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 نقش محصولات استراتژیک در معیشت خانوارهاي روستایي
 )مطالعه موردي: کشت پسته در شهرستان سیرجان(

 

  چکیده
که  به طوری تولید پسته در ایران یکی از منابع مهم ایجاد درآمد برای روستاییان و اقتصاد ملی محسوب می شود.

صادرات غیرنفتی کشور نیز نقش در بخش  و کندمین میأپنج درصد کل ارزش تولید کشاورزی را ت این محصول حدود
باشد، در این پژوهش به مطالعه و اساسی دارد. از آنجا که پسته، کشت غالب در مناطق روستایی شهرستان سیرجان می

روش جمعاین شهرستان پرداخته شده است.  روستایی خانوارهای عیشتتحلیل آثار تولید این محصول و نقش آن در م
ها در دو سطح روستا و خانوار ای و میدانی بوده که در مطالعات میدانی، بررسیآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه

ابی شناسایی گردید. های انتخدهستان به عنوان نمونه 4خانوار در  05صورت گرفته است. در این راستا، روستاهای بالای 
سپس برای مطالعات مرتبط با خانوار، با توجه به تعداد خانوارهای ساکن در روستاهای مورد مطالعه و با استفاده از 

ها ای از شاخصخانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. برای بررسی وضعیت معیشت، مجموعه 249فرمول کوکران، 
ای از های تولید پسته، مجموعهمالی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی و برای بررسی محدودیتهای انسانی، در ابعاد سرمایه

های برای تجزیه و تحلیل دادهفضایی مورد توجه بوده است.   -کالبدی  ها با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی وشاخص
نتایج تحقیق  ای آماری استفاده شده است.هو تحلیل مراتبی سلسله ها، از روش تحلیلآوری شده از طریق پرسشنامهجمع

سطح مطلوبیت معیشت، های تولید پسته و مؤید آن است که در روستاهای شهرستان سیرجان، بین میزان محدودیت
رابطه معناداری وجود دارد و تولید پسته در این شهرستان، سبب افزایش درآمد، بالا رفتن قدرت خرید و بهبود معیشت 

اخیر، تدولید این محصول روند افزایشی  های پدژوهش، طی دههیی شده است. همچنین بر اساس یافتهخانوارهای روستا
  ترین منبع درآمدی روستاهای این شهرستان ایفای نقش نموده است.داشته و به عنوان مهم

 تولید پسته، معیشت خانوار، روستا، شهرستان سیرجان.کلیدي:  واژگان

  مقدمه 
باشد که نقش مهمی در استقلال سیاسی و های تأثیرگذار در اقتصاد ایران میمهمترین بخشکشاورزی یکی از 
های توسعه اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای روستایی، در واقع یکی از بهترین روش .کنداقتصادی کشور ایفا می

های باغداری در در این راستا، فعالیتباشد. .. می. های کشاورزی از قبیل زراعت، باغداری، دامداری وگسترش فعالیت
توان در این میان، می شود کهمناطق دارای پتانسیل کافی، یکی از مؤثرترین فاکتورها در معیشت روستاییان محسوب می
پنج درصد کل ارزش تولید  به یکی از مهمترین محصولات باغی کشور یعنی پسته اشاره نمود. این محصول حدود

 از سهم بیشترین سالانهآید که مهمترین محصول از نظر کسب درآمد ارزی به شمار می وکند میمین أکشاورزی را ت

 25از  بیش و تولید از درصد 49حدود  کنونی، شرایط در». به طوری که دهدرا به خود اختصاص می غیر نفتی صادرات
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 هایسالنامه اساس بر (.924: 9279ن، )صادقی و همکارا« باشدکشور ایران می اختیار در پسته جهانی صادرات درصد

درصد باغات کشور، اولین استان باغی بوده که  7/92هکتار و  452970زیرکشت  سطح داشتن با کرمان استان آماری،
(. به همین 87: 9277)اسلامی و فرزام نیا،  باشدهکتار( متعلق به محصول پسته می 259728) بیشترین سطح زیر کشت آن

 (.0: 9274)علوی نائینی،  یابدهای ضبط پسته در این استان قرار دارند و این تعداد هر ساله افزایش میالعلت اکثر ترمین
در بخش  غنیهای پتانسیلضمن دارا بودن »های واقع در این استان، شهرستان سدیرجان، از شهرستاندر این راستا، 

)جهاد « شودبرداشت می هاآنهزار تن پسته از  40ش از هزار هکتار باغ پسته دارد که سالانه بی 25، حدود کشاورزی
های روستایی شهرستان سیرجان خانواراکثر معیشت  (. لذا با توجه به اینکه49: 9292کشاورزی شهرستان سیرجان، 

ه ای در بهبود معیشت روستاییان آن داشتتواند نقش سازندهباشد، این محصول میوابسته به تولید و برداشت پسدته می
از قبیل کمبود آب،  شکلاتیباشد. با این وجود، این محصول مشکلات و مسائل خاص خود را داشته و دارای م

 هاآن)که بیشترین سدود عاید  هاواسطه)کود، سم و ادوات کشاورزی(، وجود  هانهادهی گرانسرمازدگی در فصل بهار، 
و ارائه راهکارهای مناسب است تا در مگی نیازمند شناسایی باشد که هبدرداری سددنتی و غیره مینظام بهره(، شودیم

 ایمطالعه حال به تابا این توصیف،  نهایت بتوان زمینه بهبود معیشت خانوارهای روستایی این شهرستان را فراهم نمود.

 وضعیت تأثیدر به مطالعات بیشتر در ارتباط با نقش پسته بر وضعیت معیشت روستاییان صورت نگرفته است و جامع

 آن کیفیت و عملکرد پسته، عناصر غلظت بر شوری و آوریلسا اثر کدوددهدی، نحوه کدود، نوع زیدرزمینی، آب

با انتخاب معیارهای مناسب، وضعیت تولید پسته، . بر اساس این ضرورت، مقاله حاضر سعی دارد تا اندپرداخته
به سؤال اساسی  رجان بررسی نماید و در پی پاسخ به اینها و نقش آن را در معیشت روستاییان شهرستان سیمحدودیت

است که در خانوارهای ساکن در روستاهای مورد مطالعه، درآمدهای حاصل از تولید پسته در مقایسه با سایر درآمدها و 
 های تولید پسته و سطح مطلوبیت معیشت چگونه است؟ارتباط بین میزان محدودیت

 پایدار و تولید پسته، تحقیقات دهد که تاکنون در هر یک از حوزه های معیشتیمروری بر پیشینه تحقیق نشان م

 گردد:اشاره می هاآندر ادامه بحث به مواردی از  که است شده انجام پژوهشگران توسط متعددی
 نقش بر بنگلادش، سینگمیمن منطقه در فقر کاهش برای پایدار معیشت رویکرد نقش بررسی ( در2559) 9احمد

( بر 2592و همکاران) 2همچنین تانگ .کندمی تأکید روستایی نواحی در اقتصادی هایفعالیت تنوع برای ماهی رشپرو
انجام گردیده، بیان نموده« های کشاورزی و معیشت پایدار روستاییشیوه»اساس نتایج تحقیق خویش که در ارتباط با 

های زیست ارد و سبب افزایش درآمد، بهبددود شاخصاند که کشداورزی در حفظ معیشت روسدتایدی نقش مؤثدری د
-نقش سیاست»(، تحت عنوان 9278آبادی)عزتنتایج طرح پژوهشی عبدالهی .شودسازی اشتغال میمحیطدی و متنوع

ای برای نیز مؤید آن است که سیاستهای انگیزه« گذاری ناهماهنگ در توسعه ناپایدار کشت پسته با تأکید بر منابع آبی
ه به این نتیجه رسیده که دمنابع آب تنها در صورتی موفق هستند که ثبات اقتصادی وجدود داشته باشد و در ادامحفظ 

کشدداورزی، رفاه اجتماعدی را و  های کددلان اقتصادی، منابع آبهای مستقل و ناهماهنگ در بخشسیاستگذاری
ه است. همچنین نتایج طرح پژوهشی پورمیدانی و کاهش داده و باعث توسعه ناپایدددار کشت پسدته در ایددران شد

دهد که مناسب بودن آب، نشان می« اجتماعی کشت پسته در استان قم -بررسی آثار اقتصادی»(، با عنوان 9279قرئلی)
های پژوهش بر اساس یافته خاك و شرایط اقلیمی مناطق وسیعی از استان قم، سبب توسعه کشت پسته شده است و

تواند در بهبود کاری در استان قم دارای توجیه فنی و اقتصادی است و میاند که طدرح پستهتیجه رسیدهخویش به این ن
(، در مطالعات خویش اثرات نوسان نرخ ارز را 9295از سوی دیگر، مرتضوی و همکاران) کاران مؤثر باشد.معیشت پسته

 کشورهای درآمد وزنی متغیرهایی مانند میانگینبر میزان صادرات پسته بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که 
زادصالحدی و دارد.  صادراتی پسته ارزش بر مثبت تأثیر پسته، داخلی تولیدکننده قیمت و ارز نرخ پسته، واردکننده

                                                      
1. Ahmed 

2. Tang 
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ی خاك بر رشد، عملکرد هایژگیوتأثیر برخی از »( نیز در تبیین نتایج طرح پژوهشی خویش با عنوان 9295همکاران)
 آن رشد بر مؤثر عوامل پسته، شناسایی پایدار تولید کنند که برایبیان می« ی پسته در منطقه انار رفسنجانو خندان
 و همچنین اردستانیاند که شوری و رس زیاد، اثر منفی بر عملکرد پسته دارد. به این نتیجه رسیده است و ضروری
 یکی پسته که اندکرده بیان «کرمان پسته ازاریابیب بررسی» عنوان خویش با گزارش طرح پژوهشی در ،(9299)مؤذنی

 در این محصدول که باغات است کشدور باغی محصولات مهمترین جمله از و ایران غیرنفتی صادرات عمده اقلام از
شده  جهانی بازار در ایران کاهش سهم در نتیجه و وریبهره کاهش دچار متعدد، هایمحدودیت دلیل به اخیر هایسال
 بازاریابی این ارتباط با در ایران که اندرسیده نتیجه این خویش به بر اساس نتایج طرح پژوهشی هاآنمچنین ه. است

قیداری و سجاسی .باشدمی ضروری آن دلایل و هانارسایی ها،ضعف شناسایی و بر این اساس است ضعف دچار محصول
اهبردهای توسعه معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی بندی راولویت»ای تحت عنوان ( نیز در مقاله9292همکاران)
اند که توجه به توسعه معیشت پایدار روستایی بیان کرده« فازی: مطالعه موردی شهرستان خدابنده –تاپسیس  –سوات 

ییان برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی رویه روستادر قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره
اند که با توجه به تمرکز راهبردهای نماید و به این نتیجه رسیدههای شغلی را ضروری میبه شهرها و افزایش فرصت

های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است. از طرف دیگر، حاصل از تلفیق نظرات دو گروه نمونه
اجتماعی محصولات استراتژیک بر  –بررسی اثرات اقتصادی»عنوان ( در پژوهشی با 9292فال سلیمان و همکاران)

 اقتصادی حیات در اساسی نقش دارای کشاورزی اند که بخشبیان کرده« آبادتوسعه مناطق روستایی در شهرستان خلیل
اند که دهباشد و در ادامه پژوهش به این نتیجه رسیمی هاآن اقلیم با جهان متناسب روستایی سراسر جوامع سیاسی و

 لحاظ از پسته که کشت ایگونه به است؛ بوده تأثیرگذار کارانپسته اقتصادی و اجتماعی وضعیت بر پسته محصول
 رفاهی شرایط بهبود مسکن، وضعیت بانک، بهبود در اندازپس میزان افزایش مانند هاییشاخص اجتماعی، و اقتصادی
زاده و صادق .است بخشیده ارتقا را... و تولید افزایش آموزش،نقلیه،  وسایل خرید بالا، درآمد ایجاد خانوار،

 رویکرد از استفاده رشت با شهرستان شالیکاری اراضی پایداری تحلیل»( نیز در پژوهشی با عنوان 9292همکاران)
و  به بررسی محصول استراتژیک برنج و نقش آن بر معیشت پایدار شالیکاران شهرستان رشت پرداخته« پایدار معیشت

های های متعدد از قبیل سرمایهچنین نتیجه گرفتند که سود ناشی از برداشت این محصول در نهایت بر پایداری سرمایه
اقتصادی اثرگذاری مطلوب دارد و تولید پایدار برنج نقش کلیدی در بهبود معیشت  –فیزیکی، انسانی، اجتماعی و مالی

 بسیار مؤثر است. هاآنشالیکاران ایفا نموده و در ارتقای سطح رفاه 
مطالعات مختلفی  پایدار و تولید پسته، در هر یک از حوزه های معیشتپیشینه تحقیق مؤید آن است که تاکنون 
های انجام شده، این دو مقوله با هم مورد توجه نبوده است. در حالی که در صورت گرفته است و در هیچ یک از تحقیق

ه نقش و اثرگذاری تولید این محصول بر معیشت خانوارهای روستایی مورد گردیده است تا بپژوهش حاضر سعی 
 مطالعه پرداخته شود. 

 پژوهش ها و روشداده
ای و آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانهتحلیلی انجام گردیده است. روش جمع -این پژوهش به روش توصیفی

 ح روسدتا و خانوار صورت گرفته است که بر اساس آن ابتداها در دو سطمیدانی بوده است. در مطالعات میدانی، بررسی

های انتخابی تعیین گردید. سپس برای مطالعات مرتبط با خانوار در چهار دهستان به عنوان نمونه 05روستای بالای  29
خانوار به  249خانوار، با توجه به تعداد خانوارهای ساکن در روستاهای مورد مطالعه و با استفاده از فرمول کوکران، 

عنوان حجم نمونه محاسبه گردید و به نسبت فراوانی خانوارهای موجود در هر روستا به طور تصادفی، خانوارهای نمونه 
ها با ابعاد اقتصادی، ای از شاخصهای تدولید پسته، مجموعدهانتخاب گردید. در این تحقیق، برای بدررسی محدددودیت
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-( و برای بررسی وضعیت معیشت خانوارهای مورد مطالعه، مجموعه9ضایی)جدولف -اجتماعدی، محیددطی و کالبددی 

 ( مورد توجه قرار گرفته است. 2های انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و طبیعی)جدولها در ابعاد سرمایهای از شاخص
 پسته تولید هایهای مورد توجه در بررسی محدودیتشاخص -0جدول

 هاشاخص ابعاد هاشاخص ابعاد

 اقتصادي

)کود، سم و ادوات کشاورزی(، وجود  هانهاده یگران
برداری سنتی، عدم پیشرفت در بازار، نظام بهره هاواسطه

صنعت در بخش کشاورزی، دستمزد کارگران، هزینه 
 های آببرق موتورهای آبی، هزینه های لایروبی چاه

 محیطي

سرمازدگی در فصل بهار، محدودیت 
دسترسی به زمین  دسترسی به آب، عدم

حاصلخیز، عدم مالکیت زمین، شرایط آب 
و هوایی نامناسب، شیب و ارتفاع زیاد، 
 فرسایش زیاد، کیفیت آب قابل دسترس

اجتماعي 
و 

 فرهنگي

اصول  رعایتعدم خرد بودن اراضی ناشی از تقسیم ارث، 
سنتی، ریسک  هایروش بکارگیریو  آبیاری صحیح

گرایی و تقدیرگرایی در پذیری پایین روستاییان، محلی
بین روستائیان، عدم آگاهی و استقبال روستائیان از 
الگوهای مشارکتی، دانش و مهارت پایین کشاورزان، 

 حس تعاون و همکاری میان خانوارهای روستایی

 -کالبدي
 فضایي

ی ارتباطی نامناسب، عدم  دسترسی هاراه
جهت  بازاریابی  و اطلاع  IT به فناوری 

حصولات، نبود انبار و مکان م متیقاز 
 مناسب جهت نگهداری محصولات

 
 های مورد توجه در بررسی سطح معیشت خانوارهای مورد مطالعهشاخص -7جدول

 شاخص ها مولفه ها ابعاد شاخص ها مولفه ها ابعاد

سرمایه انساني
 

 بهداشت
بهداشتی و  مراکز به دسترسی

 از آب درمانی، برخورداری

 سالم آشامیدنی

سرم
ایه اجتماعي

 

 مشارکت
مشارکت در امور عمرانی روستا، 
 مشارکت در امور مالی روستا، مشارکت

 روستا خیریه امور در

 مهارت
مهارت های فنی و حرفه ای در 

 هایکلاس از تولید،  برخورداری
 حرفه ای در تولید فنی و آموزشی

 اعتماد
 برای دیگران، تمایل اعتماد جلب سطح

 نمالی به دیگرا کمک

وضعیت 
 رفاهی

سطح رضایت از شغل، سطح رضایت از 
 مسکن

 سلامت
سطح رضایت از تغذیه، وضعیت 
سلامت خانوار، سالخوردگی 

 جمعیت کشاورزان

 آموزش

 
دسترسی به مدارس، سطح استفاده از 

 ها، دسترسی به اینترنترسانه
 کیفیت مسکن مسکن

 رقابت
ن تولید، توا در رقابت توان

 بازاریابی محصولات تولید

سرمایه فیزیکي
 

 وسایل
ابزار و ماشین آلات کشاورزی، دسترسی 
به امکانات و لوازم رفاهی زندگی، 

 دسترسی به امکانات ارتباطی

سرمایه مالي
 

 درآمد
میزان درآمد، پایداری درآمد و 

 دسترسی به سوخت انرژی ثبات شغلی، قدرت خرید

سرمایه طبیعي
ابع من 

 طبیعی

دسترسی به آب و هوای مطلوب، 
دسترسی به خاك حاصلخیز، دسترسی به 
منابع آبی کافی، دسترسی به منابع آبی با 

 کیفیت مناسب
 پس انداز

دسترسی به وام یا برخورداری از 
حمایت نهادهای مالی، تدوان 
سدرمایده گدذاری با اسدتفاده از 
پس انداز، سطح رضایت از میزان 

 پس انداز

مالکیت 
کشاورز
 ی

 به دسترسی باغی، زمین زراعی، زمین
    کافی کشاورزی اراضی

 0323های تحقیق، مأخذ: یافته
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روایی محتوایی پرسشنامه تحقیق با دریافت نظرات کارشناسان و افراد آگاه از وضعیت روستاهای شهرستان 
 و کار تکنیک و اصول رعایت تأیید رسید و برایسیرجان )خبرگان محلی، اعضای شورای اسلامی و دهیاران( به 

 اولیه کسب هایداده با که گردید استفاده افزار اس پی اس اس نرم در کرونباخ آلفای روش از پایایی، میزان سنجش
 تعیین برای ها،داده آوریجمع از پس .آمد بدست 72/5 از بیش در هر یک از ابعاد مورد بررسی اعتبار ضریب شده،
 مختلفی مراحل معیاری چند مدل ارزیابی پایه بر مطالعه، مورد خانوارهای معیشت سطح و پسته تولید دودیتمح سطح
 است. در بوده توجه مورد هاداده نمودن استاندارد نیز و مرتبط هایشاخص وزن تعیین ارزیابی، ماتریس تشکیل شامل
 مدل از خانوارها، معیشت سطح و پسته تولید هایودیتمحد در مؤثر فاکتورهای نسبی اهمیت تعیین برای راستا، این

 . است شده استفاده افزار اکسپرت چویسنرم مراتبی در سلسله تحلیل
که رابطه  (997: 9999 ، 2)مالچفسکیاستفاده شده است 9ها نیز از روش ترکیب وزنیهمچنین برای جمع بندی داده

 مورد استفاده در این روش به صورت زیر می باشد:
  ijX jW j= ∑ iZ 

Zi  خانوار  برای شده ارزیابی معیشت سطح یا تولید محدودیت = سطح i (m  ، ... ، 2 ، 2 ، 9 =i  ( 
Wj شاخص اهمیت = درجه j  
Xij شاخص شده استاندارد = نمره j خانوار برای i 
 معیشت مطلوبیت سطح و پسته لیدتو هایمحدودیت شدت» تعیین و فضایی و آماری هایتحلیل برای راستا، این در

  است. شده استفاده و سامانه اطلاعات جغرافیایی افزارهای اس پی اس اسنرم از ،«مطالعه مورد خانوارهای
 

 محدوده مورد مطالعه
درجه  02دقیقه تا  28درجه و  04کیلومتر مربع، در غرب استان کرمان و بین  98479شهرستان سیرجان با مساحت 

 دقیقه عرض شمالی واقع شده است. از شمال به 9درجه و  25دقیقه تا  28درجه و  27طول شرقی و دقیقه  25و 

و  بردسیرو  بافتهای ، از مشرق به شهرستانآباد(حاجی )شهرستان استان هرمزگان، از جنوب به شهربابک رفسنجان و
باشد. (. آب و هوای سیرجان معتدل و خشک می9محدود گردیده است)شکل ریز()شهرستان نی استان فارس از غرب به

 هایرودخانهترین است. مهم اقیانوس هندی و اثر هوای مرطوب های این شهرستان، توده هوای غربمنشأ اصلی بارندگی
شهرستان ر حال حاضر، باشند. دآباد که هر دو فصلی میاند از: تنگوییه )پلنگی( و رودخانه حسینسیرجان عبارت

 ،9295 سال سرشماری طبق»باشد. آبادی دارای سکنه می 252دهستان و  95شهر،  8بخش،  0سیرجان متشکل از 
 کشاورزی جهاد سازمان« )باشدنفر می 09202فر و جمعیت روستایی آن ن 228298شهرستان سدیرجان  کل جمعیت
 (20: 9295کرمان،  استان

 
 موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه -0شکل

 

 

                                                      
1. Additive Weighting Method 
2. Malczewski 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
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 مباني نظري
 مختلف مناطق با متناسب استراتژیک، محصولات بر تأکید و توسعه آن، کشاورزی بخش مهم هایسیاست از یکی

 جایگاه نماید، بلکهفراهم می را پایداری اقتصاد روستاییان و کشاورزان برای تنها نه حصولاتم این کشت چراکه است.

      پسته محصول استراتژیک، محصولات این از یکی آورد.می وجود به کشور برای نیز را ایه ویژ سیاسی و اقتصادی
باشد)فال سلیمان و همکاران، می قابل کشت نایرا مناطق برخی دارد، در نیاز که خاصی اقلیم به توجه با که باشدمی

شد و بنا به شواهدی، منطقه خراسان به پسته گیاهی است که از دیرباز در مناطق مختلف ایران کشت می .(42: 9292
-(. در حال حاضر نیز عمده89: 9282ترین منطقه کشت و پرورش پسته در جهان مطرح است )ابریشمی، عنوان قدیمی

 کرمان استان خیز جهان در ایران و پس از آن در ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در این راستا،تهترین مناطق پس

 205 قدمتی دارای منطقه این در پسته درختان پرورش و کاشت شود.می محسوب جهان در پسته کاشت منطقه مهمترین

است  گرفته صورت گذشته قرن نیم بیشتر در ستهپ هایباغ توسعه ایران، در پسته کشت طولانی سابقه رغم به است. ساله
   (.992باشد )همان، ایران می خشک نیمه و خشک هایاقلیم با سازگاری و خشکی و رفتن شوری بالا از ناشی امر که این

درآمد سرشار  و کاری و احداث باغ پسته در حال حاضر در ایران اهمیت فراوانی پیدا کردهدر هر صورت، پسته
ها شده است. لذا با توجه به اینکه جوامع ای مطلوب برای توجه به بخش کشاورزی و جذب سرمایهته، انگیزهباغات پس

باشند، توسعه کشت پسته در مناطق مستعد، در حل ای در ارتباط با معیشت مواجه میروستایی کشدور با مشکلات عدیده
ت حیاتی برای توسعه جوامع روستایی، تحقق معیشت این مشکلات نقش مؤثری خواهد داشت. در واقع یکی از موضوعا

، به عنوان رویکردی جدید در مقوله توسعه 9975رویکرد معیشت پایدار، در دهه  پایدار برای جوامع و مردم محلی است.
روستایی و با هدف کاهش و ریشه کنی فقر روستایی مطرح شده است. این رویکرد بر تفکری جامع و منسجم در رابطه 

اندرکاران توسعه به اهش فقر و توسعه روستایی تأکید کرده و به سرعت محبوبیت زیادی در میان محققان و دستبا ک
ها و مدیریت برای (. معیشت یعنی تفکر در مورد دسترسی به دارایی20، 9295پور و احمدی، )جمعه دست آورده است

 و هاقابلیت اجتماعی، و مالی هایدارایی شامل کلیهمعیشت  . در واقع(2: 2552و همکاران،  9)دردنداری آنهانگه
 زمان در را هادارایی و هاقابلیت این که بود خواهد پایدار زمانی و است زندگی شیوه یک برای نیاز مورد هایفعالیت
 جلوگیری اهاسترس و هاشوك بروز از و نبرد بین از را پایه طبیعی منابع به طوری که دهد، بهبود و حفظ آینده و حال
 چارچدددوب فهم برای حیاتدی مفهوم و پندج (9: 2559، 2؛ فائو و آیلو8: 9997، 2)کارنینماید مدیریت را هاآن و

 پیامدهای معیشتی و راهبردهای ها،مؤسسه و هاسیاستگذاری معیشتی، هایدارایی پذیری،آسیب مفهوم شامل معیشت
 اقتصادی، ابعاد یدربردارنده معیشت پایددار . فی الواقع، رویکدرد(22: 2559، 4)مک دونا و بونینگباشدمی معیشتی

 بینیپیش و شدنی بینیپیش صورت دو به و غیرمستقیم مستقیم که است هاییجنبه دیگر و محیطیزیست اجتماعی،
 طراحی و در لیعم راهنمای و تحلیلی ابزار چارچوبی همانند چنین کارگیریبه. گذاردمی تأثیر مردم رفاه بر نشدنی،
 تدریجی شدن نهادینه. رسدمی نظر به روستایی، ضروری توسعه یزمینه در ترمناسب اجتماعی هایسیاست اجرای

 مبنایی و اساس همچون تواندمی جهان در سراسر توسعه هایسازمان ریزیبرنامه دستور کار در پایدار معیشت رویکرد
   (.982 -987: 9277گیرد )هال و میجلی،  قرار توجه مورد فقرا، حامی روستایی یتوسعه برای

شوند که اعضای خانوار به آن دسترسی داشته یا مالک در رویکرد معیشتی، منابع به پنج بخش تقسیم می به هر حال
)مثل مهارت، آموزش و سلامتی(، سرمایه فیزیکی )مثل کالاهای  آن هستند. این منابع عبارتند از: سرمایه انسانی

)مثل زمین،  )مثل پول و پس اندازها(، سرمایه طبیعی ها(، سرمایه مالیها، ابزار و جادههای تولیدی، ساختمانیهسرما
 پایدار . معیشت(992: 9295)سلمانی و همکاران،  ها(ها و اتحادیه)مثل شبکه ..( و سرمایه اجتماعی. آب، درخت، دام و

                                                      
1. Dearden 

2. Carney 

3. FAO & ILO: Food and Agriculture Organization and International Labour Organization 

4. McDonagh & Bunning 
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کند و  حل انسان محوریت بر را خانوارها پذیریآسیب و فقر مشکل ددار سعی که است رویکردهایی جمله از روستایی،
هایی مانند دامداری عمدتاً واکنش در جهت ایجاد جذابیت در مناطق روستایی است که از طریق ایجاد درآمد در فعالیت

یشت پایدار . با مقایسه تحقیقات مرتبط و چارچوب مع(00: 2559و همکاران،  9)اوکلایآید یا کشاورزی پدید می
رسد که رویکردهای مختلف به کار گرفته شده اشتراکات زیادی دارند، اگرچه ممکن های مختلف، به نظر میسازمان

است دارای تأکیدهای عملیاتی متفاوتی باشند. در میان این رویکردها، چارچوب پنج جزیی دپارتمان توسعه بین المللی 
بسیاری عقیده دارند که چارچوب مذکور، مفاهیم اصلی رویکرد معیشت  هاست وترین آن، یکی از مهم9999در سال 

رفاه  تواند شامل درآمد بیشتر، افزایش. نتایج معیشت پایدار می(99: 2559، 2)شن پایدار را به خوبی در برگرفته است
پایدار از منابع  پذیری، کاهش نابرابری، بهبود امنیت غذایی، پایداری محیط زیست با استفادهکاهش آسیب زیستی،

معیشت به  تنوع بخشیدنو در نهایت  (4: 2557، 2)سرات شودطبیعی باشد که باعث بهبود ارزش و منزلت انسانی می
: 2592، 4دهد )اسلیترو آن را تحت تأثیر قرار میشود میزیر بنا برای معیشت جایگزین توسط خود فرد  سبب ایجاد

ریزی با در نظرگرفتن شرایط و های مختلف برنامهد اتخاذ راهبردی در دورهدستیابی به معیشت پایدار نیازمن .(22
موقعیت محیط درونی و بیرونی جوامع روستایی است؛ زیرا معیشت پایدار فعالیتی فرایندی است که از طریق همکاری 

مؤثر در معیشت  های متولی توسعه روستایی و برقراری ارتباط هماهنگ بین اجزای مختلفمتقابل و مشارکتی نهاد
ریزی راهبردی و مشخص کردن راهبردهاست پذیر است که دستیابی بدان نیازمند برنامهپایدار در بلندمدت امکان

 (. 95: 9292)سجاسی قیداری و همکاران، 
های تولید پسته و گرایش رسد که فقدان موانع و محدودیتبه هر حال، بر اساس اطلاعات موجود به نظر می

 (. 2گردد)شکلبرای تولید این محصول استراتژیک منجر به پیامدهای متنوع معیشتی می روستاییان

 
 افزایش تولید پسته شرایط مطلوب برای کشت و پیامدهای معیشتی -7شکل

                                                      
5. Okali 

1. Shen 

2. Serrat 

3. Slater 
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 هاي تحقیق یافته
 70 با آبادابراهیم روستای که است آن مؤید مطالعه مورد روستاهای سطح در کارپسته خانوارهای فراوانی بررسی

 با آبادیحیی و کورگاه روستاهای و محصول این کنندهتولید خانوار درصد بالاترین دارای پسته کنندهتولید خانوار درصد
 مطالعه مورد روستاهای بین در پسته کنندهتولید خانوارهای درصد ترینپایین دارای پسته کنندهتولید خانوار درصد 2
 خانوارهای که است آن از حاکی مطالعه مورد روستاهای در ساکن خانوارهای تولید نمیانگی برآورد همچنین. باشندمی

 بین در خانوار تولید میانگین بالاترین دارای تولیدی، پسته تن 0/8 میانگین با دارستان و آباد ملک روستاهای در ساکن
 (.2جدول)باشندمی مطالعه مورد روستاهای

 خانوارهای ساکن در روستاهای مورد مطالعه برآورد میانگین پسته تولیدی -9جدول

ان
ست
ده

 

 روستا
درصد خانوار 
تولیدکننده 

 پسته

میانگین تولید 
 کارخانوار پسته

ان )کیلوگرم(
ست
ده

 
 روستا

درصد خانوار 
تولیدکننده 

 پسته

میانگین تولید 
 کارخانوار پسته

 )کیلوگرم(

باد
ک آ

مل
 

 8055 72 ملک آباد

باد
ف آ

ری
ش

 

 2955 02 فخرآباد
 2575 20 جلال آباد 2055 70 ابراهیم آباد

 2955 22 باسفرجان 8055 72 دارستان
 2755 29 محمدآباد 2555 89 قاسم آباد
 0855 87 فیروزه 2555 72 ایزدآباد
 2055 42 حجت آباد 0955 27 امیرآباد

باد
ت آ

عاد
س

 

 2555 27 شریف آباد 205 2 ده سراج
 2455 22 بادیحیی آ 255 4 حسن آباد
 205 0 امیرآباد 

باد
ف آ

نج
 

 4555 22 عزت آباد
 4055 82 کهن شهر 255 2 کورگاه
 2055 07 شاه آباد 255 0 کران

 4555 29 اکبرآباد 205 7 سعادت آباد
 2955 02 سلیمانیه 955 2 حسین آباد
ایستگاه راه  955 2 یحیی آباد

 آهن
07 2855 

 955 0 دهنو
 0323های پژوهش، : یافته عمنب

 که دهدمی نشان هاآن تولیدی پسته میزان تفکیک به مطالعه مورد روستاهای پراکنش چگونگی بررسی همچنین
 بالاترین دارای ،9292سال  در تولیدی پسته تن 2955 و  2055تقریبی میزان با ترتیب به دارستان و آباد ملک روستاهای

 باشند.می مطالعه مورد ستاهایرو بین در پسته تولید میزان
با عنایت به این که قیمت پسته بر حسب نوع آن )کله قوچی و اکبری به عنوان مرغوبترین نوع و  ترتیب این به

تومان  هزار 20 کیلوگرم تقریبی هر قیمت باشد، بااحمدآقایدی، فندقدی و اوحدی به عنوان نوع متوسط آن( متفاوت می
 به مربوط های تقریبیهزینه بابت درآمدها درصد 25کسر و با (9292 سال در فروش هایقیمت میانگین اساس بر)

 که تردیدی نیست .نمایندمی از طریق تولید پسته کسب خوبی بسیار سالانه درآمد روستاها این کارپسته ساکنین تولید،
بسیار  تعداد برای فصلی اشتغال زمینه ،هاآنکار، ضمن درآمدزایی بسیار بالا برای پسته خانوارهای تولید هایفعالیت
 جامعه افراد از ایگسترده طیف در سرمایه گردش باعث عملاً که سازدمی فراهم نیز را روزمزد کارگران از زیادی

 .گرددمی
های لایروبی های محدودیت تولید پسته، در بعد اقتصادی، هزینهبر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی، در بین شاخص

، در بعد اجتماعی عدم مشارکت با ضریب 825/5، در بعد محیطی محدودیت آب با ضریب 928/5ها با ضریب چاه
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، بیشترین اهمیت را در محدودیت تولید 295/5و در بعد کالبدی، نبود انبار برای نگهداری محصولات با ضریب  825/5
، ریسک 557/5با ضریب  ارتفاع و یب، ش590/5این محصول داشته است. همچنین عدم پیشرفت صنعت با ضریب 

، به ترتیب در ابعاد اقتصادی، محیطی، اجتماعی 558/5، نبود راههای ارتباطی مناسب با ضریب  925/5پذیری با ضریب 
 اند. و کالبدی کمترین اهمیت را در محدودیت تولید این محصول داشته

، در بعد سرمایه 705/5میزان درآمد با ضریب  های معیشت، در بعد سرمایه مالی،از طرف دیگر، در بین شاخص
و  025/5، در بعد سرمایه اجتماعی، سطح اعتماد با ضریب 205/5انسانی، برخورداری از آب آشامیدنی سالم با ضریب 
انداز با ، دارای بیشترین اهمیت بوده و سطح رضایت از پس955/5در بعد سرمایه فیزیکی، کیفیت مسکن با ضریب 

و دسترسی به  557/5، دسترسی به اینترنت با ضریب 558/5ای با ضریب های فنی و حرفهمهارت ،975/5ضریب 
، کمترین اهمیت را در بین عوامل مؤثر در ابعاد مختلف معیشت در روستاهای 554/5 امکانات ارتباطی با ضریب

 دهند.شهرستان سیرجان به خود اختصاص می
آباد و کران از  روستای مورد مطالعه، روستاهای کورگاه، سعادت 29ه، در در این راستا، بر اساس نتایج بدست آمد

آباد در آباد و ملکو روستاهای ابراهیم آباد، ایزدآباد، قاسم« خیلی زیاد»های تولید پسته در سطح نظر شدت محدودیت
سته مؤید آن است که باشند. بررسی چگونگی پراکنش روستاها به تفکیک شدت محدودیت تولید پمی« کمخیلی»سطح 

باشد. دلیل تشدید می« زیاد»آباد سعادت و در دهستان« کم»آباد و نجف آباد، های ملکها در دهستاناین محدودیت
 ارتباطی هایراه توان کمبود آب، شیب و ارتفاع زیاد اراضی وآباد را میسعادت ها در روستاهای دهستانمحدودیت

درصد روستاهای مورد مطالعه با کمبود آب مواجه هستند که یکی از  95های پژوهش، یافتهنامناسب دانست. با توجه به 
های شمالی شهرستان سیرجان به علت وجود شیب و باشد. در بخشمشکلات قابل توجه کشاورزان در این محدوده می

باشد که می« زیاد»پسته عمدتاً  ، ولی در شمال غربی و جنوب شرقی این شهرستان، تولید«کم»ارتفاع زیاد، تولید پسته 
کفه »باشد. وجود های مناسب(، دلیل اصلی این افزایش محصول میهای کمتر محیطی )مثل داشتن زمینمحدودیت

در برخی از روستاهای مورد مطالعه )مثل روستای باسفرجان در دهستان شریف آباد( سبب شدوری منابع آب « نمک
درصد  45سازد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، در را ناممکن می هاآنپسدته در روسدتا شده است که عملاً تولید 

باشد و در سایر خانوارها، درآمد حاصل از خانوارهای روستایی مورد مطالعه، بیشتر درآمد سالانه از طریق تولید پسته می
ی مانند دامداری، زراعت، کارمندی، تولید پسته یا هیچگونه نقشی در درآمد خانوار ندارد و یا در کنار مشاغل دیگر

درصد خاندوارهای روسدتایی به دامدداری و  25گردد. در این میان، .. مطرح می. داری، رانندگی، امور ساختمانی ومغازه
 (. 4باشند )جدول به زراعت )بویژه باغداری( مشغول می هاآندرصد  95

 رصد درآمد حاصل از تولید پستهفراوانی خانوارهای مورد مطالعه به تفکیک د -4ول جد

 درصد خانوارها تعداد خانوارها درآمد حاصل از تولید پسته ) به درصد( طبقات
 5/13 35 < 25 طبقه اول
 2/32 15 23-25 طبقه دوم
 7/38 25 23-65 طبقه سوم

 2/38 22 63-85 طبقه چهارم
 2/33 27 85 < طبقه پنجم

 355 223 - مجموع

گردد، طی حاصل از تولید پسته سبب ارتقای سطح معیشت خانوارهای روستایی این شهرستان میاز آنجا که درآمد 
کردن، استفاده از کدودهای حیواندی و اند تا با آبیاری، سدمپاشی به موقع، هرسدهه گذشته کشاورزان سعی نموده

ژوهش نیز مؤید آن است که در طی دهه های پ.. تولید این محصول را افزایش دهند. در این راستا، یافته. شیمیایی و
 87/9گذشته، تولید پسته در بیش از نیمی از خانوارهای مورد مطالعه افزایش یافته است. از طرف دیگر، تولید پسته در 
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و گرانی کود  هاآندرصد خانوارها کاهش یافته است که کاهش کیفیت اراضی مورد استفاده، عدم رسیدگی مناسب به 
 (.0ن کاهش مطرح شده است )جدولو سم، دلیل ای

 فراوانی خانوارها به تفکیک نوع و میزان تغییرات تولید پسته طی دهه گذشته -0جدول
 افزایش بسیار زیاد افزایش قابل توجه بدون تغییر کاهش قابل توجه کاهش بسیارشدید 

 38 352 331 2 2 فراوانی
 2/7 3/21 72/27 7/3 58/5 درصد

های تولید پسته و میزان تولید آن در خانوارهای مورد ای آماری تحقیق، بین سطح محدودیتهبا توجه به تحلیل
عبارت دیگر، خانوارهای ساکن در محدوده مورد مطالعه، در به  (.2)جدول  مطالعه، رابطه منفی نسبتاً قوی وجود دارد

 لید خویش را افزایش داده اند.  ها برای تولید پسته کمتر بوده، حتی الامکان میزان توشرایطی که محدودیت

 
 

 خانوارهای مورد مطالعهها و میزان تولید پسته در نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سطح محدودیت -6جدول

 موارد مقادیر
712/5- 
555/5 

223 

 ضریب همبستگی پیرسون
Sig. )سطح معناداری ( 
N)تعداد خانوار( 

 

های تولید پسته و سطح معیشت است که بین میزان محدودیت از طرف دیگر، تحلیل های آماری مؤید آن
و  -878/5خانوارهای مورد مطالعه، رابطه منفی نسبتاً قوی وجود دارد. در این راستا، ضریب همبستگی پیرسون برابر 

 توان گفت که کاهش محدددودیت های تولید پسددته وبوده است که بر این اساس می 59/5سطح معناداری کمتر از 
گردد میدرصدد سبب بهبددود معیشدت خداندوارهای مورد مطالعه  99در نتیجه افزایش تولید آن، با سطح اطمینان 

 (.  8)جدول 

 خانوارهای مورد مطالعه سطح مطلوبیت معیشتمیزان محدودیت تولید پسته و نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین  -2جدول 

 موارد مقادیر
787/5- 
555/5 

223 

 همبستگی پیرسونضریب 
Sig. )سطح معناداری ( 

N)تعداد خانوار( 

  گیرينتیجه
در برآوردن  هاآنگیری و پایداری بسیاری از روستاهای کشور، حضور فعال ساکنان و توان عامل اصلی شکل

ستاهای های کشاورزی تعیین کننده حیات اقتصادی بسیاری از رونیازهای اساسی خود است. با توجه به اینکه فعالیت
های محلی و برداری بهینه از قابلیتکشور می باشد، لازم است تا ضمن توسعه بخش کشاورزی، اقداماتی در زمینه بهره

توان استنباط نمود که تولید پسته بر بهبود وضعیت های مورد مطالعه میای صورت پذیرد. از تجزیه و تحلیل دادهمنطقه
ان تأثیر چشمگیری دارد. از طرف دیگر، شدت محدودیت تولید پسته در معیشت ساکنان روستاهای شهرستان سیرج

روستاهای متعدد دارای تفاوت بسیار بوده است که دلایلی همچون کمبود آب، کیفیت زمین و وضعیت آب و هوایی از 
ی محصولات سرمازدگی در فصل بهار نیز منجر به کاهش بازده روند. در این راستا، گاهیشمار میبه  هاآنمهمترین 

گردد. همچنین عدم آگاهی کشاورزان از بازار و قیمت و نهایتاً تأثیر بر معیشت خانوارهای روستایی می هاآن
پژوهش حاضر که به هر حال،  شود.ها میبوده که سبب انتقال سود به واسطه هاآنمحصولات، یکی دیگر از مشکلات 

انجام گردیده است، در نوع خود در روستایی  خانوارهای یشتتحلیل وضعیت تولید پسته و نقش آن در معبا هدف 
باشد. زیرا علی رغم وجود پژوهش های متعدد در میمقایسه با مطالعات مشابه در ارتباط با پسته و معیشت، قابل توجه 

این  مورد توجه بوده و به نقش و اثرگذاری تولید مقوله با هم در این پژوهش، هر دوهر یک از حوزه های فوق، 
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با توجه به شرایط طبیعی و مناسب شهرستان  محصول بر معیشت خانوارهای روستایی مورد مطالعه پرداخته شده است.
های دقیق و اصولی و بکار گرفتن نیروهای متخصص ریزیسیرجان در تولید پسته، با فراهم کردن امکانات لازم و برنامه

بر این  نه پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر روستاهای آن را فراهم آورد.توان زمیدر جریان تولید بهینه این محصول، می
اساس، راهکارهای زیر را در جهت افزایش هر چه بیشتر نقش محصول پسته در بهبدود معیشت خاندوارهای روستایی 

 توان ارائه نمود:این شهرستان می
 کشاورزی در جهت تأمین نیازهای  های خدماتهایی نظیر جهاد کشاورزی و شرکتدهی ارگانگسترش خدمات

 اساسی مثل کود، سم، ادوات کشاورزی مورد نیاز باغداران در زمان مناسب و با قیمت مطلوب.
 محلی، جهت  –های آموزشی و استفاده مهندسین کشاورزی از تجارب کشاورزان و دانش بومیتشکیل کلاس

 زراعی. های بهی پروژههای بهینه مقابله با آفات، تقویت اراضی و اجراترویج روش
 واسطه محصول از طریق نهادهایی مانند ها و دلالان و خرید بیاتخاذ راهکاری مناسب جهت کنار زدن واسطه

 های تعاونی روستایی.شرکت
 ای در بین کشاورزان و ایجاد آگاهی لازم فراهم آوردن زمینه مناسب جهت تأمین تسهیلات بانکی و خدمات بیمه

 ز این خدمات برای بیمه باغات پسته در برابر آفات و سرمازدگی.جهت استفاده ا
 با توجه به محدودیت آب در سطح محدوده برای جلوگیری از هدر رفت آب  ایقطره های آبیاریاجرای طرح(

 .مورد مطالعه(
 نقل برای نگهداری بهینه محصول. و حمل و انبارداری سیستم دهینساما 

 منابع و مآخذ

 .857، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی ایران، تهران، «شناخت تاریخی پسته ایران(. »9282حسن. )محمد، ابریشمی -9
 .42- 04، صص 02های بازرگانی، ش ، بررسی«بررسی بازاریابی پسته کرمان(. »9299اردستانی، مریم و موذنی، سعیده. ) -2

، مجله «الچ بر افزایش ظرفیت نگهداری آب خاك و عملکرد درختان پستهاثر انواع م(. »9277نیا، مسعود. )اسلامی، امیر و فرزام -2
 .78 -89، صص 2آبیاری و زهکشی ایران، ش

، فصلنامه روستا و «اجتماعی کشت پسته در استان قم -بررسی آثار اقتصادی(. »9279) .پورمیدانی، عباس و قرئلی، علی اکبر -4
 .02-22، صص 0توسعه، ش 

تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی )مطالعه موردی: روستای برغان، (. »9295احمدی، شکوفه. ) پور، محمود وجمعه -0
 .22 – 22، صص 9های روستایی، سال دوم، ش ، پژوهش«شهرستان ساوجبلاغ(

معاونت  ،«گزارش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی شهرستان سیرجان»(. 9292جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان. ) -2
 ریزی توسعه جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان.نامهبر

تأثیر متقابل سدیم و منیزیم بر برخی (. »9295آبادی، حسین. )پور، احمد و حکمآبادیزادصالحی، فهیمه؛ مظفری، وحید؛ تاج -8
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