regard, 
the present study reviews the effects of COVID-19 on various aspects of the environment, natural resources 
and agriculture through reviewing studies conducted since the outbreak of this epidemic. First, all the 
studies performed on the target aspects were collected, then categorized and analyzed. To date, the infection 
of this disease has infected millions and killed thousands of people. More than 80 countries have closed their 
boundaries, forced people to quarantine, and closed the businesses, and about 1.5 billion schools. Increased 
human infections and deaths, consumption of water, electricity, gas, materials of food, healthiness, and 
medicine, billions of dollars in economic losses and challenges related to household and medical waste 
disposal, reduced environmental diplomacy, reduced accuracy of air forecasting and infection of wildlife 
are some of the negative consequences for the viral disease of COVID-19. However, positive effects such 
as reducing the pressure on natural resources, reducing air pollution and climate change, and a deeper 
understanding of the ecosystems and the environment reserves were also observed. Despite the existence of 
few health and environmental protocols, it is necessary to develop more comprehensive guidelines on the 
environment and ecology contexts on the agenda of the organizations in charge of this issue in order to be 
more resilient against this disease.

Keywords: Animal-human-environmental relationship, Corona, Ecological effects, Ecosystem 

degradation, Global crisis
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