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 چکيده 
 اين در. است متون يبررس مبناي بر خشکسالي به  سازگاري رفتار بر ساختار و عامليت تاثير تحليل حاضر، پژوهش کلي هدف

 ويژه به و اجتماعي هاي نظريه پايه بر جهان شتتناخت و اجتماعي علوم هاي پژوهش در ستتاختار و عامليت نقش ابتدا راستتتا

 اجتماعي بافت منزله به ،خشکسالي شرايط در  کنش و ساختار ميان پيوند چگونگي سپس. شد تبيين گيدنز يابي ساخت نظريه

 ي شتده هارائ مختلف رويکردهاي ادامه در. گرفت قرار تحليل مورد کنند، مي کار و زندگي افراد آن درون که محيطي يا

 فعاليت همه که داد نشان ها تحليل حاصل. شد تشريح محيطي مخاطرات به نستبت پذيري آستي  و ستازگاري مطالعات در

 بافت الحظهم بدون سازگاري ظرفيت ارتقاي و گيرد مي شکل اجتماعي بافت درون خشتکستالي، به نستبت ستازگاري هاي

 فراهم ار سازگاري راهبردهاي از استفاده و اجرا طراحي، ظهور، زمينه بافت زيرا شود، درك روشني به تواند نمي اجتماعي

 به را حليم جوامع ستتازگاري رفتار اجتماعي هاي واقعيت بر منطبق و جامع تحليل و بررستتي امکان رويکرد اين. نمايد مي

 در يمحل جوامع خرد راهبردهاي با سازگاري کالن راهبردهاي ي دهنده پيوند درنتيجه و کرد خواهد فراهم خشتکستالي

 .بود خواهد خشکسالي نظير محيطي مخاطرات به آوري تاب حتي و پذيري آسي  سازگاري، مطالعات ي حوزه

 .خشکسالي يابي، ساخت نظريه سازگاري، اجتماعي، نظريه: ها کليد واژه

    

  مقدمه -1

 غییراتت اثرات کدهش برابر در مردم که  دارد اشدر  هدیی روش و هد شیو  به اجتمدعی هدی سیستم در سدزگدری تعریف، ترین سادد  در

 .(TERI, 2007)برند می سود جدید هدی فرص  از شدن محیط تغییر بد و برند می کدر به خود رفد  و معیشا  تدمین منظور به اقلیمی

 و طبیعی هدی ساایسااتم انطبدق " اساا  نمود  تعریف گونه این را ساادزگدری( 1002)  اقلیمی، تغییرات دولتی بین مجمع ، راسااتد این در

 ید،مف هدی فرصاا  از گیری بهر  بد را وارد  هدی آساای  تد هدساا ، آن اثرات ید واقعی ید انتظدر مورد هدی محرک به پدساا  در انساادنی

 یستمس نظیر)عدملی در دگرگونی و تغییر ی دربرگیرند  که اسا  نسابی اصاطح  یک سادزگدری (IPCC, 2001: 72).نمدید تعدیل

 توصاایف. بدشااد می( هوایی و آب هدی محرک ید هد اسااتر  نظیر) دیگری عوامل  و( منطقه ید جدمعه بخش، فعدلی ، عحقه، مورد هدی

 می لاعمد سدزگدری کدام بر هد محرک شود، می سدزگدر چیمی چه ید و کسی چه که، اس  آن نظیر سواالتی طر  مساتلمم سادزگدری

 شد  مطر  متنوعی بسیدر اشکدل در هد سدزگدری(. Smit et al ., 2000; 230) کشاد می طول چقدر آن اقسادم و فرایندهد و شاوند

 Bryant et al., 2000; Reilly and)اند شاااد  شاااندخته و متمدیم متعددی هدی ویژگی اساااد  بر سااادزگدری انواع و اسااا 

Schimmelpfennig,2000 .)جوامع و فردی اقلیمی، هدی استر  نظیر هدیی بحیی بد که هنگدمی. اس  سدزگدر موجودی ذاتد انسدن 
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 خودیخودب ید واکنشی سدزگدری به محیط بد سادزگدری برای شاخ  یک ذاتی تواندیی این. شاد خواهد سادزگدر گردد مواجه انسادنی

 و چیر  یمیاقل تغییرات به مربوط مبدحث بر انطبدق از شاایو  این غدلبد. دهد می پدساا  دریدفتی اسااتر  یک به شااخ  که دارد اشاادر 

 ید د ش بینی پیش سدزگدری خودبخودی، ید فعدالنه انطبدق برابر در مکمل مفهوم(. Tompkins and Adger, 2005)حکمفرمدسا 

 آنچه درک جه  اشااخد  هدی تواندیی مبندی بر  هدیی ساادزگدری چنین(. Fankhauser et al., 1999)اساا  شااد  ریمی برندمه

 بیدتتجر از یددگیری برای افراد هدی تواندیی تدثیر تح  هد ساادزگدری این امد اساا ، اسااتوار دهد روی مشاادبه ی آیند  در اساا  ممکن

 تکرار دوبدر  لمامدا گذشته تجدرب اقلیمی، تغییرات وقوع بد. گیرند می قرار نیم نشد ، ید شد  انجدم مشدبه شرایط در آنچه ویژ  به گذشته،

 بررساای در گذشااته تجربیدت از توان می که دارد وجود مهمی هدی در  آن در بلکه( Milly et al., 2008)گردد نمی آغدز و

 ید عدالنهف سدزگدری امر ی بدزدارند  نه و کنند  تسهیل اس  ممکن که اجتمدعی مکدنیسم شاندسادیی در ویژ  به انتظدر مورد سادزگدرهدی

 مداخله بدون که انطبدقی به خودبخودی ید مستقل هدی سدزگدری(. Adger, 2001; Haddad, 2005)نمود اساتفدد  بدشاد، منفعحنه

 از. دارد ر اشد شود می ارائه( آن ی اولیه اثرات شدن آشکدر از پس)اقلیمی محرک به واکنشی پدسخی مکدنی، در عدمل، یک مستقیم ی

 سدزگدری. رندگی می قرار استفدد  مورد پذیری آسی  و پیدمدهد سنجش در مستقل هدی سدزگدری که گردد می استنبدط چنین مطل  این

 می هد دزگدریس حدل عین در(. اثرات ظهور از قبل)گردند مطر  شد  بینی پیش ید واکنشی بصورت توانند می نیم شد  ریمی برندمه هدی

 .برگیرند در را بیشمدری اشکدل و متنوع کدرکردهدی و بدشند گسترد  ید محلی مدت، بلند ید مدت کوتد توانند

 

 طرحي نظري براي کاربرد عملي تئوري ساخت يابي گيدنز -2

سادزگدری شاخصای و مساتقل( و سطو  کحن)سدزگدری برندمه ریمی شد ( ارتبدط می بیند و گیدنم بین خردترین ساطو  جدمعه )مالح 

(. بد 18: 2831معتقد اس  نمی توان آن هد را به صورت جداگدنه فهمید، چرا که تدثیر آن هد برهم غیرقدبل چشم پوشی اس )جحیی پور، 

عه اجتمدعی نه توسعه  از بدال به پدیین وافی به مقصود خواهد بود و این وصاف، برای نمونه در مبدحالی چون برندمه ریمی اجتمدعی و توس

نه دنه توسااعه از پدیین به بدال، این دو سااطا خوا  ندخوا  در ارتبدطی دو طرفه بد یکدیگر پیش می روند. البته این ارتبدط میدن دو امر جداگ

طی که میدن دو روی یک کدغذ وجود دارد. یک سااطا سطا نیسا  بلکه وجو  و جنبه هدی متفدوت از یک امر واحد اسا . نظیر ارتبد

 دیگر را بدز تولید می کند، هرچند در این روند امکدن بدلقو  برای ایجدد تدریجی و کند نیم در هر سطا وجود دارد.

 
 (162؛ 1339. مدل شماتيک برگرفته از تئوري ساخت يابي گيدنز)صديقي، 1شکل
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د تئوری سااادخ  یدبی امکدن پژوهش هدی تطبیقی را فراهم می آورد. بر مبندی این مدل می توان در یک ارزیدبی کلی به نظر می رساااد

نوعی از پژوهش تطبیقی را سااادمدن داد میدن تیی اید  آل مورد بررسااای)سااادزگدری برندمه ریمی شاااد ( و آن چه که در عمل محق  

لی عدمحن اجتمدعی قدبل استخراج اس  که هم می توان بد شاد )سادزگدری مساتقل( اسا . تیی اید  آل مورد بررسی از آگدهی استدال

روش هدیی چون مصادحبه سادخ  یدفته به آن دس  یدف  و هم می توان بد تحلیل اسندد و مدارک رسمی موجود دربدر  ی آن پدید  به 

محن اجتمدعی نیساا . در این آن پی برد. امد، چندن که گیدنم اظهدر نمود  هیچ پدید  ی اجتمدعی صاارفد محصااول آگدهی اسااتداللی عد

خصاو  آگدهی عملی عدمحن اجتمدعی اهمیتی به ساما دارد. در این سطا از تحلیل الزم اس  بد روش هدیی چون مشدهد  و مهم تر از 

آن بد روش هدی مشااادرکتی و تکنیک هدی تساااهیل گری به کردار عدمحن اجتمدعی درگیر در پدید  ی مورد نظر پی برد. در نهدی  بد 

رکی  این دو سطا اس  که می توان سدختدر پدید  ی مورد بررسی را استخراج کرد. به این ترتی ، امکدندت بدلقو  تغییرات سدختدری ت

در پدید  ی مورد بررسای که از جمله ندشی از عدم انطبدق داد  هدی حدصل از بررسی آگدهی استداللی و آگدهی عملی عدمحن اس  و 

 .خواسته و شرایط نددانسته کردار عدمحن میسر می شودنیم بد ردیدبی نتدیج ند

 

 سازگاري  نسبت به خشکسالي  رويکردها و رهيافت هاي آسي  پذيري و -3

بد تحلیل جه  گیری رویکردهدی مطدلعدتی متنوع آساای  پذیری نسااب  به مخدطرات محیطی نظیر خشااکساادلی می توان دریدف  که 

 دیینپ رویکردهد و روش هدی از که حدلی در نظری شااکل گرفته اند، بنیدن هدی از پدیین، برمبندی برخی به بدال رویکردهد و روش هدی از

 اتکد به از یریمتنوع آسی  پذ فرایندهدی درک هد و بین روش مقدیساه و تطبی . نمدیک و مربوط هساتند محلی شارایط بیشاتر به بدال به

حکدی  دارد.  (برخی از تجدرب اسد  بر) عملیدتی و اقدامدت رسامی مفهومی چدرچوب هدی از اساتفدد  و (موق  معموال) شادخ  هد

نعکس کنند  م ستون هد محلی، بستگی دارد. هدی داد  بد آن ارتبدط و چدرچوب ریشه ی به بدال به پدیین از و پدیین به رویکردهدی از بدال

هد ید اقدامدت متعدرف و رایج در حوز  ی ساادزگدری  شاادخ  موق  انتخدب بد نظری بد زیربندی مفهومی تندساا  چدرچوب ی درجه

جه  گیری رویکردهدی مطدلعدتی متنوع آساای  پذیری را در پژوهش ( 1002) داونینگ و اسااتفدن .نسااب  به مخدطرات محیطی اساا 

ویکردهدی که تلفی  راین رویکردهد ترکی  می گردد چرا  اجمای از بسیدری خود به تشریا مورد بررسی قرار داد  اند. در بهترین اقدام

 مذکور به نوعی در نظر گرفتن همممدن عدملی  و سدختدر را در فرایند آسی  پذیری نسب  به مخدطرات محیطی تبیین می نمدید. 

همچنین به طور کلی دو دیدگد  متضدد به منظور احتمدالت مورد استفدد  برای تغییرات اقلیمی جه  اتخدذ خط مشی سدزگدری نسب  به 

ت آب و هوایی مطر  اسا  که در شاکل زیر ارائه شاد  اسا )شکل زیر(. این بدان معنی نیس  که دو رهیدف  مذکور متندق  تغییرا

هسااتند در واقع این دو رهیدف  برحساا  خط مشاای اطحعدتی مکمل یکدیگرند، امد به و ااو  به اطحعدت متفدوتی از تغییرات آب و 

 وهوایی نیدزمند هستند.
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ي از باال به پايين و از پايين به باالي استفاده شده براي آگاهي نسبت به خط مشي سازگاري اقليمي به نقل از : رهيافت ها2شکل

(Dessai & Hulme, 2004; 6.) 

 

( بیادن شاااد کاه لغدت مبهمی را از لحدا معندیی ارائه نمود  و 2991رویکردهادی آسااایا  پاذیری فیمیکی و اجتمادعی توساااط کادتر)

 عنوان به پذیری درک آساای  پذیری نسااب  به مخدطرات محیطی نظیر خشااکساادلی بررساای کرد  اساا ) آساای  رویکردهدیی را برای

ایجدد شااد (. چندین عدمل، رهیدف  هدی از پدیین به بدال و از بدال به  پدسااخی عنوان به پذیری آساای  قبل و از وجود و  موقعیتی پیش از

 مه به تظریا مورد بررسی قرار می گیرند.پدیین را در این حوز  متمدیم می نمدید که در ادا

 

 در حوزه ي سازگاري نسبت به خشکسالي    2تئوري ساختاريابي: پيوند ميان عامليت اجتماعي و ساختار -4

به کدرگیری دیدگد  سادختدریدبی به ارتبدط سادز  ی  آسای  پذیری و ظرفی  سدزگدری بد مبدنی علوم اجتمدعی کمک قدبل توجهی می 

شاارایطی که عدمیل  را محدود و توانمند می کند در جدمعه شااندساای مورد بحث و بررساای قرار گرفته اساا . لذا می توان گف  نمدید. 

سادزگدری جوامع نساب  به بحیدیی نظیر خشکسدلی می تواند به عنوان عدملیتی در داخل مجموعه ای از تغییرات شرایط سدختدری درک 

 انسدن هد بلکه اجتمدعی، سدختدر نه و واقعی  اجتمدعی سادخ  نه و کند می ایجدد آگدهی نه را دفعدلی  ه گیدنم اندیشاه شاود. براساد 

 و آگدهی هم که اس  فعدلی  همین طری  از و شوند می فعدلیتی نظیر سدزگدری بد خشکسدلی درگیر کنشگر عنوان به وجود ابراز  امن

کدن م و متغییرهدی زمدن اس . جبربدوری و بدوری اراد  آمیمش از توجهی جدل  مورد نظریه ی سدختدریدبی .شود می ایجدد سادختدر هم

 ای گونه به هک اس  این رودرو متقدبل کنش اسدسی شرط. دارد و مکدن وقوع خشکسدلی دیگر در زمدن  حضور به بستگی دراین نظریه،

 بر روزیام جهدن در مکدنی و زمدنی گیری فدصله چنین یک .بدشند داشته حضور دارد وجود کنشاگر که ومکدنی زمدن در همدن دیگران

                                                           
Structuration theory: Community agency and structure 
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 جدی به سدختدربندی نظریه بندبراین( 701:2877 ریتمر،. ) اسا  یدفته افمایش پیش از بیش ونقل حمل و ارتبدطدت نوین صاورت هدی اثر

(، یک ساادختدر 2991در واقع برای گیدنم) .دارد تأکید مکدن نیم و زمدن راسااتدی در نهددهد هدی ساادزمدندهی بر بشااری جوامع بر تأکید

اجتمدعی روساتدیی به صاورت سادد ، الگوی تکرار شاد  ای از تعدمحت ید رفتدرهدی سادزگدری نسب  به خشکسدلی اس .  سدختدرهدی 

ا مدعی راجتمدعی ساادزگدری را توسااط امورات روزمر  یشاادن بدزتولید می کنند. در عین حدل همچنین آندن می توانند ساادختدرهدی اجت

توساط تغییر شایو  هدیی که در زندگی خود در پیش می گیرند متحول نمدیند. توان  برای تحول در سادختدرهدی اجتمدعی محدود شد  

اسا . سدختدر و عدمل در یک روابط بدزگشتی به وجود می آیند گدهی انتخدب هدی افراد اجبدری می شود امد بصورت بدلقو  قدبل تغییر 

مجموعه ی مفیدی از ابمارهد را برای ارتقدی درک مد از ظرفی  ساادزگدری ارائه می نمدید. این تئوری بیدن  1دریدبی اساا . تئوری ساادخت

می کند که افراد از طری  کنش هد بد عمل)تعدمل سدختدر بد عدملی ( مرتبط می شوند و اعمدل توسط سدختدری به سبک تکرار، شکل می 

  سااادزگدری را کمتر انتماعی می نمدید: مطدلعدت سااانتی به طور کلی عوامل تعیین کنند  ظرفی  گیرند. این نظریه در واقع بحث ظرفی

سادزگدری یک جدمعه را جستجو می کنند. امد تئوری سدختدریدبی به این امر می پردازد که چرا کنشگران می توانند سدزگدری خد  در 

ش دارند عندصر سدختدر اجتمدعی را که بد ظرفی  سدزگدری در ارتبدط یک مکدن ویژ  را عملی سادزند ید نسادزند. رویکردهدی سنتی تح

اند جدا نمدیند. سادختدرگراهد تشاریا فرایندی را که درآن عندصار سادختدری، کنشگران را وادار به اجبدر می کنند بررسی می نمدید. در 

ایط محلی )سادزگدری مساتقل(شکل می گیرد و نهدی  تئوری سادختدرگرا در بدب اهمی  مقید  نشادن می دهد که انتخدب فرد در شار

        تصمیم گیران محلی تح  اجبدر شرایط ملی و منطقه ای )سدزگدری برندمه ریمی شد ( قرارمی گیرند.

 

  گيري نتيجه و بندي جمع -5

 دساا  به ه آنهدک معنی بدین . دارند بدزگشااتی ویژگی طبیع ، در بدزتولیدکنند  خود چیمهدی از برخی مدنند بشاار، اجتمدعی فعدلی 

 می جلو  شگرکن عنوان به را خود بد آنهد که ابمارهدیی طری  همدن از و کنشگران این دس  به بلکه شوند، نمی ایجدد اجتمدعی کنشگران

. سدزد می نممک را هد فعدلی  این که کنند می بدزتولید را شرایطی طری  آنهد، از و فعدلی  هدیشدن در عدمحن. شاوند می بدزآفرید  دهند

 گیدنم هچیمی ک. می آیند دساا  به زیسااته تجربه اسااتمرار به کوتدهی نسااب  به توجه از تنهد هد عمل. نیساا  هد عمل کنش آمیم  ای از

 فرایندهدیی همجموع مالدبه به کنش و برانگیختن سدزی عقحنی تدملی، نظدرت شدمل ندمد، می کنشگر  میر قشربندی مدل را آن( 2838)

 بر دملیت نظدرت اس ، هدیی صحنه و بدزیگران از متشاکل که متقدبل، هر کنش در. اند شاد  نشادند  ویژ  هدی زمینه و متن در که اسا 

ابطه محدود  ر در کنش مساایرآتی زدن حد  برای پدید  این. اساا  همرا  متقدبل کنش محیط بر بد نظدرت روالمند، صااورت به کنش

 نگوندگو شرایط و در او دع کنش، سدزی عقحنی. اس  اسادسای بسایدر ندمد می "حضاوری هم" را آن گیدنم که مکدنی -زمدنی هدی

سدزگدری  ثبح ریشه عنوان به اجتمدعی نظریه . کنشگران اس  عمومی شادیساتگی دربدر  دیگران داوری اصالی شادلود  متقدبل، کنش

اسااطه آن و به. دهد ارتقدء به خشااکساادلی تدب آوریتحلیل آساای  پذیری و حتی  در را محققدن درک تواند می نسااب  به خشااکساادلی

 دو هر و دبدشن داشته کدفی فرد توجه و جدمعه ید کنش و سدختدر یعنی امر سدزگدری وجه به دو هموار  که یدف  درخواهند پژوهشاگران

 بدف  رفتنگ درنظر بدون فرایند سادزگدری و حتی آسای  پذیری  نساب  به خشاکسدلی .بدانند فرایند سادزگدری افراد دخیل در را وجه

                                                           
Structuration theory 
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رفتدر  ی،اسدس طور به. اس  اجرای تصمیم سدزگدری طراحی و پیدایش، زمینه بدف  زیرا. اجتمدعی آن، نمی تواند به روشانی درک شود

 بدف  و تدریک سدخ در سادزگدری نسب  به خشکسدلی. کند می پیدا نمود ای زمینه در رفتدری هر و اسا  وابساته –زمینه سادزگدری  به

 هدی فرض شپی هد، مشکل هد، مسئله هد، اثرگرفته از قدعد  سادزگدری نساب  به خشاکسدلی دیگر عبدرت به. شاود می تعریف اجتمدعی

 سدختدر یک عنوان به سادزگدری نسب  به خشکسدلی بندبراین،. دارد وجود محیط اجتمدعی در که اسا  هدیی ارزش و بدورهد اجتمدعی،

این محیط  و ساارمدیه هدی اجتمدعی، انساادنی، طبیعی مدلی و . اثرگذار خواهدبود ای پدید  هر از بیرون و در دورن انطبدق جریدن بر پوید

 شکسدلیمحیط سدزگدری نسب  به خ درک اسد ، این بر. کند می فیمیکی اس  که معیدری برای داوری افراد ازکفدی  سدزگدری فراهم

 این .اس  محیط سدزگدری عنصرهدی به توجه شندختی چنین الزمه واقع، در.  داش خواهد جدمعه یک در رفتدر  شندخ  در زیددی سهم

 یدفته. کرد خواهد فراهم جوامع محلی را یک ساادزگدری رفتدر هدی اجتمدعی واقعی  بر منطب  و جدمع تحلیل و بررساای امکدن رویکرد

 بدشد. خشواثرب راهگشد پذیری، سدزگدری و تدب آوریادبیدت نظری آسی   و بهبود در توسعه تواند می بیندنه واقع تحلیل این هدی
 

 

 

 مراجع  -4

بررسی تطبیقی رابطه بین مفهوم عدال  و هوی  اجتمدعی در قرن معدصر  (.2892.)کتدیون حکیمی و حسین ،ابوالحسن تنهدیی .2

مجله مطدلعدت توسعه اجتمدعی ایران، سدل چهدرم/شمدر   .از دیدگد  هربرت بلومر )تفسایرگرا( و آنتونی گیدنم )سادخ  گرا(

 .دوم

 ی دانشکد  علوم اجتمدعی دانشگد  فردوسی مشهد.یدبی ید سدختدربندی گیدنم، مجله(، نظریه سدخ 2890اطهری، سیدحسین ) .1

 رب آن تدثیر و رمد هدب و بوردیو گیدنم، اندیشااه در ساادختدر و کنش (. تلفی 2833مر اایه.) امیری حسااینیدن, محمد توحیدفدم .8

 .207- 79 ص  ،( 21) 8  شمدر ,  1  دور , سیدسی، تدبستدن علوم پژوهشندمه فصلندمه ی جدید. شندسی جدمعه

 یدبی ساادخ  نظریه و طبدطبدیی عحمه اعتبدریدت نظریه در عدمل و (. ساادخ 2892موسااوی.) ساایدحمیدر ااد و هددی حساانی، .1

 . 219 -219 ،ص 1  شمدر ,  1  دور , زمستدن و پدییم مسلمدن، متفکران اجتمدعی هدی نظریه  گیدنم، فصلندمه ی

 شکل در کنش و سدختدر نقش: اطحعدت از استفدد  محیط و اجتمدعی نظریه (.2890سادالری.) محمدر اد و محمود داورپند ، .1

 تدبسااتدن و ربهد( :   شااندساای روان و تربیتی مطدلعدت) رساادنی اطحع و کتدبداری یدبی، پژوهشااندمه اطحع الگوی و رفتدر گیری

 .12 صفحه تد 7 صفحه از ; 2  شمدر ,  2  دور ,  2890

 .تهران علمی، انتشدرات سوم، چدپ ثحثی، محسن ترجمه معدصر، دور  در شندسی جدمعه نظریه( 2877) جورج ریتمر، .1

 جدمعه رد آن عملی کدربرد و شندختی روش و تئوریک پیدمدهدی: گیدنم آنتونی یدبی سدخ  (. تئوری2839بهرنگ.) صدیقی، .7

 . 217 -212 ،ص  9  شمدر ,  8  دور , زمستدن اجتمدعی شندسی، فصلندمه ی پژوهش

 .آگه: تهران(. پرس  مسمی شهندز ترجمه. )نظریه اجتمدعی کحسیک(.2831)یدن کرای ، .3

 ققنو .: تهران(. چدوشیدن حسن ترجمه کسل، فیلیی ویراستدر. )چکید  آثدرآنتونی گیدنم(. 2838) آنتونی گیدنم، .9
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 علوم مجله. آن شااندختی روش مبدنی و گیدنم آنتونی شاادنساادختدری نظریه(. 2838, )قدرتی حسااین و اصااغر علی, مقد  .20
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