
 1 محور مقاالت فهرست

 های توسعه کشاورزیها و برنامه سیاست

 

 صفحات 

 

 نویسندگان نویسنده/
 

 

 عنوان مقاله

 

 ردیف 

  هی مرض ان،یمحمدرضا مهدو دیس 23-1

 یاریاسفند

  یهاو اثرات آن بر مهاجرت ییدرآمد روستا عیتوز

 ران یدر ا  یروستا شهر

1 

بر   یانرژ  یهاحامل یهااثر شوک  یبررس ، طاهره رنجبر ملکشاه  یفاطمه مجتهد  35-24

 یمحصوالت کشاورز

2 

های لبنی بر رفاه  تحلیل آثار تغییرات قیمت فرآورده  پور زاد، مینا علیجواد حسین 52-36

 کنندگان در ایرانتولیدکنندگان و مصرف

3 

کشاورز ، حامد   نی، نگ زاده یتورج عل 68-53

 بستان آباد  ی، رضا شاکر یعیرف

صادرات و رشد   ،یمصرف انرژ نیرابطه ب  لیتحل

: کاربرد رانیا ی اقتصاد یهادر بخش  یاقتصاد

 (PVAR) پانل  ی بردار ونیخود رگرس ی الگو

4 

  دی ، سیزاده خوشرودشعبان  یمهد 89-69

 ی نیصفدر حس

و   یمواد مغذ افتیدر ،ییمصرف موادغذا ی الگو

 شهر تهراندر کالن  ییغذا تیامن

5 

  یآب کشاورز  یبنده ی و سهم  یگذارمت یاثرات ق ازین  یارسالن ب 115-90

 راحمدیبو ه یلویآن دراستان کهگ  یداریبر پا

6 

بر   ی نفت یهاتکانه  میرمستقیو غ میبررسی آثار مستق ی محمد موریت ی،ثان یقبادیک  دیسع 142-116

قیمت محصوالت منتخب کشاورزی در کشورهای  

 صادرکننده نفت 

7 

  ی داریبر پا هایه و سرما  یشتیمع یراهبردها ریتاث یی بایمنصور ز ،یسمانه غزال 156-143

 ت یواقع نیگزیجا ل یمراتع و فقر خانوار: تحل

8 

 انیمنصور نی، نجم الد یمحمد دیحم 174-157

   یائی، سامان ضاری، نورمحمد آب

 ی ،محمود احمدپور پورازجان

پنبه تحت   قاتی تحق ی آثار اقتصاد یابیارز

 اقتصاد باز و بسته  یوهایسنار

9 

رضا صداقت، محمد عبدالهی عزت  188-175

 آبادی 

بررسی  محدودیت نقدینگی و دور باطل فقر در  

 کاری مناطق پسته 

 استان کرمان 

10 

  ریام ،ی، احمداکبر ی شاویفاضل غب 202-189

 دادرس مقدم 

در   یدرآمدی و نابرابر  یرشد اقتصاد نیرابطه ب

پانل   کیبا استفاده از تکن  رانیا ییمناطق روستا

 یی فضا

11 



  ریعشا ی خانوارها یقیتطب  یهای استراتژ یسازگار یی بایمنصور ز ،یسمانه غزال 219-203

 یشتیمع یریپذ ب یآس ی با الگوها ییقشقا

12 

، سامان  یکاسگرینی حس یدهادیس 236-220

 ییایض

سهام    مت یق ینیبش یپ یهاروش یابیارز

در بورس اوراق بهادار   ییغذا عیصنا یهاشرکت

 تهران 

13 

قادر  ،زاده محمد قهرمانی، کنعان رایسم 253-237

 یدشت

در   ییموادغذا متیاثر نرخ ارز بر نوسانات ق یبررس

 رانیا

14 

، ین ی صفدر حس  دیاتابک کاظم پور، س 274-254

 ی نیالهام مهرپرور حس

و   دکننده یاز تول  تیحما یهااست ینقش س

 ران یبازار گوشت مرغ در ا هیکننده در حاشمصرف

15 

شجاعت زارع، فاطمه   ،ارینورمحمد آب  291-275

 یعل  ،یاللهن یمحرم ع ه،یبزا یعسگر

  عقوبیحسن اسدپور،  ،یبهرام

اهلل  صفت  ،یساع ه یمهد ،ینیحس

 ،ییجعفر رضا ،یعقوبی دیوح ،یرحمان

 پوری مانیو احمد سلی رضا پهلوان

مراکز  یپژوهش یهات یفعال ی آثار اقتصاد یابیارز

 یعیو منابع طب   یو آموزش کشاورز قاتیتحق

16 

، محمد   ی ، قادر دشت  یخلج یهاد 304-292

 زادهقهرمان

 رکشتیبر سطح ز ینیتضم دیخر استیس ریتاث

 یشرق جانیگندم در استان آذربا

17 

،  یمحمد  د یحم ،انیمنصور نینجم الد 316-305

محمود   ،یائی، سامان ضارینورمحمد آب 

 یاحمدپور پورازجان

  یدستاوردها رشیعوامل موثر بر پذ یبررس

  ی پژوهش ها ی)مطالعه مورد   یکشاورز قاتیتحق

 پنبه( 

18 

 می ، ابراه یزاده خوشرودشعبان  یمهد 336-317

 ی کنار یجاودان، رضا اسفنجار

  ییغذا تی بر امن  ی اثر سطوح درآمد یابیارز

 خانوارها در استان تهران 

19 

  نیمع د ی، س ی بشرآباد  یمهراب نیحس 350-337

 نژاد   یاحمد دیس

  ییروستا داریو توسعه پا یرابطه گردشگر یبررس

 شهرستان کرمان( ن ی: بخش رای)مطالعه مورد

20 

 ی ، محمد جواد مهد یمحمد دیحم 360-351

 ینیزاده را

  یگذار هیدرجه باز بودن اقتصاد و سرما ریتأث

 یبر رشد بخش کشاورز یداخل

21 

  د ی، نادر مهرگان ، حم یریبشرا ام 376-361

 ی بالل

آثار کوتاه مدت و بلندمدت صادرات بخش  

 ی آن بر رشد کشاورز یبخش ها  ریو ز یکشاورز

22 

محمود   ،یمحمد د ی،حم یزدانی مهیفه 387-377

 ییایسامان ض ،یاحمدپور برازجان

در حالت   ییروستا یمرتبط با گردشگر یمولفه ها

و   ستانیاستان س ی )مطالعه مورد یاستارت اپ

 بلوچستان شهرستان زابل( 

23 

  ی و اثرات آن: تجارب  یکالن کشاورز های ¬برنامه مرزبان نی، افشیرستم فتح 403-388

 ن یاز کشورآرژانت

24 



،  یمور یرتیام ه ی، سمآبدر انیمیزهرا کر 415-404

  نی، حسیمحمدرضا زارع مهرجرد

 ی بشرآباد یمهراب

  یداریپا یهاشاخص  یبند ت یو اولو نییتع

 ران یدر ا یکشاورز

25 

رضا صداقت،  محمد عبدالهی عزت  428-416

آبادی، رضا بمانی، محمدرضا  

 پورخاتون

وام   یاثربخش ،یگذار  هیسرما ی ها ت یبررسی اولو

از توسعه بخش   تیصندوق حما یها و منابع مال

 1404استان کرمان تا افق  یکشاورز

26 

بر   ست یز طی مح تی فیو ک  هینقش اشتغال، سرما مهر  کین امکی، سیدیبکارگر ده  دینو 445-429

 ران یدر ا ی رشد اقتصاد

27 

آثار اقتصادی تحقیقات   یابیبر مطالعات ارز یمرور ارینورمحمد آب  457-446

 ران یدر ا یکشاورز

28 

پروهان ، دکتر حامد قادرزاده ،  نازیفر 466-458

 یم یرح یدکتر محمود حاج

  یهادر شهرستان ییغذا تی امن تی وضع ۀسیمقا

 استان کردستان 

29 

 30 ی بر رشد اقتصاد  میاقل رییاثر تغ علی بهرامی 479-467

بر   یکشاورز یها  ربخشیارزش افزوده ز ریتاث ی ، فاطمه فتح انیفاطمه گروس 491-480

 ران یا ی رشد اقتصاد

 

31 

، سحر یمنوچهر ده ی ، سپیآزاد خانزاد 507-492

 یغیت

بر ارزش افزوده بخش   م یاقل رییاثرات تغ لیتحل

 ران یا یهادر استان  یکشاورز

32 

استان کردستان  یهاشهرستان یافتگیسنجش توسعه  یمیکر لهی، جل یکرم الهت یآ 519-508

  ی هابر بخش  دی)با تأک   سیتاپس کیبا استفاده از تکن

 بهداشت، آموزش و حمل و نقل(  ،یکشاورز

 

33 

و    اسیمق یهاتیبا مز ییکفاارتباط شاخص خود  یفاطمه الماس 528-520

 رانیا یمحصوالت زراع ییکارا

 : گندم، جو و شلتوک( ی)مطالعه مورد

34 

، اتابک یعیعباس زارع ، حامد رف دیس 546-529

پور ، مطهره کبودتبار ، فاطمه کاظم

 ی الماس

بخش   ریدر ز یکار یارتباط تورم و ب لیتحل یبررس

 ران یزراعت ا

35 

دولت از بخش   تیو حما د یتول سکیاثر ر ، حسن آزرم ینوروز نیحس 566-547

 ران یدر ا ییغذا تی بر امن یکشاورز

36 

با   ینقش زنان در رشد و توسعه اقتصاد یبررس یرحمان ار ی، زان یلیاسماع مایش 576-567

 یتمرکز بر بخش کشاورز

 

37 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعادل   جادیدر ا یبخش کشاورز گاه یجا یابیارز ی ، زهرا عبدالمحمد یسالله توسل 598-577

با   1390کشور در سال  یهااستان  نیب ییفضا

 استفاده از جداول 

 ی استانده منطقه-داده 

 

38 

 بهاره  حداد،  میثم یوسفیان،  نازنین 614-599

 غریبی دره  زندی

 39 ایران کشاورزی  بخش  در برق  تقاضای تابع برآورد



 2فهرست مقاالت محور 

 بازاریابی و تجارت محصوالت کشاورزی 

 

 صفحات 

 

 نویسندگان نویسنده/
 

 

 عنوان مقاله

 

 ردیف 

 

615-629 
، محمد   ی صمدپور هندوار نایم

 زاد  نیزاده* و جواد حسقهرمان

تأثیر آزادسازی تجارت محصوالت کشاورزی بر  

 قیمت مواد غذایی در ایران 

1 

 

630-647 

  نی* و حسانیئی نب قه یصد ،ییصفا وا یش

 ی بشرآباد یمهراب

کشمش در بازار   متیق ی ایتطابق پو یبررس

 ی و بازار جهان  رانیا یصادرات

2 

 

648-676 

 ، زاده رسول میمری، محمد مظهر

 ی داران یعیرف یهاد

در   یارزشِ گل محمد ره یزنج  لیو تحل یبررس

 ی استان خراسان رضو

3 

 

688-677 
کنندگان مصرف حاتیعوامل موثر بر ترج یبررس ینرئ ه ی، سم ی* هاشم محمود

در شهر تهران: کاربرد روش آزمون   کیارگان یچا

 انتخاب 

4 

 

698-689 

 یحامد قادرزاده *، محمود حاج

 یمی، شهال سل یمیرح

با   یموانع استاندارد محصوالت کشاورز یبررس

 براقتصاد سالمت در استان کردستان  دیتاک 

5 

 

719-699 
* ،  یعیاتابک کاظم پور ، حامد رف

 نی، حس یطاهره قائم مقام ده یس

 ی، احمد قاسم ینوروز

و   رانیا یعیعسل طب یساختار بازار صادرات لیتحل

هدف بر اساس   یکشورها یبندت ی اولو

 بازار  ت یجذاب یهاشاخص

6 

 

728-720 

  یکشاورز یها نقش سامانه بازارگاه نهاده  یبررس روش  کین ده یسپ

 ا یکنجاله سو نهیبه  عیدر توز

7 

 

739-729 

*، محمود   یکاسگرینی حس یدهادیس

 یاحمدپوربرازجان

 

  کردیبا رو یارزش در معرض خطر شرط نیتخم

 یکشاورز یدر بورس کاال نیارزش فر

8 

 

755-740 

  یکشاورز عیعوامل موثر بر بازار سهام صنا یبررس رزادی* و سروش شی ذریچ نیحس ریام

 در بورس اوراق بهادار تهران 

9 

 

767-756 

  رضایعل ،یبیدره غر ی بهاره زند

 ی کرباس

 دیعوامل بازدارنده رفتار خر یبررس

 کیارگان ییغذا مواد

10 

*، الهام  یعیحامد رف ،یغزاله قاسم 781-868

 ینیمهرپرور حس

رب   عرضه ره یایران در زنج یصادرات یریپذرقابت

 هدف  یدر بازارها یفرنگگوجه 

11 

گوشت مرغ با   نیتأم ره یزنج یهاچالش یبررس زادهیعل سایحامد قادرزاده، پر 782-798

 یستمیتفکر س کردیرو

12 



احمد    ،یمحمد رضوان 813-799

بستان، فاطمه   داهللی*، یاردکانیفتاح

 ی سخ

 حاتی در ترج یساختار راتییسنجش تغ

 ه یدر فدراسیون روس یواردات اریکنندگان خمصرف

13 

کاهش   یراهکارها  یو ارائه  یسنجامکان رهنما  یعل ،یمحمد مظهر 839-814

 یدر بازار محصوالت باغ  یگرواسطه 

14 

  ق یاز طر یبازار محصوالت کشاورز یسامانده بهروز حسن پور  860-840

 یارزش کشاورز ره یزنج لیتشک یاستراتژ

15 

  ی سبد غالت درخانوارها یمصرف یبرآورد تقاضا ی نوروز نیحس 880-861

 یریپذکیهمراه با آزمون تفک رانیدر ا یشهر

 ,FDLAIDS, NBR, CBS یتابع یهافرم  سهیمقا)

ROTTERDAM, LAIDS ) 

16 

 یاقالم خوراک  کردنه یهز یسنجش تحوالت نابرابر یالهه اعظم رحمت 887-881

و   ییروستا یخانوارها یانه یهز  یهادر سطح دهک

 ندال یبر شاخص هرف یکشور مبتن یشهر

17 

  ده ی، س  یزیعز الی ، ل*کاظم نژاد  یمهد 908-888

 نیام ینیزهره حس

  ی اقتصاد هیو اتحاد  رانینامه موقت اموافقت  ریتأث

 کشورها  نیا ن یدر توسعه تجارت ب ایاوراس

18 

  انیئ ی نب  قهی، صد  یرابر یفائزه عسکر 924-909

  ریو ام  یبشرآباد یمهراب ن ی*، حس

 فر سعادت

 اه یگ یابیبازار  یچالشها یبندت ی و اولو ییشناسا

 در استان کرمان  شن یآو ییدارو

19 

 یکرباس رضای*، عل یجعفر میمر 933-925

 

گز  یابیو بازار  نیتأم ره یزنج ی اقتصاد لیتحل

 اصفهان 

20 

  ی، عل *ی، رضا مقدس یعباس بایفر 954-934

 رادیانیک 

 

بر تجارت محصوالت   یتجار یآثار آزادساز

 ران یدر ا یکشاورز

21 

  دی، حم* یدستجرد ینرگس توکل 965-955

 ، رضا صداقت  یمحمد

بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته ایران طی دوره  

 1380-98زمانی 

22 

  ،* رضایی اعظم ، کیاسر سعیدیراحله 978-966

  شیرانی فرهاد  ، جوالیی رامتین

 بیدآبادی 

  گیاهان مصرف به تمایل بر مؤثر عوامل بررسی

 دارویی

 مازندران(  استان هزارجریب منطقه : موردی )مطالعه

23 

 مصرف دیبر رفتار خر وه ی م یگذاربرچسب  ریتأث ی بختور، محمد پیر  دیوح 995-979

 کنندگان

24 

 25 (1393-1399) رانیا یصادرات چا یبررس زاده  یقل در یح ،یمحسن سنجر دیس 1003-996

بار در بازار میوه و تره  مت یبر نوسانات ق یلیتحل یاسدیبن یمصطف 1018-1004

 رانیا

26 



 ، یاوریغالمرضا  ،یزکاریابوذر پره  1039-1019

 ی ابوالفضل محمود

و   یسهام شرکت کشاورز مت یق ینیبشیپ

 متفاوت  یزمان یهامگسال در افق  یدامپرور

27 

  ییدارو اهانی هدف صادرات گ یبازارها یبررس میکر ن ی، محمد حس یجانیفاطمه عل 1053-1040

 رانیا

28 

 29 زعفران نیتأم ره ی زنج  یدهایها و تهدفرصت  لیتحل یکرباس رضای، عل  یبانی ش حهیمل 1063-1054

عدالت   ،ینیف یادتیس ررضایام دیس 1077-1064

 اودلو  میسل

مختلف   ی صادرات بخش ها کیستماتیس سکیر

 ران یدر ا یاقتصاد

30 

  ی رزادیش هیبستان، سم  داهللی 1091-1078

 یمحمد رضوان ه،یلسکوکال

  یهافرآورده  یبرا   رانیا یشهر ی خانوارها یتقاضا

 یلبن

31 

بستان، تکتم   داهللی ،ینوقاب یبانی ش حهیمل 1104-1092

 ی محتشم

و عوامل موثر بر صادرات   لیپتانس یبررس

 ران یا یمحصوالت کشاورز

32 

بالقوه جهت   ی بازارها ی بندت یو اولو یبررس اودلو  میعدالت سل ،یمیعاطفه کر 1114-1105

 رانیکشور ا  ی چشم زده برا یواردات تخم ماه

33 

  محمد ، حامدی محمدرضا 1127-1115

 خداوردیزاده 

  هدف بازارهای  تعیین  و نسبی مزیت بررسی

 ایران  شده  خشک انجیر صادراتی

34 

 مصرفی ترجیحات در  بازار امیخته   عناصر نقش امیری  کاظم ،* محتشمی تکتم 1137-1128

 زرشک هایفرآورده 

35 

 مرکبات فروش مسیرهای  و داخلی بازاریابی بررسی سماء آمی رسول 1152-1138

 مازندران  استان در

36 

  و  ایران  کیوی و  مرکبات صادرات  وضعیت تحلیل رسول آمی سماء 1166-1153

 صادراتی برتر  الگوهای شناسایی و  جهان

37 

در   ییدارو اهانیبه مصرف گ لیعوامل موثر بر تما ان ی، آزاده فلسف  یافرا شجاع 1177-1167

 بریشهرستان کل

38 

، رضا  یری* ، زهرا امیالناز عاشر 1186-1178

 یکنار یاسفنجار

توسعه صادرات   ی هاچالش  یبندت ی و اولو ییشناسا

 هی به بازار روس یمحصوالت کشاورز

39 

رضا   ،یریزهرا ام ،یالناز عاشر 1203-1187

 یکنار یاسفنجار

عوامل موثر بر توسعه صادرات   ی بندو رتبه  یبررس

با استفاده از روش   ه یبه بازار روس  یمحصوالت لبن

 یفاز یسلسله مراتب لیتحل

40 

،  ینوروز ن یاتابک کاظم پور ، حس 1225-1204

زاده ،  وسفی  الیعباس زارع ، ل  دیس

 مطهره کبودتبار

بر   رانیا یهدف گوجه فرنگ ی بازارها  یبندت ی اولو

کالن   یرهایو متغ ی رقابت بازار یهااساس شاخص

 یاقتصاد

41 

  یبالقوه صادرات  یبازارها  یبندت ی و اولو ییشناسا ی میاودلو، عاطفه کر میعدالت سل 1253-1226

مغان   یاشهرک گلخانه  ی دیمحصوالت تول

 بادمجان( ،یرنگفلفل ار،یخ ،یفرنگ)گوجه 

42 



 3مقاالت محور رست فه

 کشاورزی مدیریت و تولید اقتصاد 

 

 صفحات 

 

نام و نام خانوادگی  

 نویسندگان
 

 

 عنوان مقاله

 

 ردیف 

نژاد، اعظم   یرحمت اله کاظم 1269-1254

 ییرضا

استان   یمحصوالت زراع یستیتنوع ز یابیارز

 گلستان

1 

 نی الد ن یز خیحامد دهقانپور، آذر ش 1285-1270
* 

بر    یاریآب  ستمیس ریینقش تغ یاقتصاد یبررس

 درودزن  یو زهکش  یاریآب در شبکه آب وریبهره 

2 

محصوالت   تی فیو ک   تیبر کم میاقل  رییاثرات تغ * یمحسن جان محمد 1291-1286

 خشک  مهیدر مناطق ن یزارع

3 

محصول   دیها در تول مصرف نهاده  یاقتصاد یبررس 2د ی، جعفر پورزب*1پوری بهمن خسرو 1306-1292

 م یگندم د

بخش شاوور شهرستان    یروستاها یمطالعه مورد)

 ( شوش

4 

*،  2 یاشراق  دی، فرش 1یکرمان رضایعل 1319-1307

 3ییجوال نیرامت

کاهش   یها برا  یباز  هینظر کردیاستفاده از رو

  ی)مطالعه مورد  یزاریشال یاراض یکاربر رییتغ

 ( شهرستان نوشهر

5 

  دمحمدباقری، س 1نژادیزهرا عل 1334-1320

، نادر   3یالله، جمال فتح  *2ینجف

 4یزال

با    انیبندانش یتحقق کشاورز ی الگو یطراح

 در استان کرمانشاه یانه یزم یتئور کردیرو

6 

، * 2  قربانی محمد ،  1پورپژمان عوض 1347-1335

 3یمحمود صبوح

  یکشاورز ان یبن دانش  یهاشرکت  یابیعارضه

 ییکارا یو ارائه نقشه ارتقا  یاستان خراسان رضو

 آن

7 

تحت   یبهنژاد قاتی تحق ی آثار اقتصاد یابیارز هالکو بلخان به یو ط    ارینورمحمد آب  1360-1348

 : سکیر طیشرا

 یخشک، دشت ساحل یپهنه مرکز یمورد مطالعه

 رانیا  یو شمال غرب یخزر

8 

، محمدرضا   *1  رحمانی الهصفت  1378-1361

 3، رضا صداقت 2یتورج

دانش   یواگذار یاجتماع -یمنافع اقتصاد یابیارز

  کشاورزی ترویج  و آموزشسازمان تحقیقات،  یفن

 خصوصی بخش  به

9 



 یمردان ی* ، مصطفیعباس عبدشاه 1394-1379

 ی، الهه آهن یآبادنجف

  یالگو یسازنه یبه یچارچوب مفهوم شنهاد یپ

  رانیدر ا یو باغ  یمحصوالت زراع یاکشت منطقه 

 ( ها و راهکارها)چالش 

10 

اهلل   ب یحب د ی، س ایک  ی اسد وا یه 1409-1395

، حامد   انیل ی، صادق خل یموسو

 علمدارلو  ینجف

بر اساس   یسردآب  انیماه د یتول ی اقتصاد لیتحل

 ای یتخم چشم زده داخل  دی بر تول ییخود اتکا

 واردات آن 

11 

کاران زمینیگریزی بر کارایی فنی سیب اثر ریسک 2و قادر دشتی * 1فاطمه ثانی   1420-1410

 شهرستان سراب

12 

 ریمؤثربر توسعه سطح ز یعوامل اقتصاد یبررس 1دیجاو هیسم 1436-1421

مناطق   یگلخانه ا  جات یفیکشت ص

منتخب استان خراسان  ی )شهرستانهاییروستا

 ی( رضو

13 

 نگیمیدروپرایکشت نشاء و ه  یاقتصاد یبررس 2ماهرخ ی، عل  1یهرمز اسد 1446-1437

 یابا کشت مرسوم بذر در ذرت دانه  سهیبذر در مقا

14 

  ی مصرف کنندگان امارات برا حاتیترج یداریپا 2ینیام می، مر 1یورداله  حانهیر 1466-1447

  ی بر الگو ی: آزمون اثر خشکسالرانیا ریانج

 مصرف 

15 

  ش، یآرش دوراند ،یزارع به ینس 1482-1467

 ی محمود صبوح ،یبخش یحسن عل

 ی صابون

منتخب در   یعملکرد محصوالت کشاورز یبررس

 ران یدر ا میراقلیو ز میاقل

16 

 زاده ، محمد قهرمان فردیاحمد اسری 1497-1483

  هیزاد ، رقن ی ، جواد حس دشتی قادر ،

 یفتح

در مزارع   سکیر ت یریمد یابزارها ییشناسا

 ماهنشان شهرستان در آالقزل یپرورش ماه

17 

بر درآمد   یکشاورز یگذار هینقش سرما یبررس 2یطلعت میو مر 1پور یفاطمه رستگار 1506-1498

 یی روستا

18 

گذاری در سازمان جهاد های سرمایهتعیین اولویت  یدادگر محمد 1534-1507

 کشاورزی استان فارس

19 

صالح ،   رجی، ا *یفرشته محمدباقر 1543-1535

 ی عیحامد رف

در  ینهاده آب مصرف یجزئ یوربهره  سهیمقا

و   ن ینو یهامحصوالت گندم،جو وذرت در روش

 ی اریآب یسنت

20 

 یکرباس رضا ی، عل *زاده ی هنگامه هند 1551-1544

 یدهقان  دشتاب  می، مر یبانیش  حهی، مل

صاحبان کسب    یمندت یرضا زان یعوامل مؤثر بر م

:  ی)مطالعه مورد ییو غذا ی کشاورز یو کارها

 ی( خراسان رضو

21 



،   2ی، قادر دشت *1یزهرا کاوخان 1563-1552

 3زادن یجواد حس

از   یناش  یهاو صرفه ی تکنولوژ رییروند  تغ لیتحل

 ران یا یهااستان یورگوشتیدر صنعت ط اسیمق

22 

،  2ی، قادر دشت *یسادات ساع نایفر 1571-1564

 3ی فاطمه ثان

  دی کل عوامل تول یوربهره  ییمحاسبه کارا

 ران یا یگوشت یهایمرغدار

23 

طه    ،یاحمدآباد یالله نیمحرم ع 1581-1572

محمد   ، یمحسن کالگر ،یدیمج

 یشجاع

با محصوالت   یدرآمد صنوبرکار سهیمقا

 مهم استان زنجان  یکشاورز

24 

 سکیر  تیریبر مد یمیاقل  یمولفه ها ریتأث ی محمد د ی* ، حمیزدانی مهیفه 1586-1582

 پسته  یمحصول باغ

25 

*    یکرباس رضای، عل  یبانی ش حهیمل 1596-1587

، هنگامه   یدشتاب یدهقان میمر

 زاده ی هند

کسب و    مهیب رشیعوامل مؤثر بر پذ لیتحل

 یکشاورز یکارها

26 

 ینیزمب یس د یتول یدانش فن  ی آثار اقتصاد یابیارز ارینورمحمد آب  1613-1597

 ینی زمب یس د یمقاوم به آفت ب  ختهیترار

27 

  ی، محمد جواد مهد  1یمحمد دیحم 1631-1614

 *ینیزاده را

با   یخاکستر یفاز یزیرکاربرد مدل برنامه 

و کاهش مصرف آب در   یطیمح ستیز کردیرو

 کشت  نه ی به  یالگو نییتع

28 

  ی، فرزانه حسن *یناظرانبهناز   1640-1632

 ارجان ید

)مطالعه   یفن ییبر کارا  یاراض یاثرپراکندگ

 ( : شهرستان اهوازیمورد

29 

دانش و مهارت   لیتحل ؛ یویاقتصاد مرکبات و ک  سماء یرسول آم 1652-1641

 باغ  ت یریدر مد دی تول

30 

، محمود   *یذوق یاحمد سلطان 1667-1653

 ی م یرح یحاج

 31 کشت و منابع آب دشت همدان  ی الگو تیریمد

 32 رانیگندم در ا نیتأم ره یزنج یهاسکیر لیتحل 2یکرباس رضای، عل1یرجب میمر 1680-1668

آشکارشده جهت   حاتیترج یآزمون ناپارامتر 1یورداله   حانهیو ر  *ینیام میمر 1695-1681

 ینیزمب یکنندگان سمصرف ییرفتار عقال یبررس

 رانیاز ا جانیآذربا یواردات

33 

پرتقال در شمال   دی عوامل تول یبهره ور یبررس سماء یرسول آم 1708-1696

 رانیا

34 

.   یابی، محمد افراس یفوالد ی هد 1721-1709

 *محمدحسن طرازکار

  ار یخ یبه پرداخت مصرف کنندگان برا لیتما

 رازیآفات در شهر ش  یقیتلف ت یریتحت مد

35 

، اعظم  یالسادات مظفر ه یصف 1739-1722

 * ییرضا

استان  یمحصوالت زراع یبرآورد تنوع زراع

 یخراسان رضو

36 



 

 

 

 

 

 

 یکیولوژیب  یعوامل مؤثر بر کاربرد کودها یبررس ی نجف  ی*، مهد یتکتم محتشم 1749-1740

منطقه   ی توسط کشاورزان: مطالعه مورد

 هیدریحتربت 

37 

  ی*، فرزانه حسن  یبهناز ناظران 1759-1750

 ارجان ید

محصوالت    یعوامل موثر بر تنوع زراع یبررس

 ی شمارش ونیبا استفاده از رگرس یکشاورز

 ( ی: شهرستان خویمطالعه مورد)

38 

  یبر عوامل بازدارنده در توسعه کودده یمرور یرضا ملک، محمد *آسو مرادزاغه    1770-1760

 رانیدر ا رینرخ متغ

39 

 

  ی ، رسول مجد  یکوهستان نیحس 1781-1771

  نی،  حس ان یفی*، شاپور ظر ارقین

 زاده میکر

  ینیساختار سازمان با کارآفر ن یارتباط ب یبررس

 ل یاستان اردب یدر سازمان جهاد کشاورز  یسازمان

40 

  ه یسم ،یمحمد بهادر ،یصبامراد 1792-1782

 * هیلسکوکال یرزادیش

  ؛یپرتفو کی در  گذاریهیسرما سکیر یابیارز

 سک یکاربرد ارزش در معرض ر

41 

،   یدهقان می، مر* یکرباس رضایعل 1801-1793

 زاده ی ، هنگامه هند یبانی ش حهیمل

به   انیعوامل موثر بر نگرش دانشجو یبررس

 یکشاورز یهای در تعاون تیعضو

42 

 

 یراع  یمهد  ،ییسردها یبهزاد فکار 1818-1802

 یو ناصر شاهنوش یدهق

گوشت   نیتأم ره یکسب و کار زنج یفضا لیتحل

 PESTEL یمرغ کشور با استفاده از الگو 

43 

محصول جو با استفاده از   دی برآورد تابع تول ی ادگاری، اعظم  * یابوالقاسم باقر 1827-1819

: استان  یمورد ی)مطالعه ییتابلو یهاداده  کردیرو

 ( اصفهان 

44 

،   * یآبادنجف یمردان یمصطف 1839-1828

 ی اوحد نی، نسر  یزبار نیاسمی

برنج در منطقه    دی تول یو اقتصاد  یفن ییکارا نییتع

 تمت یعدم ح طی گتوند استان خوزستان تحت شرا

45 

مریم دهقانی ، علیرضا کرباسی* ،   1848-1840

  یبانی ش حه ی، مل زاده ی هنگامه هند

 ینوقاب

 

عوامل موثر بر استفاده از تسهیالت توسط صاحبان  

 رضوی خراسان استان  در کار وکسب 

46 



 4فهرست مقاالت محور 

 زیست  محیط و طبیعی منابع  اقتصاد 

 

 صفحات 

 

 نویسنده/نویسندگان 
 

 

 عنوان مقاله

 

 ردیف 

  تغییرات از ایران هایاستان  پذیری آسیب سنجش زاده فرج ،زکریا عساکره  فاطمه 1877-1849

 اقلیمی

1 

  حسن محمد زاده، فری محبوبه  1895-1878

 طرازکار 

  شبکه  از استفاده   با اکولوژیکی کسری بینیپیش

 ARMA و مصنوعی عصبی

2 

 نعمت  حسینی، ساره  امیرنژاد، حمید 1908-1896

 حجازی

  به ارس  رودخانه آب  انتقال  پیامدهای ارزیابی

 مغان دشت در اورمیه  دریاچه

3 

 معیشت محیطی  زیست  و  اقتصادی پایداری بررسی زیبایی  منصور غزالی، سمانه 1929-1909

 فازی  منطق از  استفاده  با فارس استان عشایر

4 

 حاجی محمود ذوقی، سلطانی احمد 1951-1930

 رحیمی 

  بر  کربن اکسید دی  انتشار و  اقلیم تغییرات  اثرات

 همدان استان  موردی مطالعه  گندم، تولید

5 

 کاوسی محمد فریدی، امیرعلی 1976-1952

 باللی   ال حمید کالشمی،

  به نسبت   اولیه  اعتماد  ایجاد بر موثر عوامل بررسی

  در خاک  و آب منابع از حفاظتی های اقدام  اجرای

  نشاء، لشت  بخش:  موردی مطالعه)  شالیکاران  بین

 ( گیالن  استان

6 

 حاج نیلوفر اردکانی،فتاحی حمدا 1994-1977

 سخی فاطمه  بستان،  یداهلل اکبری،علی

  مالیات از استفاده   با هوا   آلودگی کاهش راهکار

 ( اردکان شهر: موردی مطالعه) سبز

7 

 موسوی،  اله   سیدنعمت روستا،  ابوذر 2019-1995

 نجفی  بهاءالدین 

  از ناشی آلودگی  رفاهی خسارات پویایی سازیشبیه 

 ایران  اقتصادی  های  فعالیت

8 

 ، مهرنیک  سیامک عبدشاهی، عباس 2045-2020

 آبادینجف مردانی مصطفی

  زیرحوضه کشاورزی وضعیت   بر اقلیم  تغییر اثرات

  -اقتصادی مدل کاربرد: جنوبی کارون

 هیدرولوژیکی

9 

  محمد دشتی،  قادر محمدپور، زهرا 2063-2046

 زادهقهرمان

 محیطی  زیست  کارایی با فنی کارایی رابطه تحلیل

 ایران  کشاورزی  بخش در

 

10 

  خلیلیان صادق و کیانیده  کیانی محمد 2085-2064

  حسن محمد  علمدارلو، نجفی حامد ،

 پوروکیل

  آب  توزیع باز در کشاورزی  بخش نقش بررسی

 ها بخش سایر میان

11 



 اعظم  دلیری، سام احمد باللی، حمید 2102-2086

 محمدی

  تاالب زیستیمحیط  منافع حفاظتی ارزش برآورد

 همدان  استان آبشینه  سد

12 

 در زمینی زیر آب  منابع اقتصادی گذاریارزش لعل  کسبیان  فرزانه باللی، حمید 2120-2103

  - همدان  دشت: موردی مطالعه )کشاورزی بخش

 ( بهار

13 

 شاهنوشی،  ناصر  پور، انصاری سمیرا 2150-2121

 قربانی محمد کاخکی، دانشور  محمود

  توسعه هایشاخص بر  قنوات احیای تأثیر بررسی

 ( کاشمر منطقه موردی  مطالعه روستایی پایدار)

14 

  الهام مرادآبادی، امیرزاده  سمیرا 2165-2151

 کلبعلی 

  بر اقتصادی  کالن های  شاخص  و  گردشگری تأثیر

 ایران  در 2co انتشار میزان

15 

 نیلوفر اردکانی،فتاحی احمد 2182-2166

  محمد بستان،  یداهلل اکبری،علیحاج

 رضوانی 

  زیست  محیط بر  بوم زیست  تغییرات اثرات بررسی

 ( اردکان شهرستان: موردی مطالعه)

16 

 17 کشور در زیست محیط اقتصاد  اجرایی تحوالت اللهی  آیت فائزه  شادمان، فروغ 2197-2183

 جابر  فیروزجائی، نجار ( امید )عبداهلل  2213-2198

 عمویی عاطفه  یداللهی،

  محصوالت بر  اقلیم تغییر اقتصادی  اثر ارزیابی

 ( برنج موردی  مطالعه مازندران استان )کشاورزی

18 

  سعید دکتر آباد، فیض کیانی زهرا 2230-2214

 یزدانی

 نمک دریاچه آبریز  حوضه  پایداری سنجش

  هایمؤلفه  وزن تعیین  در شانون   آنتروپی کاربرد)

 ( آبی فقر شاخص
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 رستگاری فاطمه داغی، قاسمیان سپیده  2231-2249

 پور

 معجن  رود  آبشار اقتصادی  گذاری ارزش

 حیدریهتربت 
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 بناب،هاشمی صدیقه  اسماعیلی، شیما 2256-2250

 کمانگر علیرضا

  شهرستان زیویه سد  احداث اثرات تبیین و  تحلیل

 روستایی نواحی پایدار  معیشت بر کامیاران
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 قادرزاده، حامد ذوقی، سلطانی احمد 2273-2257

 صیادچمنی  المیرا

  بیابان بر زیستی محیط  و  اقتصادی  هایشاخص  تأثیر

 ایران زایی

22 

  در زیستمحیط  کیفیت بر مؤثر عوامل تحلیل آزرمحسن فتحی،فاطمه کنعانی،مریم 2289-2274

 ایران  کشاورزی بخش
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  برای روستایی جوامع پرداخت به تمایل بررسی حسینی ساره  امیرنژاد، حمید 2307-2290

  جهت جنگل اکوسیستم خدمات از حفاظت

 سیالب  از جلوگیری

  سیل دیده  خسارت روستاهای: موردی مطالعه)

 ( مازندران استان
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  مناطق هایتاالب و  آبی  هایاکوسیستم  از حفاظت تورانی فاطمه سلوط، عطایی کمال 2324-2308

 ایران  شمال
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 رحیمی اله هدایت  پورمقدم،  امین 2336-2325

 

 26 فقر بر آن  اثرات  و اقلیم  تغییرات بر مروری

  شرایط در ایران  غذایی امنیت  پذیریآسیب بررسی خلیلیان صادق کیانی،ده  کیانی محمد 2356-2337

 انرژی و  غذا  آب،  عرضه محدودیت
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  با هاکنشیرینآب  زیستیمحیط  اثرات ارزیابی مقدم  شهریاری محسن صیاد، حسن 2373-2357

  سواحل در سریع اثرات ارزیابی روش از استفاده 

 ایران  جنوبی
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 5فهرست مقاالت محور 

 کرونا و اقتصاد کشاورزی 

 

 صفحات 

 

 نویسنده/ نویسندگان 
 

 

 عنوان مقاله

 

 ردیف 

: اقتصادکشاورزی بر کرونا  ویروس پاندمی اثرات رحیمی  حاجی محمود 2385-2374

 کردستان استان گوشتی  مرغداری  صنعت مطالعه

1 

  انتشار آینده  و  اقتصادی رشد بر ویروس  کرونا اثر تراب  اشک نیلوفر فتحی، فاطمه 2400-2386

  پایین درآمد با  کشورهای  در کربن  اکسیددی گاز

 متوسط  و
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 عشقی،  فواد  مجاوریان، مجتبی سید 2409-2401

 آهنگری صدیقه 

  سهام  ارزش بر  کرونا بیماری  شیوع تاثیر

 تهران  بورس  در غذایی مواد  هایشرکت
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  اژین وفائی، الهام  ،  پندار مهدی 2425-2410

 جواهری 

 4 کشاورزی بخش بر  19-کووید بیماری  تأثیرات

  محصوالت در کرونا اپیدمی اقتصادی  تحلیل سماء آمی رسول 2439-2426

 (گرمسیرینیمه   هایمیوه  و  مرکبات )باغبانی
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  و  حسینی مهدی سید  نوروزیان، محمد 2457-2440

 اکبری احمد

 انارکاران  پذیری ریسک های  مولفه شناسایی

  محصول  کشت الگو  تغییر محوریت با کاشمر

 انار  ارگانیک

6 

، جواد  ی، قادر دشتیواحد لیجبرئ 2470-2458

 زاد  نیحس

مزارع گندم   رکشتیبا سطح ز یفن ییارتباط کارا

 شهرستان اهر  مید
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 8 خشک شده  ر یانج یساختار بازار صادرات یبررس زاده یمحمد خداورد 2486-2471


