
 
 

 

  1 های مقاالت محورچکیدهفهرست 

های توسعه کشاورزیها و برنامهسیاست  

 ردیف عنوان مقاله نویسنده/نویسندگان صفحه

 هیمرض ان،یمهدو محمدرضا دیس 1
یاریاسفند  

 در یشهر روستا یهامهاجرت بر آن اثرات و ییروستا درآمد عیتوز
رانیا  

1 

ملکشاه رنجبر طاهره ،یمجتهد فاطمه 2 یکشاورز محصوالت بر یانرژ هایحامل هایشوک اثر یبررس   2 

پوریعل نایم ،زادنیحس جواد 3  و دکنندگانیتول رفاه بر یلبن هایفرآورده متیق راتییتغ آثار لیتحل 

رانیا در کنندگانمصرف  

3 

 ،یعیرف حامد کشاورز، نینگ زاده،یعل تورج 4
آباد بستان یشاکر رضا  

 در یاقتصاد رشد و صادرات ،یانرژ مصرف نیب رابطه لیتحل

 پانل یبردار ونیرگرس خود یالگو کاربرد: رانیا یاقتصاد هایبخش

(PVAR) 

4 

 درصف دیس ،یخوشرود زادهشعبان یمهد 5
ینیحس  

 در ییغذا تیامن و یمغذ مواد افتیدر ،ییموادغذا مصرف یالگو
تهران شهرکالن  

5 

ازین یب ارسالن 6  آن یداریپا بر یکشاورز آب بندیهیسهم و گذاریمتیق اثرات 
راحمدیبو هیلویکهگ دراستان  

6 

یمحمد موریت ،یثان یقبادیک دیسع 7  محصوالت یمتق بر ینفت هایتکانه میرمستقیغ و میمستق آثار بررسی 
نفت صادرکننده کشورهای در کشاورزی منتخب  

7 

ییبایز منصور، یغزال سمانه 8 : خانوار فقر و مراتع یداریپا بر هاهیسرما و یشتیمع یراهبردها ریتاث 
تیواقع نیگزیجا لیتحل  

8 

 ان،یمنصور نیالد نجم ،یمحمد دیحم 9
 محمود ،یائیض سامان ار،یآب نورمحمد
 یپورازجان احمدپور

 و باز صاداقت یوهایسنار تحت پنبه قاتیتحق یاقتصاد آثار یابیارز
 بسته

9 

آبادی عزت عبدالهی محمد صداقت، رضا 11  اریکپسته مناطق در فقر باطل دور و نقدینگی محدودیت بررسی 
کرمان استان  

11 

 ریام ،یاحمداکبر ،یشاویغب فاضل 11
مقدم دادرس  

 رانیا ییروستا مناطق در یدرآمدینابرابر و یاقتصاد رشد نیب رابطه
ییفضا پانل کیتکن از استفاده با  

11 

ییبایز منصور ،یغزال سمانه 12  یالگوها اب ییقشقا ریعشا یخانوارها یقیتطب یهایاستراتژ یسازگار 
یشتیمع یریپذبیآس  

12 

 سامان ،یکاسگرینیحس یدهادیس 13
ییایض  

 در ییذاغ عیصنا یهاشرکت سهام متیق ینیبشیپ یهاروش یابیارز
تهران بهادار اوراق بورس  

13 

 قادر ،زادهقهرمان محمد ،یکنعان رایسم 14
یدشت  

رانیا در ییموادغذا متیق نوسانات بر ارز نرخ اثر یبررس  14 

 ،ینیحس صفدر دیس پور، کاظم اتابک 15
ینیحس مهرپرور الهام  

 بازار هیشحا در کنندهمصرف و دکنندهیتول از تیحما یهااستیس نقش
رانیا در مرغ گوشت  

15 

 فاطمه زارع، شجاعت، اریآب نورمحمد 16
 یعل ،یاللهنیع محرم ه،یبزا یعسگر

 ،ینیحس عقوبی اسدپور، حسن ،یبهرام
 دیوح ،یرحمان اهللصفت ،یساع هیمهد

 آموزش و قاتیتحق مراکز یپژوهش یهاتیفعال یاقتصاد آثار یابیارز
یعیطب منابع و یکشاورز  

16 



 
 

 و یپهلوان رضا ،ییرضا جعفر ،یعقوبی
پوریمانیسل احمد  

 محمد ،یدشت قادر ،یخلج یهاد 17

زادهقهرمان  

 ستانا در گندم رکشتیز سطح بر ینیتضم دیخر استیس ریتاث

شرقیجانیآذربا  

17 

 ،یمحمد دیحم ن،ایمنصور نیالد نجم 18
 محمود ،یائیض سامان ار،یآب نورمحمد

یپورازجان احمدپور  

 یکشاورز قاتیتحق یدستاوردها رشیپذ بر موثر عوامل یبررس
(پنبه یها پژوهش یمورد مطالعه)  

18 

 میابراه ،یخوشرود زادهشعبان یمهد 19
یکنار یاسفنجار رضا جاودان،  

هرانت استان در خانوارها ییغذا تیامن بر یدرآمد سطوح اثر یابیارز  19 

 دیس نیمع دیس ،یبشرآباد یمهراب نیحس 21
  نژاد یاحمد

: یوردم مطالعه) ییروستا داریپا توسعه و یگردشگر رابطه یبررس
(کرمان شهرستان نیرا بخش  

21 

 زاده یمهد جواد محمد ،یمحمد دیحم 21
ینیرا  

 خشب رشد بر یداخل یگذارهیسرما و اقتصاد بودن باز درجه ریتأث
یکشاورز  

21 

یبالل دیحم مهرگان، نادر ،یریام بشرا 22  یاهربخشیز و یکشاورز بخش صادرات بلندمدت و مدتکوتاه آثار 
یکشاورز رشد بر آن  

22 

 محمود ،یمحمد دیحم ،یزدانی مهیفه 23
ییایض سامان ،یبرازجان احمدپور  

 مطالعه) یاپ استارت حالت در ییروستا یگردشگر با مرتبط یهامولفه
(زابل شهرستان بلوچستان و ستانیس استان یمورد  

23 

مرزبان نیافش ،یفتح رستم 24 نیکشورآرژانت از یتجارب: آن اثرات و یکشاورز کالن یهابرنامه   24 

 ،یرمویرتیام هیسم ، آبدر انیمیکر زهرا 25
 نیحس ،یمهرجرد زارع محمدرضا

یبشرآباد یمهراب  

رانیا در یکشاورز یداریپا یهاشاخص یبندتیاولو و نییتع  25 

 عزت عبدالهی محمد  صداقت، رضا 26
پورخاتون محمدرضا بمانی، رضا آبادی،  

 یمال منابع و هاوام یاثربخش ،یگذارهیسرما یهاتیاولو بررسی
1414 افق تا کرمان استان یکشاورز بخش توسعه از تیحما صندوق  

26 

مهر کین امکیس ،یدیبده کارگر دینو 27  در یاداقتص رشد بر ستیز طیمح تیفیک و هیسرما اشتغال، نقش 
رانیا  

27 

اریآب نورمحمد 28 رانیا رد یکشاورز تحقیقات اقتصادی آثار یابیارز مطالعات بر یمرور   28 

یمیرح یحاج محمود پروهان، نازیفر 29 تانکردس استان یهاشهرستان در ییغذا تیامن تیوضع ۀسیمقا   29 

یبهرام یعل 31 یاقتصاد رشد بر  میاقل رییتغ اثر   31 

یفتح فاطمه ان،یگروس فاطمه 31 رانیا یاقتصاد رشد بر یکشاورز یها ربخشیز افزوده ارزش ریتاث   31 

 سحر ،یمنوچهر دهیسپ ،یخانزاد آزاد 32
یغیت  

 در یکشاورز بخش افزوده ارزش بر میاقل رییتغ اثرات لیتحل
رانیا یهااستان  

32 

یمیکر لهیجل ،یکرم الهتیآ 33  از تفادهاس با کردستان استان یهاشهرستان یافتگیتوسعه سنجش 
 و آموزش ت،بهداش ،یکشاورز یهابخش بر دیتأک با) سیتاپس کیتکن

(نقل و حمل  

33 

یالماس فاطمه 34  والتمحص ییکارا و اسیمق یهاتیمز با ییکفاخود شاخص ارتباط 

رانیا یزراع  ( شلتوک و جو گندم،: یمورد مطالعه ) 

34 

 اتابک ،یعیرف حامد زارع، عباس دیس 35
یاسالم فاطمه کبودتبار، مطهره پور،کاظم  

انریا زراعت بخش ریز در یکاریب و تورم ارتباط لیتحل یبررس  35 

آزرم حسن ،ینوروز نیحس 36  ییذاغ تیامن بر یکشاورز بخش از دولت تیحما و دیتول سکیر اثر 
رانیا در  

36 



 
 

یرحمان اریزان ،یلیاسماع مایش 37  شبخ بر تمرکز با یاقتصاد توسعه و رشد در زنان نقش یبررس 
یکشاورز  

37 

یعبدالمحمد زهرا ،یتوسل سالله 38  یهاستانا نیب ییفضا تعادل جادیا در یکشاورز بخش گاهیجا یابیارز 
یامنطقه ستانده-داده جداول از استفاده با 1391 سال در کشور  

38 

 یندز بهاره حداد، ثمیم ان،یوسفی نینازن 39
یبیغر دره  

رانیا یکشاورز بخش در برق یتقاضا تابع برآورد  39 

  



 
 

  2 های مقاالت محورچکیدهفهرست 

 بازاریابی و تجارت محصوالت کشاورزی

 ردیف عنوان مقاله نویسنده/نویسندگان صفحه

 جواد زاده، ،محمدقهرمانیصمدپورهندوار نایم 41
زاد نیحس  

 تمیق بر یکشاورز محصوالت تجارت یآزادساز ریتأث
رانیا در ییغذا مواد  

1 

 یمهراب نیحس و انیئینب قهیصد ،ییصفا وایش 41
یبشرآباد  

 یراتصاد بازار در کشمش متیق یایپو تطابق یبررس
یجهان بازار و رانیا  

2 

 یعیرف یهاد ،زادهرسول میمر ،یمظهر محمد 42
یداران  

 استان در یمحمد گل ارزشِ رهیزنج لیتحل و یبررس
یرضو خراسان  

3 

ینرئ هیسم ، یمحمود هاشم 43  یچا کنندگانمصرف حاتیترج بر موثر عوامل یبررس 
 انتخاب آزمون روش کاربرد: تهران شهر در کیارگان

4 

 شهال ،یمیرح یحاج محمود قادرزاده، حامد 44
یمیسل  

 دیکأت با یکشاورز محصوالت استاندارد موانع یبررس
کردستان استان در سالمت براقتصاد  

5 

 ائمق طاهره دهیس ،یعیرف حامد پور، کاظم اتابک 45
یقاسم احمد ،ینوروز نیحس ،یمقام  

 و رانیا یعیطب عسل یصادرات بازار ساختار لیتحل
 یهاشاخص اساس بر هدف یکشورها یبندتیاولو

بازار تیجذاب  

6 

روش کین دهیسپ 46  عیوزت در یکشاورز هاینهاده بازارگاه سامانه نقش یبررس 
ایسو کنجاله نهیبه  

7 

 پور احمد محمود ،یکاسگر ینیحس یدهادیس 47
یبرازجان  

 ارزش کردیرو با یشرط خطر معرض در ارزش نیتخم
یکشاورز یکاال بورس در نیفر  

8 

 رد یکشاورز عیصنا سهام بازار بر موثر عوامل یبررس رزادیش سروش ،یذریچ نیحس ریام 48
تهران بهادار اوراق بورس  

9 

یکرباس رضایعل ،یبیغر دره یزند بهاره 49 کیارگان ییغذا مواد دیخر رفتار بازدارنده عوامل یبررس   11 

ینیحس مهرپرور الهام ،یعیرف حامد ،یقاسم غزاله 51  رب عرضه رهیزنج در ایران یصادرات یریپذرقابت 
هدف یبازارها در یفرنگگوجه  

11 

زادهیعل سایپر قادرزاده، حامد 51  کردیرو با مرغ گوشت نیتأم رهیزنج یهاچالش یبررس 
یستمیس تفکر  

12 

 ستان،ب داهللی ،یاردکانیفتاح احمد ،یرضوان محمد 52
یسخ فاطمه  

 ندگانکنمصرف حاتیترج در یساختار راتییتغ سنجش
هیروس فدراسیون در یواردات اریخ  

13 

رهنما یعل ،یمظهر محمد 53  در گریواسطه کاهش یراهکارها یارائه و سنجیامکان 
یباغ محصوالت بازار  

14 

پور حسن بهروز 54  یژاسترات قیطر از یکشاورز محصوالت بازار یسامانده 
یکشاورز ارزش رهیزنج لیتشک  

15 

ینوروز نیحس 55  یشهر یدرخانوارها غالت سبد یمصرف یتقاضا برآورد 
یریپذکیتفک آزمون با همراه رانیا در  

 ( یتابع یهافرم سهیمقا  FDLAIDS, NBR, CBS, 

ROTTERDAM, LAIDS)   

16 

یرحمت اعظم الهه 56  رد یخوراک اقالم کردنهیهز ینابرابر تحوالت سنجش 
 یشهر و ییروستا یخانوارها یانهیهز یهادهک سطح

17 



 
 

ندالیهرف شاخص بر یمبتن کشور  

 زهره دهیس ،یزیعز الیل نژاد، کاظم یمهد 57
نیام ینیحس  

 ایاوراس یاقتصاد هیاتحاد و رانیا موقت نامهموافقت ریتأث
کشورها نیا نیب تجارت توسعه در  

18 

 نیسح ان،یئینب قهیصد ،یرابر یعسکر فائزه 58
فرسعادت ریام و یبشرآباد یمهراب  

 ییدارو اهیگ یابیبازار یهاچالش یبندتیاولو و ییشناسا
کرمان استان در شنیآو  

19 

یکرباس رضایعل ،یجعفر میمر 59 فهاناص گز یابیبازار و نیتأم رهیزنج یاقتصاد لیتحل   21 

درایانیک یعل ،یمقدس رضا ،یعباس بایفر 61  رد یکشاورز محصوالت تجارت بر یتجار یآزادساز آثار 
رانیا  

21 

 ارض ،یمحمد دیحم ،یدستجرد یتوکل نرگس 61
 صداقت

 دوره یط رانیا پسته صادرات بر موثر عوامل یبررس
1381-98 یزمان  

22 

 نیرامت ،ییرضا اعظم اسر،یک یدیسعراحله 62
یدآبادیب یرانیش فرهاد ،ییجوال  

 ییدارو اهانیگ مصرف به لیتما بر مؤثر عوامل یبررس
(مازندران استان بیهزارجر منطقه: یمورد مطالعه)   

23 

یپیر محمد بختور، دیوح 63 نندگانک مصرف دیخر رفتار بر وهیم گذاریبرچسب ریتأث   24 

زاده یقل دریح ،یسنجر محسن دیس 64 (1393-1399) رانیا یچا صادرات یبررس   25 

یاسدیبن یمصطف 65 رانیا بارتره و میوه بازار در متیق نوسانات بر یلیتحل   26 

 ابوالفضل ،یاوری غالمرضا ،یزکاریپره ابوذر 66
یمحمود  

 یردامپرو و یکشاورز شرکت سهام متیق ینیبشیپ

متفاوت یزمان هایافق در مگسال  

27 

میکر نیحس محمد ، یجانیعل فاطمه 67 رانیا ییدارو اهانیگ صادرات هدف یبازارها یبررس   28 

یکرباس رضایعل ، یبانیش حهیمل 68 زعفران نیتأم رهیزنج یدهایتهد و هافرصت لیتحل   29 

اودلو میسل عدالت ،ینیف یادتیس ررضایام دیس 69  مختلف یها بخش صادرات کیستماتیس سکیر 
رانیا در یاقتصاد  

31 

 محمد ه،یلسکوکال یرزادیش هیسم بستان، داهللی 71
یرضوان  

یلبن یهافرآورده یبرا رانیا یشهر یخانوارها یتقاضا  31 

 کتمت بستان، داهللی ،ینوقاب یبانیش حهیمل 71
یمحتشم  

 تمحصوال صادرات بر موثر عوامل و لیپتانس یبررس
رانیا یکشاورز  

32 

 خمت واردات جهت بالقوه یبازارها بندیتیاولو و یبررس  اودلو میسل عدالت ،یمیکر عاطفه 72
رانیا کشور یبرا زده چشم یماه  

33 

زادهیخداورد محمد ، یحامد محمدرضا 73  یتصادرا هدف یبازارها نییتع و ینسب تیمز یبررس 
رانیا شده خشک ریانج  

34 

یریام کاظم ،یمحتشم تکتم 74  وردهفرآ یمصرف حاتیترج در بازار ختهیام عناصر نقش 
زرشک یها  

35 

سماء آمی رسول 75  در مرکبات فروش مسیرهای و داخلی بازاریابی بررسی 
مازندران استان  

36 

سماء آمی رسول 76  و هانج و رانیا یویک و مرکبات صادرات تیوضع لیتحل 
یصادرات برتر یالگوها ییشناسا  

37 

انیفلسف آزاده ، یشجاع افرا 78  در ییدارو اهانیگ مصرف به لیتما بر موثر عوامل 
بریکل شهرستان  

38 

یرکنا یاسفنجار رضا ،یریام زهرا ،یعاشر الناز 79  صادرات توسعه یهاچالش یبندتیاولو و ییشناسا 
هیروس بازار به یکشاورز محصوالت  

39 

یرکنا یاسفنجار رضا ،یریام زهرا ،یعاشر الناز 81  41 صادرات توسعه بر موثر عوامل یبندرتبه و یبررس 



 
 

 لیتحل روش از استفاده با هیروس بازار به  یلبن محصوالت
یفاز یمراتب سلسله  

 اسعب دیس ، ینوروز نیحس ، پور کاظم اتابک 81
کبودتبار مطهره ، زاده وسفی الیل ، زارع  

 اساس بر رانیا یفرنگ گوجه هدف یبازارها یبندتیاولو
یاقتصاد کالن یرهایمتغ و یبازار رقابت یهاشاخص  

41 

یمیکر عاطفه اودلو، میسل عدالت 82  یصادرات بالقوه یبازارها بندیتیاولو و ییشناسا 

 ،نگیفرگوجه) مغان ایگلخانه شهرک یدیتول محصوالت

(بادمجان ،رنگیفلفل ار،یخ  

42 

  



 
 

 

3های مقاالت محور چکیده فهرست  

 اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزی

 ردیف عنوان مقاله نویسنده/نویسندگان صفحه

ییرضا اعظم نژاد، یکاظم اله رحمت 83 گلستان استان یزراع محصوالت یستیز تنوع یابیارز   1 

نیالد نیز خیش آذر دهقانپور، حامد 84  در آب وریبهره بر یاریآب ستمیس رییتغ نقش یاقتصاد یبررس 

درودزن یزهکش و یاریآب شبکه  

2 

یمحمد جان محسن 85  مناطق در یزارع محصوالت تیفیک و تیکم بر میاقل رییتغ اثرات 

خشک مهین  

3 

دیپورزب جعفر ، پوریخسرو بهمن 86  مید گندم محصول دیتول در هانهاده مصرف یاقتصاد یبررس 
 (شوش شهرستان شاوور بخش یروستاها یمورد مطالعه)

4 

 نیرامت ،یاشراق دیفرش ،یکرمان رضایعل 87

ییجوال  

 یکاربر رییتغ کاهش یبرا ها یباز هینظر کردیرو از استفاده

 (نوشهر شهرستان یمورد مطالعه) یزاریشال یاراض

5 

 لجما ،ینجف دمحمدباقریس نژاد، یعل زهرا 88

یزال نادر ،یالله فتح  

 یورتئ کردیرو با انیبندانش یکشاورز تحقق یالگو یطراح

کرمانشاه استان در یانهیزم  

6 

 محمود ،یقربان محمد ،پورعوض پژمان 89

یصبوح  

 انخراس استان یکشاورز انبنیدانش هایشرکت یابیعارضه

آن ییکارا یارتقا نقشه ارائه و یرضو  

7 

بلخان هالکو بهیط ،*اریآب نورمحمد 91 سکیر طیشرا تحت یبهنژاد قاتیتحق یاقتصاد آثار یابیارز    

 الشم و یخزر یساحل دشت خشک، یمرکز پهنه :یمورد مطالعه
رانیا یغرب  

8 

 رضا ،یتورج ،محمدرضایرحمان الهصفت 91

 صداقت

 زمانسا یفن دانش یواگذار یاجتماع -یاقتصاد منافع یابیارز

یخصوص بخش به کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات،  

9 

 نجف یمردان یمصطف ،یعبدشاه عباس 92

یآهن الهه ،یآباد  

 یاهمنطق کشت یالگو یسازنهیبه یمفهوم چارچوب شنهادیپ

(راهکارها و هاچالش) رانیا در یباغ و یزراع محصوالت  

11 

 ،یوموس اهلل بیحب دیس ا،یک یاسد وایه 93

علمدارلو ینجف حامد ان،یلیخل صادق  

 بر ییااتک خود اساس بر یسردآب انیماه دیتول یاقتصاد لیتحل

آن واردات ای یداخل زده چشم تخم دیتول  

11 

دشتی قادر و ثانی فاطمه 94  رستانشه کارانزمینیسیب فنی کارایی بر گریزیریسک اثر 

 سراب

12 

دیجاو هیسم 95  جاتیفیص کشت ریز سطح توسعه مؤثربر یاقتصاد عوامل یبررس 

 خراسان استان منتخب یشهرستانها)ییروستا مناطق یا گلخانه

 (یرضو

13 

ماهرخ یعل ،یاسد هرمز       96  14 با سهیامق در بذر نگیمیدروپرایه و نشاء کشت یاقتصاد یبررس 



 
 

یادانه ذرت در بذر مرسوم کشت  

ینیام میمر ، یورداله حانهیر 97 : رانیا ریانج یبرا امارات کنندگان مصرف حاتیترج یداریپا 

مصرف یالگو بر یخشکسال اثر آزمون  

15 

 یعل حسن ش،یدوراند آرش ،یزارع بهینس 98

یصابون یصبوح محمود ،یبخش  

 میراقلیز و میاقل در منتخب یکشاورز محصوالت عملکرد یبررس

رانیا در  

16 

 قادر ،زادهقهرمان محمد ،فردیاحمد اسری 99

یفتح هیرق ،زادنیحس جواد ،یدشت  

 آاللقز یماه پرورش مزارع در سکیر تیریمد یابزارها ییشناسا

ماهنشان شهرستان در  

17 

یطلعت میمر پور، یرستگار فاطمه 111 ییروستا درآمد بر یکشاورز یگذار هیسرما نقش یبررس   18 

یمحمد دادگر 111  ستانا کشاورزی جهاد سازمان در گذاریسرمایه هایاولویت تعیین 

 فارس

19 

یعیرف حامد صالح، رجیا ،یمحمدباقر فرشته 112  م،گند محصوالت در یمصرف آب نهاده یجزئ یوربهره سهیمقا 

یاریآب یسنت و نینو یهاروش در ذرت و جو  

21 

 حهیمل ،یکرباس رضایعل ،زادهیهند هنگامه 113

یدشتاب  دهقان میمر ،یبانیش  

 یکارها و کسب صاحبان مندیتیرضا زانیم بر مؤثر عوامل
ییغذا و یکشاورز  

( یرضو خراسان: یمورد مطالعه ) 

21 

زادنیحس جواد ،یدشت قادر ،یکاوخان زهرا 114  در اسیمق از یناش هایصرفه و یتکنولوژ رییتغ  روند لیتحل 

رانیا هایاستان یورگوشتیط صنعت  

22 

یثان فاطمه ،یدشت قادر ،یساع سادات نایفر 115  یتگوش هاییمرغدار دیتول عوامل کل وریبهره ییکارا محاسبه 

رانیا  

23 

 ،یدیمج طه ،یاحمدآباد یالله نیع محرم 116

یشجاع محمد ،یکالگر محسن  

 اناست مهم یکشاورز محصوالت با یصنوبرکار مقایسه درآمد

 زنجان

24 

یزدانی مهیفه ،یمحمد دیحم 117 پسته یباغ محصول سکیر تیریمد بر یمیاقل یها مولفه ریتأث   25 

 میرم ، یکرباس رضایعل ،یبانیش حهیمل 118

زادهیهند هنگامه ،یدشتاب یدهقان  

یورزکشا یکارها و کسب مهیب رشیپذ بر مؤثر عوامل لیتحل  26 

اریآب نورمحمد 119  مقاوم ختهیرارت ینیزمبیس دیتول یفن دانش  یاقتصاد آثار یابیارز 

ینیزمبیس دیب آفت به  

27 

 زاده یمهد جواد محمد ،یمحمد دیحم 111

ینیرا  

 یطیمح ستیز کردیرو با یخاکستر یفاز یزریبرنامه مدل کاربرد

کشت نهیبه یالگو نییتع در آب مصرف کاهش و  

28 

ارجانید یحسن فرزانه ،یناظران بهناز 111  ستانشهر: یمورد مطالعه) یفن ییکارا بر یاراض یپراکندگ اثر 

(اهواز  

29 

 31 در ارزش ؛کاربردیپرتفو کی در گذاریهیسرما سکیر یابیارز یرزادیش هیسم ، یبهادر محمد ،یصبامراد 112



 
 

هیلسکوکال سکیر معرض   

 ،ارقین یمجد رسول ،یکوهستان نیحس 113

زاده میکر نیحس ان،یفیظر شاپور  

 در  یسازمان ینیکارآفر با سازمان ساختار نیب ارتباط یبررس

لیاردب استان یکشاورز جهاد سازمان  

31 

 هحیمل ،یدهقان میمر ،یکرباس رضایعل 114

زادهیهند هنگامه ،یبانیش  

 در تیعضو به انیدانشجو نگرش بر موثر عوامل یبررس

یکشاورز هاییتعاون  

32 

 یدهق یراع یمهد ،ییسردها یفکار بهزاد 115

یشاهنوش ناصر ،  

 با ورکش مرغ گوشت نیتأم رهیزنج کار و کسب یفضا لیتحل

یالگو از استفاده  PESTEL 

33 

یادگاری اعظم ،یباقر ابوالقاسم 116  یهاداده کردیرو از استفاده با جو محصول دیتول تابع برآورد 

 (اصفهان استان: یمورد یمطالعه)  ییتابلو

34 

 ،یزبار نیاسمی ،یآبادنجف یمردان یمصطف 117

 یاوحد نینسر

 استان توندگ منطقه در برنج دیتول یاقتصاد و یفن ییکارا نییتع

تمتیح عدم طیشرا تحت خوزستان  

35 

 ههنگام کرباسی، علیرضا دهقانی، مریم 118

ینوقاب یبانیش حهیمل ،زادهیهند  

 در کار و کسب صاحبان توسط تسهیالت از استفاده بر موثر عوامل

رضوی خراسان استان   

36 

 قادر ،زادهقهرمان محمد ،یکنعان رایسم 119

یدشت  

رانیا در ییموادغذا متیق نوسانات بر ارز نرخ اثر یبررس  37 

یملک رضامحمد مرادزاغه، آسو 121 رانیا در ریمتغ نرخ یکودده توسعه در بازدارنده عوامل بر یمرور   38 

سماء یآم رسول 121  تیریدم در دیتول مهارت و دانش لیتحل ؛یویک و مرکبات اقتصاد 

 باغ

39 

یمیرح یحاج محمود ،یذوق یسلطان احمد 122 همدان دشت آب منابع و کشت یالگو تیریمد   41 

یکرباس رضایعل ،یرجب میمر 123 رانیا در گندم نیتأم رهیزنج یهاسکیر لیتحل   41 

یورداله حانهیر ،ینیام میمر 124  ییقالع رفتار یبررس جهت آشکارشده حاتیترج یناپارامتر آزمون 

رانیا از جانیآذربا یواردات ینیزمبیس کنندگانمصرف  

42 

سماء یآم رسول 125 رانیا شمال در پرنقال دیتول عوامل یور بهره یبررس   43 

 ،یابیافراس محمد ،یفوالد یهد 126
طرازکار محمدحسن  

 تیریمد تحت اریخ یبرا کنندگان مصرف پرداخت به لیتما
رازیش شهر در آفات یقیتلف  

44 

ینجف یمهد ،یمحتشم تکتم 127  توسط یکیولوژیب یکودها کاربرد بر مؤثر عوامل یبررس 
 هیدریحتربت منطقه یمورد مطالعه: کشاورزان

45 

ارجانید یحسن فرزانه ،یناظران بهناز 128  با یکشاورز محصوالت یزراع تنوع بر موثر عوامل یبررس 
 یشمارش ونیرگرس از استفاده

( یخو شهرستان: یمورد مطالعه ) 

46 

 

 

 



 
 

 

 

4های مقاالت محور چکیده فهرست  

 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 ردیف عنوان مقاله نویسنده/نویسندگان صفحه

زاده فرج ،زکریا عساکره فاطمه 129 اقلیمی تغییرات از ایران هایاستان پذیریآسیب سنجش   1 

طرازکار حسن محمد زاده، فری محبوبه 131  عصبی بکهش از استفاده با اکولوژیکی کسری بینیپیش 

و مصنوعی  ARMA 

2 

حجازی نعمت حسینی، ساره امیرنژاد، حمید 131  هدریاچ به ارس رودخانه آب انتقال پیامدهای ارزیابی 
مغان دشت در اورمیه  

3 

زیبایی منصور غزالی، سمانه 132  تمعیش محیطی زیست و اقتصادی پایداری بررسی 
فازی منطق از استفاده با فارس استان عشایر  

4 

رحیمی حاجی محمود ذوقی، سلطانی احمد 133  تولید بر نکرب اکسید دی انتشار و اقلیم تغییرات اثرات 
همدان استان موردی مطالعه گندم،  

5 

 میدح کالشمی، کاوسی محمد فریدی، امیرعلی 134
باللی ال  

 به نسبت اولیه اعتماد ایجاد بر موثر عوامل بررسی
 بین در خاک و آب منابع از حفاظتی هایاقدام اجرای

 استان نشاء، لشت بخش: موردی مطالعه) شالیکاران
 (گیالن

6 

 ی،اکبرعلیحاج نیلوفر اردکانی،فتاحی احمد 135
سخی فاطمه بستان، یداهلل  

 زسب مالیات از استفاده با هوا آلودگی کاهش راهکار
(اردکان شهر: موردی مطالعه)  

7 

 ینبهاءالد موسوی، اله سیدنعمت روستا، ابوذر 136
 نجفی

 از ناشی آلودگی رفاهی خسارات پویایی سازیشبیه
 ایران اقتصادی های فعالیت

8 

 یمصطف ، مهرنیک سیامک عبدشاهی، عباس 137
آبادینجف مردانی  

 کارون هزیرحوض کشاورزی وضعیت بر اقلیم تغییر اثرات
هیدرولوژیکی -اقتصادی مدل کاربرد: جنوبی  

9 

زاده¬قهرمان محمد دشتی، قادر محمدپور، زهرا 138  در محیطی زیست کارایی با فنی کارایی رابطه تحلیل 
 ایران کشاورزی بخش

 

11 

 حامد ، خلیلیان صادق و کیانیده کیانی محمد 139
پوروکیل حسن محمد علمدارلو، نجفی  

 انمی آب توزیع باز در کشاورزی بخش نقش بررسی
هابخش سایر  

11 

محمدی اعظم دلیری، سام احمد باللی، حمید 141  دس تاالب زیستیمحیط منافع حفاظتی ارزش برآورد 
همدان استان آبشینه  

12 

لعل کسبیان فرزانه باللی، حمید 141  بخش در زمینی زیر آب منابع اقتصادی گذاریارزش 
(بهار -همدان دشت: موردی مطالعه)کشاورزی  

13 

 محمود شاهنوشی، ناصر پور، انصاری سمیرا 142
قربانی محمد کاخکی، دانشور  

 پایدار هتوسع هایشاخص بر قنوات احیای تأثیر بررسی
(کاشمر منطقه موردی مطالعه)روستایی  

14 

کلبعلی الهام مرادآبادی، امیرزاده سمیرا 143  بر اقتصادی کالن های شاخص و گردشگری تأثیر    
 ایران در 2co انتشار میزان

15 

 16 محیط بر بوم زیست تغییرات اثرات بررسی ی،اکبرعلیحاج نیلوفر اردکانی،فتاحی احمد 144



 
 

رضوانی محمد بستان، یداهلل (اردکان شهرستان: موردی مطالعه)زیست   

اللهی آیت فائزه شادمان، فروغ 145 کشور در تیسز محیط دقتصاا اجرایی التتحو     17 

 هی،یدالل جابر فیروزجائی، نجار( امید)عبداهلل 146
عمویی عاطفه  

 کشاورزی محصوالت بر اقلیم تغییر اقتصادی اثر ارزیابی
(برنج موردی مطالعه) مازندران استان  

18 

یزدانی سعید دکتر آباد،فیض کیانی زهرا 147 نمک دریاچه آبریز حوضه پایداری سنجش   

(  شاخص هایمؤلفه وزن تعیین در شانون آنتروپی کاربرد

(آبی فقر  

19 

ورپ رستگاری فاطمه داغی، قاسمیان سپیده 148 هحیدریتربت معجن رود آبشار اقتصادی گذاریارزش   21 

 یرضاعل بناب،هاشمی صدیقه اسماعیلی، شیما 149
 کمانگر

 شهرستان زیویه سد احداث اثرات تبیین و تحلیل
 روستایی نواحی پایدار معیشت بر کامیاران

21 

 المیرا قادرزاده، حامد ذوقی، سلطانی احمد 151
 صیادچمنی

 بیابان بر زیستی محیط و اقتصادی هایشاخص تأثیر
 ایران زایی

22 

آزرمحسن فتحی،فاطمه کنعانی،مریم 151  خشب در زیستمحیط کیفیت بر مؤثر عوامل تحلیل 
ایران کشاورزی  

23 

حسینی ساره امیرنژاد، حمید 152  فاظتح برای روستایی جوامع پرداخت به تمایل بررسی 
البسی از جلوگیری جهت جنگل اکوسیستم خدمات از   

(  استان سیل دیده خسارت روستاهای: موردی مطالعه
(مازندران  

24 

تورانی فاطمه سلوط، عطایی کمال 153  مناطق هایتاالب و آبی هایاکوسیستم از حفاظت 
ایران شمال  

25 

 رحیمی اله هدایت پورمقدم، امین 154

 

فقر بر آن اثرات و اقلیم تغییرات بر مروری  26 

خلیلیان صادق کیانی،ده کیانی محمد 155  طشرای در ایران غذایی امنیت پذیریآسیب بررسی 
انرژی و غذا آب، عرضه محدودیت  

27 

صیاد حسن 156  از ستفادها با هاکنشیرینآب زیستیمحیط اثرات رزیابیا 
ایران جنوبی سواحل در سریع اثرات ارزیابی روش  

28 

 

 

  



 
 

 

5های مقاالت محور چکیده فهرست  

 کرونا و اقتصاد کشاورزی

 ردیف عنوان مقاله نویسنده/نویسندگان صفحه

رحیمی حاجی محمود 157 : زیاقتصادکشاور بر کرونا ویروس پاندمی اثرات 
تانکردس استان گوشتی مرغداری صنعت مطالعه  

1 

تراب اشک نیلوفر فتحی، فاطمه 158  تشاران آینده و اقتصادی رشد بر ویروس کرونا اثر 
 و ینپای درآمد با کشورهای در کربن اکسیددی گاز

 متوسط

2 

 قهصدی عشقی، فواد مجاوریان، مجتبی سید 159
 آهنگری

 کتهایشر سهام ارزش بر کرونا بیماری شیوع تاثیر
تهران بورس در غذایی مواد  

3 

جواهری اژین وفائی، الهام ، پندار مهدی 161 کشاورزی بخش بر 19-کووید بیماری تأثیرات   4 

سماء آمی رسول 161  محصوالت در کرونا اپیدمی اقتصادی تحلیل 
(گرمسیرینیمه هایمیوه و مرکبات) باغبانی  

5 

 احمد و  ینیحس یمهد دیس ان،ینوروز محمد 162
یاکبر    

 کاشمر انارکاران یریپذ سکیر یها مولفه ییشناسا
انار کیارگان محصول کشت الگو رییتغ تیمحور با  

6 

ادز نیحس جواد ، یدشت قادر ،یواحد لیجبرئ 163  ندمگ مزارع رکشتیز سطح با یفن ییکارا ارتباط 
اهر شهرستان مید  

7 

دهش خشک ریانج یصادرات بازار ساختار یبررس محمد خداوردیزاده 164  8 

مظفری، اعظم رضایی السادات صفیه 165  انخراس استان یزراع محصوالت یزراع تنوع برآورد 
یرضو  

9 
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های روستا شهری در ایرانتوزیع درآمد روستایی و اثرات آن بر مهاجرت  

 سید محمدرضا مهدویان1، مرضیه اسفندیاری2

 1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل 

 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان2

E-mail: sm.mahdavian@yahoo.com 

 

 چکیده

یافته و با استفاده از کارگیری رهیافت گشتاور تعمیمهای مهاجرت روستا شهری، با بهپژوهش حاضر ضمن بررسی نظریه
، اثرات توزیع درآمد روستایی بر مهاجرت را مورد بررسی قرار داده 1385-1395های در فاصله سالهای استانی داده

های بهداشت، میزان تولید است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد خانه
های باشد. یافتهها( میپرداخت نقدی یارانهافزوده بخش کشاورزی و متغیر دامی )برای ناخالص داخلی سرانه، ارزش

دهد رابطه ضریب جینی و مهاجرت مثبت است، به طوری که با یک درصد افزایش در میزان ضریب تحقیق نشان می
درصد افزایش خواهد یافت. همچنین متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی،  12/1جینی، مهاجرت از روستا به شهر 

اند. به طوری که با افزایش یک درصدی در اطق روستایی اثر کاهشی بر میزان مهاجرت داشتهآموزش، سالمت در من
 15/1،  37/1، 7/1های بهداشت، به ترتیب شاهد کاهش میزان سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و تعداد خانه

و مهاجرت مثبت است و به ازای یک افزوده بخش کشاورزی درصدی در میزان مهاجرت خواهیم بود. رابطه میان ارزش
درصد افزایش خواهد یافت. به  15/1افزوده بخش کشاورزی، میزان مهاجرت روستا شهری درصد افزایش در ارزش

منظور بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، ایجاد ساختار مناسب برای مدیریت هماهنگ توسعه روستایی، بهبود 
ای، حمایت از گسترش کشاورزی بندی خدمات روستایی بر اساس شرایط منطقههای توسعه روستایی، اولویتشاخص

 صنعتی و صنایع روستایی برای ایجاد مهاجرت معکوس )از شهر به روستا( ، باید در اولویت قرار گیرد.
 

 یافتهمهاجرت، ضریب جینی، آموزش، بهداشت، گشتاور تعمیمکلیدی:  گانواژ
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انرژی بر محصوالت کشاورزیهای های حاملررسی اثر شوکب  

 فاطمه مجتهدی1*، طاهره رنجبر ملکشاه2

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری-اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاوری-دانش آموخته دکتری اقتصادکشاورزی1
 ی و منابع طبیعی ساریدانشگاه علوم کشاورز-اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاوری-دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی2

E-mail: Fateme.Mojtahedi87@yahoo.com  

 

 چکیده

های ها بر یکدیگر یکی از اولویتبا توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و همکنش آن

گذاران اقتصاد است. از این رو در این مطالعه با استفاده از روش پژوهشی و مطالعاتی اقتصاددانان و سیاست

که در آن تمام متغیرها به صورت درونزا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تاکید  (VAR)خودرگرسیون برداری 

رداخته کند به بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی همچون شاخص قیمت بنزین، گازوئیل، نان، برنج و نرخ ارز پنمی

از بررسی توابع واکنش و تجزیه واریانس، متغیرهای مورد نظر تحت تاثیر  آمده دستشده است. با توجه به نتایج به

گیرند و از آنجایی که این کاالها از کاالهای ضروری و گازوئیل( قرار می -های انرژی )بنزینهای وارده بر حاملشوک

-گردد، قیمتاز گازوئیل و بنزین مورد نیاز جامعه از طریق واردات تامین می اساسی مصرفی جامعه هستند و نیز بخشی

های گردد جهت کاهش واردات فراوردهگیرند. بر همین اساس پیشنهاد میهای وارداتی تحت تاثیر نرخ ارز قرار می

جاد گردد تا از این های جدید، ظرفیت تولیدی ایهای نفتی از طریق ساخت پاالیشگاهنفتی، افزایش عرضه فراورده

دنبال آن نوسانات قیمت کاالهای مصرفی نیز های نفتی کاهش یابد و بههای وارده بر فرآوردهطریق میزان اثر شوک

 کاهش یابد.

 

 های انرژی، محصوالت کشاورزیهای حامل، شوک(VAR)خودرگرسیون برداری  مدلکلیدی:  گانواژ
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ان در ایرانکنندگهای لبنی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرفتحلیل آثار تغییرات قیمت فرآورده  

 جواد حسینزاد1*، مینا علیپور2

 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز1
 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز2

E-mail: J.Hosseinzad@tabrizu.ac.ir 

 

 چکیده

ها را سبد غذایی خانوارهای ایرانی محسوب شده و سهم قابل توجهی از هزینههای لبنی از کاالهای ضروری در فرآورده

دهد. بنابراین هرگونه افزایش در قیمت این محصوالت موجب افزایش قابل توجهی در هزینه به خود اختصاص می

لیدکننده این کننده و توگذارد، همچنین این امر به نوبه خود موجب کاهش رفاه مصرفغذایی خانوارهای ایرانی می

-گردد. با توجه به اهمیت این محصوالت در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، در مطالعه حاضر سعی میمحصوالت می

کنندگان و تولیدکنندگان این محصوالت بررسی و گردد تاثیر تغییرات قیمت محصوالت لبنی روی هزینه و رفاه مصرف

استفاده شده و توابع عرضه و تقاضای  1371-97های ار و اطالعات سالگردد. بدین منظور با استفاده از آمتحلیل می

-برآوردشد. بررسی رروند قیمت محصوالت لبنی نشان داد که بیشترین شوک 3SLSاین محصوالت تبیین و با روش 

کننده و بر محصوالت لبنی وارد شده است، بنابراین رفاه مصرف1397و  1391، 1383های های قیمتی در سال

های مذکور بررسی شد. نتایج نشان داد که لبنیات جز کاالهای ضروری در سبد غذایی خانوارها لیدکننده در سالتو

 باشد.تر از کاهش رفاه تولیدکنندگان میکنندگان بیشگردد و کاهش رفاه مصرفمحسوب می

 

 عرضه، قیمت، محصوالت لبنی تقاضا،رفاه،کلیدی:  گانواژ
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های اقتصادی ایران: کاربرد مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی در بخشحلیل رابطه بین ت

 (PVARالگوی خود رگرسیون برداری پانل )

 تورج علیزاده1، نگین کشاورز2*، حامد رفیعی3، رضا شاکری بستان آباد4

 تهران. دانشجوی ارشد اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه1
 دانشجوی ارشد اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران.2

 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران.3
 تهران.دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه 4

E-mail: Negin_keshavarz@yahoo.com 

 

 چکیده

باشد. های تولیدی است که دارای اثرات قابل توجهی در اقتصاد میانرژی یکی از عوامل اساسی برای تولید، در بخش

همچنین بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کالن و سیاست گذاری اقتصادی اهمیت 

های دارد. از این رو هدف مطالعه حاضر تحلیل رابطه بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی در بخشزیادی 

بدین ( است. PVARبا به کارگیری الگوی خود رگرسیون برداری پانل ) 2117-1997اقتصادی ایران در بازه زمانی 

دهنده مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان منظور ابتدا با استفاده از آزمون علیت گرنجر رابطه علیت بین متغیرها

رابطه علیت دو طرفه بین تمام متغیرهای مورد مطالعه بود. در ادامه با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری پانل 

ت و بینی تاثیرپذیری رشد اقتصادی، صادرارابطه بین متغیرها برآورد گردید و با به کارگیری تجزیه واریانس خطای پیش

های مصرف انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی بخش

کشاورزی و صنعت در بلندمدت تاثیرپذیری بیشتری از مصرف انرژی نسبت به صادرات دارد و رشد اقتصادی در 

همچنین صادرات نیز در بلندمدت از رشد اقتصادی دهد. بلندمدت بخش زیادی از تغییرات مصرف انرژی را توضیح می

 تاثیرپذیری بیشتری نسبت به مصرف انرژی دارد.

 

 های پانل، ایران.رشد اقتصادی، مصرف انرژی ، کشاورزی و صنعت، دادهکلیدی:  گانواژ
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شهر تهرانالگوی مصرف موادغذایی، دریافت مواد مغذی و امنیت غذایی در کالن  

 مهدی شعبانزاده خوشرودی1*، سید صفدر حسینی2

 ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهرانهای برنامهموسسه پژوهشاقتصاد کشاورزی، استادیار 1
 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج2

E-mail: shabanzadeh.mehdi@gmail.com 

 

 چکیده

شهر تهران با افزایش های زندگی را در کشور و به خصوص در کالنشتاب باالی تورم در یک دهه گذشته، هزینه
شود و با تغییر در الگوی مواجه ساخته است. در شرایط تورمی الگوی غذایی خانوار دستخوش تغییرات گسترده می

یری شکمی افزایش ولی سیری سلولی تأمین نشود. با این رویکرد در این مطالعه ابتدا بر مصرفی خانوار ممکن است س
ای، الگوی مصرف موادغذایی و بندی گروه کاالیی مرکز آمار ایران و با استفاده از  ماتریس عملکرد تغذیهاساس طبقه

 1385-97و آهن( برای دوره زمانی   Cنسطح دریافت انواع مواد مغذی )انرژی، پروتئین، کربوهیدرات، کلسیم، ویتامی
( بررسی شده MARمشخص و سپس امنیت غذایی خانوارها با استفاده از شاخص میانگین نسبت کفایت مواد مغذی )

های آن، است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در گذر زمان گرایش خانوارهای تهرانی به مصرف غالت و فرآورده
ها، ها افزایش و در مقابل میزان مصرف سبزیها، خشکبار و چای و سایر نوشیدنیها، چربییحبوبات، قند، شکر و شیرین

کاهش یافته است. در رابطه با سطح دریافت انواع مواد مغذی نیز  های خوراکیها و ادویه، چاشنی و سایر ترکیبمیوه
 3346و آهن به ترتیب از معادل  C نتایج نشان داد که سطح دریافت روزانه انرژی، پروتئین، کلسیم، ویتامین

 91کیلوکالری،  2598به معادل  1385گرم در سال میلی 3/31گرم و میلی 139گرم، میلی 838گرم،  112کیلوکالری، 
کاهش یافته است؛ در مقابل سطح دریافت روزانه  1397گرم در سال میلی 6/17گرم و میلی 112گرم، میلی 671گرم، 

افزایش یافته است. نهایت آن که با کاهش  1397گرم در سال  392به  1385گرم در سال  346ل کربوهیدرات از معاد
ها، وضعیت ناامنی غذایی در سطح شهرستان افزایش یافته است؛ به مغذیها و درشتسطح دریافت انواع ریزمغذی

رصد جمعیت این شهرستان با د 1/66درصد ساکنان تهران دارای امنیت غذایی و  9/33تنها  1397طوری که در سال 
 اند.درجات مختلف ناامنی غذایی مواجه بوده

 

 غذایی، شهرستان تهران الگوی مصرف موادغذایی، میزان مصرف مواد مغذی، امنیتکلیدی:  گانواژ
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 بندی آب کشاورزی بر پایداری آن دراستان کهگیلویه بویراحمدگذاری و سهمیهاثرات قیمت

 *1ارسالن بی نیاز

 عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور1

E-mail: arsalan.biniaz@gmail.com 

 

 چکیده

باشد و در فعالیت کشاورزی به ویژه در مناطق خشک اهمیت آب به عنوان یک نهاده ضروری برای حیات مطرح می
برخوردار است. به همین منظور فراوانی دارد. بنابراین، استفاده پایدار از منابع آبی محدود در کشاورزی از اهمیت باالیی 

های زراعت و باغبانی استان کهگیلویه بندی آب در زیربخشگذاری و سهمیههای قیمتپژوهشی با هدف بررسی روش
( مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش الگوی PMPریزی ریاضی مثبت )و بویراحمد با استفاده از رهیافت برنامه

بدون  -بندیبدون سهمیهسناریو ) 7بندی آب در قالب گذاری و سهمیههای قیمتتکشت موجود در منطقه و سیاس
بدون ، درصد افزایش قیمت 21 -بندیدرصد افزایش قیمت، بدون سهمیه 11 -بندیبدون سهمیه، گذاریقیمت

ون بد-درصد کاهش سهمیه 21گذاری، بدون قیمت-درصد کاهش سهمیه 11درصد افزایش قیمت،  31 -بندیسهمیه
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در بخش زراعت نشان داد  گذاری(بدون قیمت-درصد کاهش سهمیه 31گذاری، قیمت

بر که تمام سناریوهای مربوط به افزایش قیمت و یا کاهش سهمیه آب، سطح زیر کشت و مصرف آب محصوالت آب
های ج گویای کاهش بازده ناخالص فعالیتیابد. به عالوه نتایکاهش و سطح زیر کشت محصوالت دیم افزایش می

های کشاورزی در منطقه خواهد شد و این موضوع تبعات باشد که خود منجر به کاهش سطح فعالیتکشاورزی می
های آبی )افزایش قیمت و کاهش سهمیه( اجتماعی و اقتصادی بر شرایط کشاورزی منطقه دارد. با تشدید محدودیت

رسد که افزایش قیمت آب، کاهش یابد. به طور کلی به نظر میاستان نیز کاهش می مقدار آب مصرفی برای باغات
 های کشاورزی شود.تواند سبب کاهش اتالف آب در فعالیتسهمیه آب واحدها و نیز ترکیب این دو سناریو می

 

 د.بندی، مدیریت منابع آب، کشاورزی، کهگیلویه و بویراحمقیمت گذاری آب، سهمیه کلیدی: گانواژ
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شاورزی در های نفتی بر قیمت محصوالت منتخب کبررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم تکانه

 کشورهای صادرکننده نفت

 2، تیمور محمدی*1سعید کیقبادی ثانی

 دکترای اقتصاد از دانشگاه عالمه طباطبایی و مدیر گروه تحقیقات اقتصادی بانک کشاورزی1
 اقتصاد دانشگاه عالمه طباطباییعضو هیات علمی و رئیس دانشکده 2

E-mail: kayghobadisaeed@gmail.com 

  

 چکیده

های نفتی و غیرنفتی بر تغییرات قیمت حقیقی محصوالت منتخب کشاورزی در در این مقاله برای بررسی اثر تکانه

استفاده شده است. های ماهانه توضیح برداری پانلی ساختاری روی دادهکشورهای صادرکننده نفت، از رویکرد خود

دهد اثر تکانه عرضه نفت مطالعه برای دوره قبل و بعد از بحران غذا به صورت جداگانه انجام شده است. نتایج نشان می

روی قیمت محصوالت منتخب، عموما فاقد معناداری ولی اثر یک شوک تقاضای کل و تقاضای نفت مثبت و معنادار 

یابد. درخصوص شوکهای ساختاری پولی، ارزی کنش بعد از بحران افزایش میاست؛ با این تفاوت که سرعت و شدت وا

و بازارهای کاالیی، اوال وقوع بحران غذا تاثیر چندانی بر مکانیسم اثرگذاری آنها نداشته است، ثانیا تاثیر شوک ارزی به 

-کاالیی بیشترین قدرت توضیح شکل معناداری بیشتر از تکانه پولی است و ثالثا قبل و بعد از بحران، شوک بازارهای

های قیمت محصوالت کشاورزی را دارد. همچنین تقسیم کشورهای صادرکننده نفت به دو گروه دهندگی پویایی

دهد تغییرات قیمت محصوالت در گروه اول بیشتر متاثر از شوکهای یافته، نشان میکشورهای درحال توسعه و توسعه

یر نرخ بهره و سایر شوکهای بازارهای کاالیی است. با برآورد جداگانه مدل برای نفتی و ارزی و در گروه دوم تحت تاث

کشورمان نتیجه شد، شوک عرضه نفت، تقاضای کل و پولی اثر معناداری روی قیمت هیچکدام از محصوالت منتخب 

 ل دارد.ندارند. در مقابل تاثیر شوک ارزی، منفی و معنادار و اثر تکانه قیمت نفت بستگی به نوع محصو

 

کل، شوک ارزی، شوک پولی، قیمت محصوالت کشاورزی، های نفتی، تکانه تقاضایتکانهکلیدی:  گانواژ

 Panel SVARصادرکنندگان نفت و مدل 
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واقعیت ها بر پایداری مراتع و فقر خانوار: تحلیل جایگزیناثیر راهبردهای معیشتی و سرمایهت  

 سمانه غزالی1*، منصور زیبایی2

 آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیرازدانش1
 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز 2

E-mail: samane.ghazali@gmail.com 

 

 چکیده

های اخیر کاهش محیطی منابع طبیعی در سالدرآمد حاصل از فعالیت دامداری سنتی با توجه به کیفیت پایین زیست
عنوان یکی از علل عمده بشری مانند چرای بیش از حد دام روی مراتع طبیعی بههای یافته است. افزون بر این، فعالیت

که برخی پژوهشگران بر این باورند، که معیشت مبتنی محیطی شناخته شده است. درحالیایجاد شرایط نامساعد زیست
هبرد معیشتی مناسب و بر دامداری سنتی در حال نابودی است، محققین دیگر عقیده دارند که خانوارها با انتخاب را

باشند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر ها قادر به دستیابی معیشت پایدار میاستفاده صحیح سرمایه
ها بر پایداری مراتع و کاهش فقر خانوارها در مراتع شمال استان فارس انجام گردید. از راهبردهای معیشتی و سرمایه

های مورد آوری دادهخانوار عشایری برای جمع 393ای مشتمل بر لی مراتع عشایر هستند، نمونهبرداران اصآنجاکه بهره
محیطی و فقر راهبردهای معیشتی نیاز انتخاب گردید. همچنین برای مقابله با ناهمگنی ناشناخته، پیامدهای زیست

( با استفاده از رگرسیون سویچینگ Counterfactualپذیرفته شده توسط خانوار در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت )
ای بررسی شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اگر عشایر راهبرد تنوع فعالیتی را انتخاب کنند، زای چندجملهدرون

یابد. بنابراین، با اتخاذ درصد افزایش می 4میزان درصد کاهش و شاخص پایداری مراتع به 5میزان شاخص فقر خانوار به
 طور همزمان فقر خانوار را کاهش و پایداری مراتع را افزایش داد. توان بهتنوع فعالیتی میراهبرد 

 

 ای، عشایر، استان فارس.زای چندجملهمعیشت پایدار، ناهمگنی ناشناخته، رگرسیون سویچینگ درونکلیدی:  گانواژ
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رزیابی آثار اقتصادی تحقیقات پنبه تحت سناریوهای اقتصاد باز و بسته ا  
 حمید محمدی1*، نجم الدین منصوریان2، نورمحمد آبیار3، سامان ضیائی4، محمود احمدپور پورازجانی4

 عضوهیات علمی دانشگاه زابل 1
 آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ودانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 2

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان3
 هیات علمی دانشگاه زابل عضو4

E-mail: hamidmohammadi1378@gmail.com 

 

 چکیده

دیگار محصاوالت کشااورزی    پذیری آن باا  ثبات و پایداری کشت و تولید پنبه و یا هر محصول دیگری نیازمند رقابت

باشد. این تحقیق به منظاور  پذیری محصوالت کشاورزی میکننده رقابتمنطقه است.لذا تحقیقات از راهکارهای تعیین

رضوی در دو سناریوی اقتصاد کوچک باز و بسته انجاام  ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات بهنژادی پنبه در استان خراسان

اقتصاد کوچک باز، ارزش حال خالص منافع، نرخ بازده داخلی و نسبت فایده به ت سناریوی نتایج، تحبر پایه  شده است.

ریال و تحت ساناریوی   6/7درصد و  55هزار ریال،  12718111هزینه هر تحقیق بهنژادی به طور میانگین و به ترتیب

بینی و ارزیابی شده ریال پیش 7/5درصد و  51هزار ریال،  9134351اقتصاد کوچک بسته به طور میانگین و به ترتیب 

باشاند اماا   است. این مقادیر بیانگر بازده و سودآوری اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات بهنزادی پنبه تحت هر دو سناریو می

های این پژوهش بیانگر آنست که تعامل و حضور در بازارهای جهانی پنبه، بر میزان منافع و آثار مجموعه نتایح  و یافته

پذیری پنبه در استان خراسان رضوی رضوی خواهد افزود. از این رو در تادوین  یقات کشاورزی و نیز رقابتتوزیعی تحق

 بایست مورد توجه قرار گیرد.     سیاست تحقیقات کشاورزی، درجه تعامل اقتصاد کشور با بازارهای جهانی می

 

 پنبه، تحقیق و توسعه، مازاد اقتصادی، خراسان رضوی، اقتصاد کوچک باز و بسته. :  کلیدی گانواژ
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کاری استان کرمانمحدودیت نقدینگی و دور باطل فقر در مناطق پسته ررسیب  

 2، محمد عبدالهی عزت آبادی*1رضا صداقت

علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج دکتری اقتصاد کشاورزی و استادیار پژوهش، پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات  1
 کشاورزی، رفسنجان.

دکتری اقتصاد کشاورزی و استادیار پژوهش، پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  1
 کشاورزی، رفسنجان.

E-mail: sedaghatr2018@gmail.com 

 

 چکیده 
و دور باطل فقر در مناطق پسته کاری و روستایی استان محدودیت نقدینگی در دسترس هدف از این تحقیق بررسی 

شاخص ترنکوئیست تیل، مدل بهره وری جزئی، ضریب جینی، شاخص نابرابری درآمدی، فرمول آستانه فقر کرمان بود. 
و تحلیل موضوع تحقیق بکار برده شد. داده های مطلق، روش رگرسیون چند متغیره و آنالیز واریانس، برای بررسی 

گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای و تکمیل با استفاده روش نمونه 1378-1397مورد نیاز طی دوره زمانی 
میانگین بهره وری کل تولید  باغ دار پسته کار در استان کرمان جمع آوری شد. نتایج نشان داد که 211پرسشنامه از 

درصد کاهش یافته است. سطح زیر کشت در آستانه فقر  11پسته طی سالهای مورد مطالعه به طور متوسط سالیانه 
هکتار برآورد گردید. با توجه به میزان  66/2و  43/1،   1/ 3به ترتیب 1397( و 91-94، )1378مطلق ، برای سالهای 

کشاورزان کوچک و حتی متوسط دچار فقر مطلق می باشند و نتایج موید روند فزاینده ن، سطح زیر کشت فعلی باغ دارا
فقر مطلق و تشدید این شرایط نامناسب با گذشت زمان است. لذا محدودیت نقدینگی در دسترس و دور باطل فقر در 

رایط نامساعد یکپارچه سازی مناطق روستایی و کشاورزی استان کرمان وجود دارد. در پایان برای برون رفت از این ش
مدیریت باغات همجوار، آموزش کشاورزان، اختصاص بودجه دولتی برای ریشه کنی فقر مطلق و بکار گیری مدیریت 

 سیستمی بر مبنای کشاورزی قراردادی توصیه می گردد.

 

 پسته، بهره وری ، فقرمطلق ،  نقدینگی، دور باطل.کلیدی: گانواژ
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درآمدی در مناطق روستایی ایران با استفاده از تکنیک پانل اقتصادی و نابرابریابطه بین رشد ر

 فضایی

 3، امیر دادرس مقدم2، احمداکبری1فاضل غبیشاوی

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان1
 استاد اقتصادکشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان2

 استادیار اقتصادکشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان 3

E-mail: Fazel.ghobaishavi@gmail.com 

 

 چکیده

اقتصادی در جامعه روستایی عاملی موثر و اساسی در بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقر به ناشی از رشد درآمدنابرابری

های روستایی زندگی می کنند و نقشکشور در مناطقحساب می آید. لذا با توجه به اینکه درصد باالیی از جمعیت 

ی همه جانبی ملی ایفا کند. نظر به اهمیت این مسئله، در این پژوهش روستایی می تواند در توسعهمختلف که توسعه

درآمد در استان های ایران مبتنی بر روش پانل فضایی  به سعی شده تا به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع

های زمانی شامل تولید های مورد استفاده دوره )سری(ون تجربی ادبیات موضوع پرداخته شود. دادهآزم

ها برای باشد. این دادهها میکشاورزی، ضریب جینی برای استان سرانه بخشسرانه، ارزش افزودهداخلیناخالص

با وجود مطالعات گوناگون در رابطه  است. از مرکزآمار ایران و بانک مرکزی ایران گردآوری شده 1381-98های سال

بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد، نوآوری این پژوهش به منظور بررسی سرریزهای مناطق روستایی استان های ایران، 

نتایج تحقیق نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی بوده، به نحوی که  استفاده از تکنیک رهیافت پانل فضایی است. 

اقتصادی )تولیدناخالص داخلی سرانه( در یک استان تاثیر مثبت و معنی داری بر ضریب جینی مناطق  افزایش رشد

روستایی استان همسایه داشته است. اما افزایش رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در یک استان تاثیر منفی و معنی 

توجه به اینکه رشد اقتصادی بخش داری بر ضریب جینی مناطق روستایی استان همسایه داشته است. همچنین با 

کشاورزی ) ارزش افزوده بخش کشاورزی( و مربع آن در یک مدل قرار گیرند بر ضریب جینی به ترتیب اثر منفی و 

 باشد.مثبت معناداری دارند که بیانگر عدم تایید فرضیه توزیع درآمد کوزنتس برای مناطق روستایی ایران می

  

 توزیع نابرابری درآمد، ضریب جینی، مناطق روستایی، کوزنتس. اقتصادی، رشد کلیدی: گانواژ
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 پذیری معیشتیهای تطبیقی خانوارهای عشایر قشقایی با الگوهای آسیبازگاری استراتژیس

 سمانه غزالی1، منصور زیبایی2

 آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیرازدانش1
 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز 2

E-mail: samane.ghazali@gmail.com 

 

 چکیده

تغییر اقلیم بزرگترین چالش جوامع بشری است. تأثیرات آینده نوسانات آب و هوایی بر بسیاری از خدمات اکوسیستمی 

شدت تحت نامشخص است. اما، روشن است افرادی نظیر عشایر که بیشتر به منابع طبیعی وابسته هستند، احتماالً به 

خواهند گرفت. خانوارهای جوامع عشایری برای کاهش تأثیر بالقوه اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا باید در تأثیر قرار 

پذیری معیشت اقدامات الزم جهت سازگاری با تغییر اقلیم مشارکت کنند. اگر خانوارها درک درستی از خطرات و آسیب

آوری برای یافتن بهترین مجموعه از ها و فنبومی، مهارت خود بر مبنای تجربیات واقعی زندگی داشته باشند و از دانش

های تطبیقی استفاده کنند، اقدامات انطباقی مؤثرتر خواهد بود. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی استراتژی

ه است. ها انجام شدپذیری آنهای تطبیقی اتخاذ شده توسط خانوارهای عشایر با الگوهای آسیب¬سازگاری استراتژی

آوری اطالعات الزم از طریق روش عشایر از ایل بزرگ قشقایی برای مصاحبه و جمع 393ای مشتمل بر نمونه

پذیری معیشتی از یک عشایر به عشایر دیگر بهای انتخاب شدند. نتایج نشان داد،  آسیبگیری تصادفی چندمرحلهنمونه

پذیری معیشتی بر اساس روش الگوی متمایز و مستقل آسیب 15ای متفاوت است. همچنین، تعداد طور قابل مالحظه

استثنای  استخراج شد. به LVI-IPCC و LVI پذیری از رویکردکاوی با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آسیبداده

پذیری معیشتی وجود ندارد. های اتخاذ شده و الگوهای آسیبپذیری، سازگاری خوبی بین استراتژیسه الگوی آسیب

آوری عشایر را در برابر تغییرات آب و تواند تاببنابراین، شاید بتوان گفت، به کارگیری اقدامات مناسب سازگاری می

پذیری معیشتی آنها با اتخاذ استراتژیتواند به عشایر جهت کاهش آسیبهای این مطالعه میهوایی افزایش دهد. یافته

 .های مدیریت ریسک، کمک کند

 

 های تطبیقی، سازگاریکاوی، استراتژیپذیری، دادهتغییر اقلیم، الگوهای آسیبکلیدی:  گانواژ
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 های صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهرانبینی قیمت سهام شرکتهای پیشارزیابی روش
 2، سامان ضیایی*1کاسگریسیدهادی حسینی

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل 1
 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل 2

E-mail: seyyedhadihosseini@yahoo.com 

 

 چکیده
ترین عامل پیشبرد اهداف تامین مالی کافی و به موقع در اقتصاد کشاورزی ایران به خصوص در زمان تحریم، مهم

هایی است که عالوه بر ای توسعه بخش کشاورزی است. بورس اوراق بهادار از جمله مکانای و موتور پیشرانهبرنامه
گذار بتواند سهام گذار بنماید بشرطی که سرمایهنیز عاید سرمایهتواند به دلیل تغییر قیمت سهام سودی را تامین مالی می

بینی نماید تا ازین طریق سود خود را نیز حفظ نماید. به ها را پیشهایی را انتخاب نماید که روند آینده قیمتی آنشرکت
قیمت شامل  بینیهای صنایع غذایی از سه روش پیشبینی قیمت سهام شرکتهمین منظور این مطالعه به پیش

سازی مونت کارلو و شبکه عصبی ، رهیافت شبیه(ARIMA)های تخمینگر میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته مدل
در بورس اوراق بهادار تهران 1399های روزانه در یک دوره سه ساله منتهی به آذر مصنوعی با بکارگیری داده

دهد که است. سپس سه روش را از طریق معیارهای سنجش خطا با یکدیگر مقایسه نموده است. نتایج نشان میپرداخته
بینی قیمت از خود ارائه دهد و پس از آن مدل است بهترین تخمین را در پیشمصنوعی توانستهروش شبکه عصبی 

ARIMA باشد. بینی قیمت داشتهتوانسته نسبت به روش شبیه سازی مونت کارلو تخمین بهتری را در پیش 
 

بی مصنوعی، صنایع غذایی، سازی مونت کارلو، شبکه عصبورس اوراق بهادار تهران، مدل آریما، شبیه کلیدی: گانواژ

 بینی قیمت.پیش
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ررسی اثر نرخ ارز بر نوسانات قیمت موادغذایی در ایرانب  

 3، قادر دشتی*2زادهمحمد قهرمان 1سمیرا کنعانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز1
 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز2
 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز3

E-mail: Ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir 

 

 چکیده

مندی اقتصاددانان به وجود نوسانات قیمت موادغذایی و اثرگذاری آن بر امنیت غذایی و رفاه جامعه منجر به عالقه
اثرگذار بر نوسانات قیمت موادغذایی، ناپایداری و بررسی عوامل موثر بر قیمت موادغذایی گردیده است. از جمله عوامل 

آینده ایجاد کند و  تواند عدم اطمینان بیشتری در مورد قیمت موادغذایی درباشد که میثباتی نرخ ارز در کشور میبی

ران مطالعه حاضر بررسی اثر نرخ ارز بر نوسانات قیمت موادغذایی در ای هدف: رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

باشد تا اثرات نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله رشد تولید و تقاضا کشورپرداخته شود. بدین منظور از می
های مورد نیاز برای مطالعه حاضر شامل قیمت موادغذایی بصورت بهره گرفته شد. داده GARCHهای خانواده مدل

ی زمانی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی دوره ، نرخ ارز و نقدینگیPPIماهانه در قالب شاخص قیمت 

گیری ایستا نشان داده شد که متغیرها در سطح ناایستا بوده و با یکبار تفاضلنتایج: آوری شده است. جمع 95-1383

خطی و غیرخطی  ARCHشوند. سپس معادله میانگین شرطی برای متغیرها برآورد گردید و آزمون وجود اثرات می
غیرخطی هستند در نتیجه واریانس ناهمسانی  ARCH مورد آزمون قرار گرفت. نتایج موید آن بود که متغیرها دارای اثر

نامتقارن برای سری قیمت مواد غذایی برآورد گردید که از بین  GARCHهای به صورت نامتقارن وجود دارد. لذا مدل
خیص داده شد. درضمن از این مدل برای بیان اثر نامتقارن اخبار نیز الگوی مناسبی تش SAGARCHمدل، مدل  8

های مطالعه بیانگر آن است عالمت ضریب متغیر رشد نرخ ارز در معادله واریانس شرطی مثبت بهره گرفته شد. یافته
ی مقدار این ضریب یابد. از لحاظ عددبوده یعنی با افزایش نوسانات نرخ ارز نوسانات قیمت موادغذایی نیز افزایش می

درصد  1178/1درصد رشد نرخ ارز افزایش یابد تالطم قیمت موادغذایی  1باشد بدین مفهوم که اگر می 78/11برابر 
ی امنیت غذایی کشور بوده و رشد جایی که قیمت موادغذایی از عوامل مهم و تعیین کنندهافزایش خواهد یافت. از آن

شود در صورت کافی بودن موجودی ذخایر ارزی کشور، موادغذایی دارد، توصیه می نرخ ارز اثر بسزایی در نوسان قیمت
دولت همچنان با نرخ ارز ترجیحی اقدام به واردات اقالم مواد غذایی ضروری مردم نماید تا قدرت خرید مردم روز به 

 روز کمتر نشود. 
 

  GARCHه های خانوادموادغذایی، نرخ ارز، نوسانات قیمت، مدل: کلیدی گانواژ
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 کننده در حاشیه بازار گوشت مرغ در ایرانهای حمایت از تولیدکننده و مصرفنقش سیاست
 3، الهام مهرپرور حسینی*2، سید صفدر حسینی1اتابک کاظم پور

  دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه نهران           1
 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران  2

 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران    3

E-mail: hoseini@ut.ac.ir 

 

 چکیده

دکنناده و بهاای   هاای دریاافتی تولی  ناکارامدی نظام بازاریابی محصوالت کشاورزی و شکاف قابل توجاه میاان قیمات   
کننده از جمله معضالت مهم بخش کشاورزی در اکثر کشورهای در حال توسعه اسات کاه کاه    پرداختی توسط مصرف

های حمایتی بهینه و مناسب برای بخاش  ضرورت دستیابی به وضعیت بهینه تولید و کاهش حاشیه بازار تدوین سیاست
کنندگان و تولیدکنندگان بر حاشایه  های حمایت از مصرفاثر سیاستکند. از این رو، در این مقاله، کشاورزی نمایان می

مورد بررسی قرار گرفته است کاه بار    1381-1397در دوره زمانی  VECMبازار گوشت مرغ در ایران در قالب الگوی 
اند، به طوری که به ازای داری بر حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور داشتهاساس نتایج، هر دو شاخص، ثر مثبت و معنی

واحد  92/19و  75/23کنندگان و تولیدکنندگان، حاشیه بازار گوشت مرغ به ترتیب یک درصد افزایش حمایت از مصرف
شاوند بلکاه   ها نه تنها موجب کاهش حاشیه بازار گوشت مرغ در کشور نمای افزایش خواهد یافت. در واقع، این حمایت

شود پایش از اجارای   باعث افزایش حاشیه بازار و ناکارایی بازار این محصول نیز خواهند شد. بر این اساس پیشنهاد می
ها مورد ارزیابی قرار گیرد و ای، آثار این سیاستای حمایتی قیمتی و بودجههای، از جمله سیاستهرگونه سیاست مداخله

 ای کشاورزی طراحی شود.های توسعهها همسو با اهداف ترسیمی در برنامهو هدفمند، حمایت ریزی دقیقبا برنامه

 

کننادگان، الگاوی تصاحیح    نرخ ارز حقیقی، براورد حمایت از تولیدکنندگان، براورد حمایت از مصرف :کلیدی گانواژ

 های کشاورزیخطای برداری، سیاست
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 های پژوهشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعیارزیابی آثار اقتصادی فعالیت

، 1، مهدیه ساعی1، یعقوب حسینی1، حسن اسدپور1، علی بهرامی1اللهی، محرم عین1، فاطمه عسگری بزایه1شجاعت زارع  *1نورمحمد آبیار

 1پورو احمد سلیمانی 1، رضا پهلوانی1، جعفر رضایی1، وحید یعقوبی1اهلل رحمانیصفت

 اعضای هیئت علمی و محققان دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1

E-mail: n.abyar@areeeo.ac.ir 

 

 چکیده 

کشاورزی ایران با چالش تامین منابع مالی و  ترین نهاد ملی تحقیقاتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مهم
بنابراین ارزیابی آثار است.  ریزان اقتصادی به تحقیقات کشاورزی مواجهرویکرد نه چندان مساعد سیاستگذاران و برنامه

های پژوهشی سازمان، نخستین ضرورت برای اثبات ارزشمندی تحقیقات و مجاب اقتصادی و اجتماعی فعالیتو فواید 
پژوهش تالشی در این ریزان اقتصادی برای تامین مالی شایسته سازمان خواهد بود. این نمودن سیاستگذاران و برنامه

و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانی تابعه این  مرکز تحقیقات 12های پژوهشی فعالیتراستا بود که بازده اقتصادی
ها، نرخ بازده سازمان را مورد ارزیابی قرار داد. برای این منظور از رهیافت تحلیل مازاد اقتصادی استفاده شد. بر پایه یافته

گین نسبت فایده درصد(و میان 15درصد و بیشتر از نرخ بازگشت قابل قبول سرمایه )71تا  28داخلی مراکز مورد بررسی 
میانگین نسبت فایده به هزینه باشد. میبه هزینه آنها همگی بیشتر از یک و ارزش حال خالص فواید آنها مثبت 

های پژوهشی مراکز اصفهان، لرستان، خوزستان، کردستان، گیالن، مازندران، جنوب کرمان، زنجان، ایالم، فعالیت
های پژوهشی آنها به گذاری در فعالیتکه هر یک ریال سرمایه هرمزگان، خراسان جنوبی و قم بیانگر آن است

ریال بازده و اثربخشی اقتصادی ایجاد  4/2و  4/4،  9/4،  9/4،  2/5،  8/5،  6،  7/6،  1/7،  7/7،  1/9،  3/13ترتیب
یور و... شده و وری عوامل و افزایش تولید محصوالت کشاورزی اعم از زراعی، باغی، دام و طنموده و موجب رشد بهره

کنندگان محصوالت کشاورزی را به دنبال داشته تبع افزایش منافع اقتصادی و اجتماعی تولیدکنندگان و مصرفبه
گذاران و تواند سیاستاست.این نتایج شواهدی مستند از بازده اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات کشاورزی است که می

ه هر چه بیشتر به تحقیقات کشاورزی و تامین مالی شایسته آن متقاعد ریزان اقتصادی کشور را به ضرورت توجبرنامه
 نماید.

 

 ارزیابی آثار اقتصادی، تحلیل مازاد اقتصادی، مراکز تحقیقات کشاورزی استانی، نسبت فایده به هزینهکلیدی:  گانواژ
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شرقیتاثیر سیاست خرید تضمینی بر سطح زیرکشت گندم در استان آذربایجان  

 3زاده، محمد قهرمان2، قادر دشتی *1خلجیهادی 
 آموخته کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی، گرایش سیاست و توسعه کشاورزی، دانشگاه تبریزدانش 1

 تبریز اقتصاد کشاورزی دانشگاه گروه استاد 2
 تبریز اقتصاد کشاورزی دانشگاه گروه دانشیار3

E-mail: hadikhalaji99@gmail.com 

 

 چکیده
هایی برای حمایت از تولید این باشد که سیاستهمه کشورهای جهان یک محصول مهم و استراتژیک می گندم در

باشد. برای گندم های مهم حمایت از تولید هر محصولی حمایت قیمتی از آن میشود. یکی از مولفهمحصول اعمال می
باشد که در آن دولت نقش اصلی ضمینی میشود، سیاست خریدتهای که در اکثر کشورها اعمال مینیز یکی از سیاست

در این تحقیق با توجه به اینکه کند. کند و خرید محصول به قیمت اعالم شده را تضمین میرا در تعیین قیمت ایفا می
با فولر روندزدایی شده -یافته و آزمون دیکیفولر تعمیم-ها از نوع سری زمانی بودند، ابتدا با استفاده از آزمون دیکیداده

نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای برداری . ( به بررسی مانایی متغیرها پرداخته شدDFGLS)آزمون  GLSاستفاده از 
کنند. یعنی قیمت واقعی گندم، قیمت واقعی جو و ضریب نشان داد که ، متغیرها یکدیگر را در بلندمدت تعقیب می
مدت رابطه داشته و این چهار متغیر تغییراتشان همدیگر را حمایت اسمی گندم با تغییرات سطح زیرکشت گندم در بلند

انباشتگی برآورد شده نشان داد که، ضرایب قیمت واقعی گندم و کنند. میزان ضرایب بردار همدر بلندمدت دنبال می
شت عبارت دیگر با یک درصد افزایش قیمت واقعی گندم در بلندمدت، سطح زیرکدار هستند. بهقیمت واقعی جو معنی

که در طی دوره مورد مطالعه حمایت واقعی از تولید گندم صورت ایننظر به  یابد.درصد افزایش می 4/2آن معادل 
های حمایتی موثر از طرف مسئولین امر الزم و نگرفته است لذا جهت تامین نیاز جامعه به این محصول، اجرای سیاست

 باشد.منطقی می

 

 (، خرید تضمینی، سیاست کشاورزی، گندم.VECبرداری) الگوی تصحیح خطایکلیدی:  گانواژ
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بررسی عوامل موثر بر پذیرش دستاوردهای تحقیقات کشاورزی )مطالعه موردی پژوهش های 

 (پنبه

 4،محمود احمدپور پورازجانی 4، سامان ضیائی3، نورمحمد آبیار*2حمید محمدی 1نجم الدین منصوریان 

 کشاورزی دانشگاه زابل و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویدانشجوی دکتری اقتصاد 1
 عضوهیات علمی دانشگاه زابل2

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان3
 عضوهیات علمی دانشگاه زابل4

E-mail: hamidmohammadi1378@gmail.com 

 

 چکیده
اثر قابل توجهی بر عملکرد کمی و کیفی  مزارع کشاورزان   استفاده از فناوری های جدید حاصل از تحقیقات در

بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از فناوری های  آنانجام گرفته و هدف  2019این مطالعه در سال محصول دارد. 
الگوی توبیت دو مرحله   می باشد که  با استفاده از روش های آماری و نیز مزارع پنبه  جدید حاصل از تحقیقات در

ای انجام شده است.جامعه آماری ،بهره برداران  پنبه کار استان خراسان رضوی می باشد. روش نمونه گیری چند 
ج نشان می نتای پنبه کار استان خراسان رضوی انتخاب گردیدند. 211مرحله ای تصادفی بوده و بصورت پیمایشی 

بیشترین دالیل عدم تمایل به استفاده از فناوریهای جدید تحقیقاتی از نظر کشاورزان سطح زیرکشت کم، عدم دهد 
درصد از کشاورزان  پنبه کار را شامل  45حدود که  بوده  اطالع از نوع تکنولوژی و نداشتن ماشین آالت کشاورزی 

درصد از  15شین آالت مرتبط یکی از دالیلی است  که حدود می شود. عدم در دسترس بودن و یا عدم وجود ما
همچنین  دالیل عمده تمایل به استفاده کشاورزان  نمی توانند از فناوری های حاصل از تحقیقات استفاده  نمایند. 

از فناوریهای جدید نیز سطح کشت باال و احتمال افزایش کمی وکیفی  محصول می باشد. بررسی اثر نهایی عوامل 
و متغیرهای الگوی پروبیت نشان داد سطح زیر کشت، دسترسی به ماشین آالت کشاورزی، سرمایه کشاورز و 
همچنین سطح سواد کشاورز ، دارای اثر مثبت در استفاده از فناوریهای جدید  و عواملی مانند سن بهره بردار ، افراد 

نها اثر منفی در استفاده از فناوریهای جدید داشته تحت تکفل او و نداشتن ماشین آالت کشاورزی و اجاره ای بودن آ
 است.

 

 ، روش توبیت ، پژوهش،کشاورزی فناوریاثر نهایی ،  :کلیدی گانواژ
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 ارزیابی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران

 3، رضا اسفنجاری کناری2، ابراهیم جاودان*1زاده خوشرودیمهدی شعبان
 ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران های برنامهموسسه پژوهشاقتصاد کشاورزی، استادیار  1
 ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهرانهای برنامهموسسه پژوهشاقتصاد کشاورزی، استادیار  2

 دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن، گیالن، ایران.اقتصاد کشاورزی، استادیار  3
E-mail: shabanzadeh.mehdi@gmail.com 

 

 چکیده
توجهی از جمعیت بر اساس گزارش وزارت بهداشت، وضعیت ناامنی غذایی در استان تهران جدی است و بخش قابل

اند؛ این مسئله سبب ها و مواد معدنی در سبد غذایی مواجهاستان با کمبود مواد مغذی شامل انرژی، پروتئین، ویتامین
های ها، چااقی، دیابات، پوسیدگی دندان و بیماریهای قلبی عروقای، سرطانال به کوتاهی قد، بیماریشده تا ابت

گوارشی در میان خانوارهای تهرانی افزایش یابد. در این راستا اگر چه با تصمیم کارگروه سالمت و امنیت غذایی و 
های مختلفی به منظور ارتقاء شمسی برنامه ی هشتاد و نودهای مختلف اجرایی به خصوص طی دههمشارکت دستگاه

های مختلف در استان ممکن است در ها و بیماریسطح امنیت غذایی استان تهران انجام گرفته است، اما شیوع نارسایی
انداز نتیجه الگوی نامطلوب و ناامنی غذایی باشد. از آنجا که تأمین سالمت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم

بندی گروه کاالیی مرکز آمار ایران و با استفاده از باشد، در این مطالعه ابتدا بر اساس طبقهست ساله کشور میبی
های مختلف درآمدی استان تهران شناسایی و سپس با ای، الگوی مصرف موادغذایی در دهکماتریس عملکرد تغذیه

های خانوارها بررسی شده است. نتایج نشان داد که دهکاستفاده از الگوی الجیت اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی 
تری دارند و مصرف غالت و های پائین جامعه سبد غذایی ارزشمندتر و متنوعمیانی و باالی درآمدی نسبت به دهک

بار مرغ، خشکها کمتر و در مقابل حبوبات، قند، شکر و شیرینی، گوشت، میوه تازه، شیر، لبنیات و تخمچربی در میان آن
های پژوهش، متغیرهای عضویت در سه دهک کنند. بر اساس یافتهو نوشیدنی و غذاهای آماده بیشتری مصرف می

باالی درآمدی، سن سرپرست خانوار، محل سکونت، زیربنای منزل، اشتغال سرپرست خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی 
های عضویت در سه دهک پائین درآمدی، جنسیت سرپرست دار و متغیربر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی

 دار دارند.خانوار، محل سکونت، بعد خانوار و ساعت کار سرپرست بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی
 

 غذایی، مدل الجیت، استان تهران. های درآمدی، امنیتدهککلیدی:  گانواژ
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 کرمان( انبخش راین شهرست روستایی )مطالعه موردی:بررسی رابطه گردشگری و توسعه پایدار 
 *2معین سید احمدی نژاد  ، سید1حسین مهرابی بشرآبادی

  استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان 1
 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان2

s.moein.s.ahmadinejad@gmail.com E-mail:   

 

 چکیده

های اخیر، افزایش نرخ بیکاری و خروج نسل جوان از اجتماعات از تهدیدات مهم جوامع روستایی کشور در سال
های اقتصادی است. های شغلی در بخش کشاورزی و فقدان زمینه اشتغال در سایر بخشروستایی به دلیل نبود فرصت

کرمان و به خصوص بخش راین گویای این  بررسی ساختار اقتصادی نواحی روستایی کشور و به تبع آن شهرستان
های توسعه نیز، مطلب است که متاسفانه کشاورزی، محور اساسی تامین معیشت به شمار آمده و در اغلب برنامه

شود. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه گردشگری با توسعه پایدار مهمترین و تنها رکن اقتصادی روستا را شامل می
بر اساس تکمیل پرسشنامه یک  1396چنین بهبود وضعیت بازار محصوالت کشاورزی در سال نواحی روستایی و هم

باشد. در مرحله اول هرکدام از ابعاد مختلف توسعه نواحی روستایی نفر از سرپرستان خانوار می 371نمونه تصادفی از 
هش نشان داد که با توجه به مشخص و سپس آثار مثبت و منفی گردشگری بر این ابعاد مشخص شده است. نتایج پژو

ها و استفاده از آزمون کروسکال والیس اثر گردشگری بر توسعه نواحی روستایی و بهبود وضعیت بازار توزیع داده
محصوالت کشاورزی بیشتراز حد میانگین است. با این وجود در ادامه با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، نوع 

شود. در انتها با توجه به وجود رابطه مثبت گردشگری با عه پایدار و گردشگری مشخص میارتباط هر کدام از ابعاد توس
ابعاد مختلف توسعه پایدار روستایی و همچنین بهبود وضعیت بازار محصوالت کشاورزی  به ارائه پیشنهادات تکمیلی در 

 .های علمی صنعت گردشگری پرداخته شده استخصوص تکمیل و توسعه مدل

 

 مانی پایدار روستایی، گردشگری روستایی، راین، کرتوسعه :کلیدی گانواژ

 

  

mailto:s.moein.s.ahmadinejad@gmail.com
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 یبر رشد بخش کشاورز یداخل یگذارهیدرجه باز بودن اقتصاد و سرما ریتأث

 2*ینیزاده را ی، محمد جواد مهد1یمحمد دیحم

 دانشگاه زابل یگروه اقتصاد کشاورز اریاستاد1
 دانشگاه زابل یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو2

E mail: javadmehdizadeh55@gmail.com 

 

 دهیچک

داده است که از  شیرا افزا گریکدیاقتصادها از  یریرپذی، تأثااقتصاده نیب یشدن و رشد مبادالت تجار یجهان گسترش

متأثر از  شتریاست )بازتر هستند(، ب شتریب یناخالص داخل دیها از تولآن یکه سهم تبادالت تجار ییاقتصادهاان،یم نیا

درجه  ریتأث یپژوهش با هدف بررس نیشان، هستند. اعمده یتجار یکاتحوالت در اقتصاد شر ژهیبه و ،یتحوالت جهان

انجام شده  1397تا  1381 یزمان ۀدر باز رانیا یبر رشد بخش کشاورز یداخل یگذارهیباز بودن اقتصاد و سرما

روش  نیا. شودیاستفاده م ARDL ایشده  عیتوز یهابا وقفه حیتوضاز روش خود رهایمتغ نیبروابط  یجهت بررساست.

 بیبه نسبت بدون تورش از ضرا یمدت است که برآوردهابلند یستایمتناسب با رابطه ا یایپو یاز الگوها یکی

 نییمدت و تعبلندمدت و کوتاه بیقادر به برآورد هم زمان ضرا ARDL که روش نی. ضمن ادهدیمدت به دست مبلند

با استفاده از  1381-1397دوره  یط یفصل یهاداده اساسپژوهش بر نیا نیهمچنالگوست. یرهایمتغ نیب تیجهت عل

که درجه باز بودن  دهدیپژوهش نشان م یهاهیآزمون فرض جینتاقرار گرفت. یمورد بررس Eviews10 افزارنرم

حاصل از  جیدارد. نتا رانیدر ا یبخش کشاورز داتیبر رشد تول یداریمثبت و معن ریتاث یداخل یگذارهیاقتصاد و سرما

مثبت و  ریو درجه باز بودن اقتصاد تاث یداخل یگذارهیاست که سرما نیمدل در کوتاه مدت نشان دهنده ا برآورد

اثرگذاری بیشتر درجه باز بودن شود که برای دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، توصیه می یبر رشد اقتصاد یداریمعن

گزاران راهبرد استیبهره برداری بیشتر از منافع آن، س و یبر رشد بخش کشاورز یداخل یگذارهیاقتصاد و سرما

های گرایی را در تجارت خارجی اتخاذ نموده و شرایط را برای صادرات تسهیل نمایند. در عمل، تعامل بین سیاستبرون

 سازمینهکشورها، ز ریگذاری به ویژه در قالب همکاری های مشترک با ساع خارجی برای سرمایهو جذب منابگرایی برون

ای در تعمیق راهبرد در این راستا، حذف موانع تجاری و سرمایههای صادراتی کشورمان خواهد بود.توسعه ظرفیت

 .رایی کارساز استبرون

 

 ARDL ،یبخش کشاورز ،یگذارهیدرجه باز بودن اقتصاد، سرما :یدیکل گانواژ
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 یآن بر رشد کشاورز یهابخشریو ز یمدت و بلندمدت صادرات بخش کشاورزآثار کوتاه

 3یبالل دی، حم2نادر مهرگان ،1*یریبشرا ام

 نایس یدانشگاه بوعل یکارشناس ارشد اقتصاد کشاورز1
 نایس یدانشگاه بوعل نایس یاستاد بازنشسته دانشگاه بوعل2

 نایس یدانشگاه بوعل اریدانش3

E-mail: bamiri66@gmail.com 

 

 دهیچک

 یهایدر انتخاب استراتژ ژهیبه و زیبحث برانگ اریاز موضوعات بس یکی ،یو ارتباط آن با رشد اقتصاد یخارج تجارت

سوال است که  نیپاسخ به ا ازمندین داریباال و پا یبه رشد اقتصاد یدر حال توسعه است. دسترس یتوسعه در کشورها

 انیمناسب مستلزم شناخت ارتباط م یهااستیس یبرقرار.دهندیقرار م ریرا تحت تاث ینرخ رشد اقتصاد یچه عوامل

ارتباط  یکه چگونگ شوندیمهم اقتصاد کالن محسوب م ریدو متغ یاست. صادرات و رشد اقتصاد یاقتصاد یرهایمتغ

 د؛ینما یرا بررس ریدو متغ نیا انیپژوهش قصد دارد ارتباط م نیرو، ا نیااز برخوردار است. ییباال تیها از اهمآن انیم

و رشد ارزش افزوده بود. جهت برآورد  یصادرات محصوالت کشاورز نیارتباط ب یمطالعه بررس نیا یدر واقع هدف اصل

و  وریط بخش دام وریو ز یکل بخش کشاورز یبرا 1347-1397یهامربوط به سال یزمان یسر یها¬مدل از داده

 یو برا 1356–1396 یهامربوط به سال یزمان یسر یهاداده زا التیبخش ش ریز یبراشد.استفاده  یزراعت و باغبان

ه صادرات نشان داد ک جینتااستفاده شد. 1347–1396 یهامربوط به سال یزمان یسر یهااز داده یبخش جنگلدارریز

داشته  دارمعنا ریتاث هاربخشیو ز یبر رشد ارزش افزوده بخش کشاورز تواندیمدت ممدت و هم در بلندهم در کوتاه

 یهابخش ریو ز یمطالعه جهت بهبود و توسعه بخش کشاورز نیبه دست آمده از ا جیبا توجه به نتا زین انیباشد. در پا

 .مطرح شده است یشنهاداتیپ آن

 

 یانباشتگواحد، هم شهیآزمون ر ،یگذارهیسرما ،یارزش افزوده کشاورزصادرات، :یدیکل واژگان
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و  ستانیاستان س ی)مطالعه مورد یدر حالت استارت اپ ییروستا یمرتبط با گردشگر یهامولفه

 بلوچستان شهرستان زابل(

 4ییایسامان ض ،3یمحمود احمدپور برازجان ،2یمحمد دی،حم *1یزدانی مهیفه

 ستیز طیو مح یعیاقتصاد منابع طب یدکتر ییدانشجو1

 دانشگاه زابل یدانشکده کشاورز اریاستاد2 
 دانشگاه زابل یدانشکده کشاورز اریدانش3
 دانشگاه زابل یدانشکده کشاورز اریدانش4

E- mail: fyazdani206@yahoo.com 

 

 چکیده

از  یکیبه عنوان  ییروستا یگردشگر انیم نی. در ارودیتوسعه به شمار م یاز محورها یکیبه عنوان  یگردشگر 

به  ییروستا یرا به خود اختصاص داده است. ارائه گردشگر یمهم گاهیمطرح شده و جا ییتوسعه روستا یمحورها

نشان دهد.  سمیدر حوزه تور کیخصوص ارائه خدمات الکترون ررا د یادیز یهازهیانگ تواندیاستارت آپ م کیصورت 

ها: خواهد بود. مواد و روش یدر حالت استارت اپ ییروستا یمرتبط با گردشگر یهامؤلفه یمطالعه بررس نیهدف ا

خبرگان و  هیمطالعه کل نیا یبود. جامعه آمار SMART PLS مطالعه به صورت نیروش مورد استفاده در ا

 یهاتی. که با فعالباشندیو بلوچستان م ستانیدر استان س یگردشگر یهادر حوزه استارت اپ الفع نیمتخصص

باشند. یآن م یاتیتخصص در حوزه عمل یکار کرده و دارا یگردشگر سمیارائه خدمات تور یهاو آپ تیساوب

و  یگردشگر یهابسته یطراح ،یبودجه توسعه گردشگر ،یفن یهاکمک ،یبوم تیریمد ک،یاستراتژ یزیربرنامه:جینتا

 هیدر حالت استارت اپ ارا یروستا یرا نسبت به گردشگر یمشخص یریمس بیضرا یرانتفاعیغ یهاسازمان یهمکار

مرتبط با  یهازهیانگ تواندیم یدر حالت استارت اپ ییروستا یبود. بحث: گردشگر داریروابط معن نیدهند و ایم

 .دهد هیارا یگردشگر یهارا در قبال بسته یشتریب شیآسا ینترنتیخدمات ا هیبا ارا ورا بهبود دهد  یگردشگر شیافزا

 

 یهابسته یطراح ،یبودجه توسعه گردشگر ،یفن یهاکمک ،یبوم تیریمد ک،یاستراتژ یزیربرنامه :یدیکل گانواژ

 یگردشگر
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نیاز کشورآرژانت یتجارب و اثرات آن: یکالن کشاورز یهابرنامه  

 2مرزبان نیافش ،1*یفتح رستم

 خوزستان یعیو منابع طب یکشاورزعلوم   یو تحل تیریمد شیگرا ،یکشاورز ونیزاسیمکان رشته  ارشد یکارشناس *1
 خوزستان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز اریدانش2

E-mail: rostamfathi63@gmail.com 

 

 هدیچک

 ریتداب نیدارد، لذا در تدو یاقتصاد یهاتیعنوان بستر فعال¬به یمهم ارینقش بس یبخش کشاورز که نیبه ا نظر

 ح،یصح ماتیدر اتخاذ تصم تواندیکشورها م ریبخش، استفاده از تجارب سا نیمرتبط با ا یهایگذاراستیو س یراهبرد

کشور  یها در بخش کشاورزآن امدیپ یکالن و بررس یهانامهمطالعه مرور بر نیهدف از ا رونیواقع گردد. از ا دیمف

دو روش  نیروش حدمتوسط ب کیشواهد بود که  نیاز نوع مرور بهتر قیتحق نیبود. روش مورد استفاده در ا نیآرژانت

 رکزبا تم ،یمند کمّنظام یهااز روش یبینوع مقاالت ترک نیاست. ا یتیمند و مرور روانظام ینگارش مقاالت مرور

 جیموردنظر است. نتا طهیشواهد در ح نیبهتر یبا تمرکز رو یتینظر رواو از نقطه ،یمطالعات منفرد و مباحث ماهو یرو

منظور به یو موانع صادرات یمختلف بخش کشاورز یهارهیبر زنج نیسنگ اتیمانند مال ییهانشان داد که اعمال برنامه

مدت داشت و در کوتاه یفناور رشیکشاورزان و کاهش پذ یدرآمدها شبر کاه ینقش موثر ،یداخل یبازارها تیریمد

 هیمحصوالت اول متیشد. تمرکز بر کاهش ق دکنندگانیولت زهیو در بلندمدت باعث کاهش انگ یمقطع یسبب اثرگذار

بخش  رایالزم را نداشت، ز ییمدت موثر بود، اما در بلندمدت کاراتورم در کوتاه شیاز افزا یریجلوگ یبرا یکشاورز

تجارت با  یآزاد بودن نسب یهادوره نیمحصوالت داشت. در آرژانت عیو توز یفراور یهانهیدر هز شهیاز تورم ر یادیز

 نیدولت آرژانت 2115متناوب بوده است. از سال  ،یتوجه در تجارت خارجقابل یهاتیتورم باال و محدود یهادوره

مقاله  نیقرار داده است، که در ا تیرا در اولو یدیجد یهاو برنامه نموده جادیکالن ا یهااستیرا در س یاساس راتیتغ

 .است قرار گرفته یمورد بررس

 

 نیآرژانت ،یکشاورز یهاستمیس ،یاقتصاد جهان ت،یریمد :یدیکلواژگان 
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 رانیدر ا یکشاورز یداریپا یهاشاخص یبندتیو اولو نییتع

 4یبشرآباد یمهراب نی، حس3ی، محمدرضا زارع مهرجرد2*یموریرتیام هی، سم 1آبدر انیمیکر زهرا

 رانیباهنر کرمان، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یدانشکده کشاورز ،یگروه اقتصاد کشاورز ارشد یکارشناس یدانشجو1
 رانیباهنر کرمان، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یدانشکده کشاورز ،یگروه اقتصاد کشاورز اریاستاد2
 رانیباهنر کرمان، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یدانشکده کشاورز ،یگروه اقتصاد کشاورز اریدانش3

 رانیباهنر کرمان، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یدانشکده کشاورز ،یاستاد گروه اقتصاد کشاورز4

E-mail: amirtaimoori@uk.ac.ir 

 

 چکیده

از  یکیعنوان به داریبه توسعه پا یابیدست ،یوجود آمده در سطح جهانبه یطیمح ستیبا توجه به مسائل و مشکالت ز

در  ستیز طیاست که با مح رانیاقتصاد ا یهابخش نیتراز مهم یکی یاهداف مهم مطرح شده است. بخش کشاورز

است. لذا در  یمهم و ضرور اریبس یکشاورز یداریپا یابیارز یمناسب برا یهاشاخص نیی. تعباشدیارتباط متقابل م

پرداخته شده است.  رانیدر ا یکشاورز یداریپا یابیارز یارهایرمعیو ز ارهایمع یبندتیو اولو ییمطالعه به شناسا نیا

 طپرسشنامه توس 19 لیتکم قیها از طرداده یاستفاده شد. گردآور یسلسله مراتب لیتحل ندیمنظور از روش فرآ نیبد

نسبت به دو  یاقتصاد ارینشان داد که مع جیصورت گرفت. نتا ستیز طیو مح یخبرگان و کارشناسان اقتصاد کشاورز

متوسط آب،  یور¬بهره یارهایمع رینشان داد که ز ارهایرمعیز یبند¬قرار دارد. رتبه یباالتر تیدر اولو گرید اریمع

 یباالتر تیدر اولو یو اجتماع یطیمح ستیز ،یاقتصاد یارهایرمعیز گرینسبت به د بیترتبه یکاریو نرخ ب یخشکسال

متوسط آب،  یور¬بهره یارهایرمعینشان داد که ز قیتحق یارهایرمعیز هیکل یبند¬تیاولو نیقرار دارند. همچن

 یاستفاده از کودها زانیو م یکل محصوالت زراع دیدر تول رییتغ ،یاریآب نینو ستمیس ،یمزرعه، خشکسال یسودده

اول تا ششم قرار دارند. لذا  یهاتیدر اولو بیترت¬برخوردارند و به ارهایرمعیز رینسبت به سا یباالتر تیاز اولو ییایمیش

و  ارهایمع ،یداریبه پا دنیمناسب در راستا رس یهااستیو اتخاذ س یکشاورز یداریپا یابیدر ارز شودیم شنهادیپ

 گرفته شوند نظرها در آن تیپژوهش با توجه به اولو یارهایرمعیز

. 

 یسلسله مراتب لیتحل ندیفرآ ،یبخش کشاورز ،یداریپا یهاشاخص یبندتیاولو :یدیکلگان واژ
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ه بخش از توسع تیصندوق حما یها و منابع مالوام یاثربخش ،یگذارهیسرما یهاتیبررسی اولو

1444استان کرمان تا افق  یکشاورز  

 3، محمدرضا پورخاتون2، رضا بمانی1،  محمد عبدالهی عزت آبادی*1صداقت رضا

تحقیقات، آموزش و ترویج دکتری اقتصاد کشاورزی و استادیار پژوهش، پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان 1

 کشاورزی، رفسنجان
 .کارشناس ارشد مهندسی علوم باغبانی، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان، کرمان2

 کارشناس ارشد مهندسی علوم باغبانی، سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، کرمان 3

E-mail: rsedaghat2018@gmail.com 

 

 چکیده

از توسعه  تیصندوق حما یوام ها و منابع مال یاثربخش ،یگذار هیسرما یها تیحاضر بررسی اولوهدف از تحقیق 

شرکت و اتحادیه فعال زیر مجموعه صندوق حمایت  125استان کرمان بود. جامعه آماری تحقیق تعداد  یبخش کشاورز

وش سرشماری بنا بود تا تمام جامعه با استفاده از ر قیاز توسعه بخش کشاورزی استان کرمان بوده است. در این تحق

درصد از جامعه آماری( حاضر به  41شرکت / اتحادیه ) 51آماری مورد مطالعه قرار گیرند، اما در نهایت فقط تعداد

های ارزیابی از روش قیبه اهداف تحق یابیپاسخگویی شدند که پرسشنامه جامع تحقیق از آنها  تکمیل شد. برای دست

اطالعات  لیو تحل هیتجز یاستفاده گردید. برا  یفیو آمار توص یجزئ ی، بودجه بندIRR و NPV    ،BCR لیتنزی

گذاری احداث گلخانه های سرمایهاده شد. نتایج نشان داد که پروژهاستف SPSS 22 یافزار آمارشده از نرم یآورجمع

درصد،  5/17درصد، پرورش ماهی با نرخ بازده  19بازده  خدرصد، پرواربندی گوساله با نر 54/22کشاورزی با نرخ بازده 

درصد از  9درصد و احداث پمپ بنزین و مجتمع کوچک رفاهی با نرخ بازده  8/15تولید و توزیع خوراک دام با نرخ بازده 

های قرض الحسنه پرداخت شده به طور برای وام نرخ بازدهی(اثربخشی )برخوردار هستند.  یگذارهیسرما تیاولو

 یهاصندوق به بانک یهای ضروری که با معرفدرصد و برای وام 41/3صورت خالص  توسط خود صندوق به میمستق

نیاز صندوق تا افق سال   مورد.  ارزیابی از منابع مالی دیدرصد محاسبه گرد 43/1پرداخت شده بود به طور خالص  گرید

میلیارد تومان   6/54گذاری اولیه ، برای سرمایهتخصیص دهد نشان داد که میزان منابع مالی که صندوق بایستی 1414

  .باشدمیلیارد تومان می 8/7یه در گردش و برای سرما

 

 استان کرمان ،یلیتنز یهاروش ،یجزئ یبودجه بند ،یگذارهیسرما یهاتیاولو ت،یصندوق حما کلیدی: گانواژ
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 رانیدر ا یبر رشد اقتصاد ستیز طیمح تیفیو ک هینقش اشتغال، سرما

 2مهر کین امکی، س*1یدیبکارگر ده دینو

 رازیدانشگاه ش ،یدانشکده کشاورز ست،یز طیو مح یعیاقتصاد منابع طب یدکتر یدانشجو 1

 رازیدانشگاه ش ،یدانشکده کشاورز ست،یز طیو مح یعیاقتصاد منابع طب یدکتر یدانشجو 2

E - mail: kargar.navid@yahoo.com 

 

 چکیده

علل و عواملِ  یاست و بررس یرشد اقتصاد یبه نرخ باال یابیکشورها، دست یبر رفاه اجتماع رگذاریاز عوامل مهم تأث

و به  هیاشتغال و سرما راتییاثر تغ یمطالعه به بررس نیدر ا رو،نیها بوده است. از ارشد، همواره مورد توجه اقتصاددان

 یحیپرداخته شد. در ابتدا با استفاده از مدل خودتوض رانیدر ا یدبر رشد اقتصا یطیمح ستیتبع آن، مخاطرات ز

 کی ینشان داد که رابطه عل جیشد. نتا یابیواکنش ارز -و توابع کنش رهایمتغ نیب یرابطه عل (VAR) یبردار

 جودو دییوجود دارد. پس از تأ یرشد اقتصاد ریبه سمت متغ CO2 و انتشار هیاشتغال، سرما یرهایاز متغ یاطرفه

با  یحیبا کمک مدل خودتوض رهایمتغ انیمدت ممورد مطالعه، رابطه بلندمدت و کوتاه یرهایمتغ نیب یلرابطه ع

بر  یمعنادار یاثرگذار CO2 و انتشار هینشان داد که اشتغال، سرما جیانجام گرفت. نتا (ARDL) گسترده یهاوقفه

و  گذاردیبه جا م یمثبت بر رشد اقتصاد یریتاث هیاشتغال و سرما زانیکه مطابق انتظار، م یطوردارند. به یرشد اقتصاد

منجر  یبه کاهش رشد اقتصاد یاقابل مالحظه یبا اثرگذار CO2 از انتشار یناش یطیمح ستیدر مقابل، مخاطرات ز

 اعثب یو مخاطرات بهداشت عموم یاهیسرما زاتیتجه شیفرسا قیاز طر یانتشار آلودگ گر،یعبارت د. بهشودیم

 یاز درآمدهای حاصل از کسب و کارها یکه بخش شودیم شنهادیپ رو،نی. از اشودیم یاقتصاد یهاتیاختالل در فعال

 .ابدیکمتر اختصاص  یندگیهای پاک و با آالو تکنولوژی یطیمحستیاز مباحث ز تیبه حما یاقتصاد

 

 رانیا ست،یز طیمح ه،یاشتغال، سرما ،یرشد اقتصاد :یدیکل گانواژ
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 رانیدر ا یآثار اقتصادی تحقیقات کشاورز یابیبر مطالعات ارز یمرور

 1اریآب نورمحمد

 ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یگلستان، سازمان تحق یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق یعلم ئتیو عضو ه ارپژوهشیاستاد 1

 (AREEO)،  رانیگرگان، ا

E - mail:n.abyar@areeo.ac.ir 

 

 چکیده

موجود در  یهابا در نظر گرفتن چالش ژهیوکشور به یکشاورز قاتیدر تحق یگذارهیسرما یاقتصاد یاثربخش یبررس 

مطالعات صورت گرفته در  جیاساس، نوشتار حاضر نتا نی. بر اباشدیم تیحائز اهم اریبس قاتیتحق نیا یکارآمد نهیزم

 نیقرار داد. بد یو کالن مورد بررس یمحصول دگاهیرا از دو د رانیا رد یکشاورز قاتیتحق یآثار اقتصاد یابیارز نهیزم

 قاتیدر تحق نهیبه هز دهینسبت فا یتجمع یمحتوا استفاده شد. درصد فراوان لیو تحل یامنظور از روش کتابخانه

 26و   11از  رباالت نهیبه هز دهینسبت فا یدارا بیبه ترت قاتیتحق نیدرصد از ا 3/24و  9/45نشان داد که  یمحصول

درصد و در تمام موارد،  21باالتر از  ینرخ بازده داخل یدارا قاتیتحق نیدرصد از ا 7/85 ن،یبودند. افزون بر ا الیر

 دهدیوجود داشت که نشان م زین یکالن کشاورز قاتیروند، در تحق نیارزش حال خالص منافع مثبت بوده است. هم

توجه هر  رو،نیقابل قبول و مناسب برخوردار بوده است. از ا یبازده اقتصاد از رانیانجام شده در ا یکشاورز قاتیتحق

 داریپا یتحول تواند¬یاست که م یراهبرد یاعتبارات الزم، ضرورت صیدر تخص ژهیوبه یکشاورز قاتیبه تحق شتریچه ب

 .کند جادیا رانیا یدر توسعه بخش کشاورز

 

 نهیبه هز دهینسبت فا ،ینرخ بازده داخل ،یکشاورز قاتیتحق ،یآثار اقتصاد :واژگان کلیدی
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 استان کردستان یهادر شهرستان ییغذا تیامن تیوضع ۀسیمقا

 2یمیرح ی، محمود حاج*1پروهان نازیفر

 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان1

 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان2

E mail: poruhanfarinaz@gmail.com 

 

 دهیچک

سالم و  یداشتن زندگ یو سالم برا یکاف یجامعه، در تمام ادوار عمر به غذا کیهمه افراد  یدسترس یعنی ییغذا تیامن

حاضر،  قی. هدف از تحقباشدیم ینظام اجتماع کیدر  ییغذا تیامن نیفعال است و درآمد خانوار از عوامل مهم در تام

 یخانوارها یبرا ییغذا تیامن یهااستان کردستان و برآورد شاخص ییغذا تیموثر بر امن یعوامل اقتصاد یبررس

ادارات مربوطه  ریو سا رانیمرکز آمار ا ،یاکتابخانه یهاپژوهش از داده نی. در اباشدیاستان کردستان م یهاشهرستان

 ییغذا تینشاخص ام نیانگیپژوهش نشان داد، م نیا جیشده است.  نتا یآورجمع ازیاستان کردستان اطالعات مورد ن

در جهت  یاقدامات شودیم هیتوص نیاستان کردستان باالتر بوده است. همچن یهاشهرستان ریشهرستان سنندج از سا

 .ابدیدر آنها کاهش  ییغذا یناامن زانیتا م ردیاقدام گ افتهیکمتر توسعه  یهاشهرستان یرشد و توسعه

 

 استان کردستان ،یانسان ۀشاخص توسع  ،ییغذا تیامن :یدیکل واژگان
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 یبر رشد اقتصاد  میاقل رییاثر تغ

 *1یبهرام یعل

آموزش و  قات،یاستان کردستان، سازمان تحق یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یپژوهش اریو استاد یعلم اتیعضو ه1

              یکشاورز جیترو

         E-mail:a.bahrami@areeo.ac.ir 

 

 دهیچک

 نیپاسخ به ا یمطالعه برا نیاست. هدف ا یالمللنیو ب یمل تیکننده امننییو تع یاساس یهااز چالش یکی م،یاقل رییتغ

با استفاده از  ،یمطالعه مرور نیکند؟. در ایم دیمدت را تهدبلند یرشد اقتصاد م،یاقل رییتغ یامدهایپ ایسئوال بود که آ

 یعلم یهاگاهیدر پا Greenhouse Gases و  Climate Change،Economic Growthیهاواژه دیکل

،  Science Direct،SCOPUS  ،Springer ،Elsevier ،Wiley،SID :شامل یو خارج یمعتبر داخل

ICS  و World Bank از  شیمقاله یافته شد که ب11111از  شیشد. در مجموع ب ییمرتبط شناسا قاتیتحق نهیشیپ

نشان داد که  جینتا .قرار گرفت یبا موضوع مورد مطالعه داشتند مورد بررس یفهومارتباط م نیشتریمقاله که ب 51

رشد  یاگلخانه یاز گازها یناش میاقل رییکرده است که اثرات تغ جادیتصور را ا نیا میاقل رییمدت تغبلند یامدهایپ

احتماالً  ندهیسال آ 51 یط یبر اقتصاد جهان یمیاقل راتییحال ،اثرات تغ نیاکند.  بایم دیمدت را تهدبلند یاقتصاد

رشد  یبرا میاقل رییکه تغ یدیتهد نیرسد. بزرگتریبه نظر م دیبع زیقرن ن انیتا پا دیشد ثراتا یاندک خواهد بود و حت

   .خواهد بود یاگلخانه یکاهش گازها یاز حد برا شیب یاحتمال یهااز تالش یکند، ناشیم جادیمدت ابلند یاقتصاد

 

 ی، رشد اقتصادیاگلخانه ی، گازهامیاقل رییتغ :یدیکل گانواژ
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 رانیا یبر رشد اقتصاد یکشاورز یها ربخشیارزش افزوده ز ریتاث

 2ی، فاطمه فتح*1انیگروس فاطمه

 رازیدانشگاه ش ،یارشد اقتصاد کشاورز یکارشناس یدانشجو1

 رازیدانشگاه ش ،یگروه اقتصاد کشاورز اریاستاد2

E- mail: fgarusian.shiraz@gmail.com 

 

 چکیده

انجام شد. روش  رانیا یبر رشد اقتصاد یکشاورز یهاربخشیارزش افزوده ز ریتاث یپژوهش حاضر با هدف بررس

ها توصیفی و از و از لحاظ روش گردآوری داده یکم قیتحق کیها، ر هدف، کاربردی، بر حسب نوع دادهپژوهش از نظ

 یط رانیا یبر رشد اقتصاد یکشاورز یهاربخشیز دهارزش افزو ریبه هدف پژوهش تاث لین یبود. برا یاتابخانهنوع ک

قرار گرفت. جامعه  یمورد بررس ARDL ای یعیتوز یهابا وقفه یونیدر قالب مدل رگرس 1398تا  1352 یهابازه سال

به  یتمام شمار یریگودند که با استفاده از روش نمونهب رانیا یاسالم یجمهور یو بانک مرکز رانیکشور ا یآمار

حاصله  جیانجام گرفت که نتا افتهیمیفولر تعم یکیآزمون د لهیبه وس رهایمتغ یی. مانادیگرد یگردآور یاابخانهروش کت

 لیو تحل هیتجز تی. در نهادیگرد ستایا یریتفاضل گ کباریکه البته با  ستین ستایدر سطح ا ریمتغ کینشان داد تنها 

 ربخشیبه جزء ز یکشاورز یهاربخشیز ینشان داد که تمام دتممدت و بلنددر کوتاه ARDL مدل لهیها به وسداده

 یرشد اقتصاد مدت بردر کوتاه التیش ربخشینمود که ز انیب یستیاست. البته با رگذاریتاث یبر رشد اقتصاد التیش

 .کشور دارد یبر رشد اقتصاد یمعنادار ریباشد اما در بلندمدت تاثینم رگذاریتاث

 

 یعیبا وقفه توز یونیرگرس یهامدل ،یارزش افزوده، رشد اقتصاد ،یکشاورز :یدیکل گانواژ
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 رانیا یهادر استان یبر ارزش افزوده بخش کشاورز میاقل رییاثرات تغ لیتحل

 3یغی، سحر ت2یمنوچهر دهی، سپ*1یخانزاد آزاد

 کرمانشاه یگروه اقتصاد، دانشگاه راز اریاستاد1

 کرمانشاه یدانشگاه راز ،ینیدانشگاه اقتصاد و کارآفر ،یکارشناس ارشد علوم اقتصاد2

 کرمانشاه یدانشگاه راز ،ینیدانشگاه اقتصاد و کارآفر ،یکارشناس ارشد اقتصاد انرژ3

E- mail: A.khanzadi@razi.ac.ir 

 

 چکیده

 یهایژگیقرار داده است. و ریمختلف اقتصاد را تحت تأث یهااست که بخش یمسائل نیتراز مهم یکیوهوا آب راتییتغ

مباحث مربوط  یبخش را به محور اصل نیا ،ییوهواآب یرهایبخش به متغ نیتر¬وابسته رینظ یخاص بخش کشاورز

 یبر ارزش افزوده بخش کشاورز میاقل راتییاثر تغ ،اساس، پژوهش حاضر نیکرده است. برهم لیتبد میاقل راتییبه تغ

)حداقل مربعات  یپانل یهاداده ونیرگرس کردیرا با استفاده از رو 1385-1397 یدوره زمان یط رانیا یهادر استان

 و یمتوسط ماهانه بارندگ راتییتغ بیضر یرهایمطالعه از متغ نیقرار داده است. در ا ی( مورد بررسیپانل افتهیمیتعم

نشان داد که رابطه  جیاستفاده شده است. نتا میاقل رییتغ یرهایمتوسط ماهانه حرارت به عنوان متغ راتییتغ بیضر

 شیشکل معکوس است که با افزا U رابطه کی یو توان دوم آنها با ارزش افزوده بخش کشاورز میاقل رییتغ یرهایمتغ

از حد بارش و  شیب شیبه نقطه اوج و افزا دنیو با رس افتهی شیافزا یارزش افزوده بخش کشاورز و دما، یبارندگ

و نرخ تورم  ینرخ اشتغال بخش کشاورز یرهایرابطه متغ نیرا خواهد داشت. همچن یهوا، ارزش افزوده روند نزول یدما

بر  یمنفاثرات  یدارا یدولت یگذارهیسرما یو معنادار بوده است. ول میمستق یبا ارزش افزوده بخش کشاورز زین یاستان

   .باشدیدر هر دو مدل بارش و دما م یارزش افزوده بخش کشاورز یرو

 

 رانیا یهاندر استا یبر ارزش افزوده بخش کشاورز میاقل رییاثرات تغ لیتحل :یدیکل گانواژ
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بر  دی)با تأک سیتاپس کیاستان کردستان با استفاده از تکن یهاشهرستان یافتگیسنجش توسعه

 (بهداشت، آموزش و حمل و نقل ،یکشاورز یهابخش

 2یمیکر لهی، جل1یکرم الهتیآ
 اسوجیدانشگاه  ،ییتوسعه روستا تیریگروه مد اریدانش1

 اسوجیدانشگاه  ،یکشاورز توسعه یدکتر یدانشجو 2

 E- mail: jkskarimi@gmail.com 

 

 چکیده

رو  نی. از ارودیمهم و در خور توجه به شمار م یامر یاسیو س یاقتصاد یامدهایپ لیبه دل یو نابرابر تیکاهش محروم

هر  یتوسعه یو تنگناها تیوضع ییتوسعه و اقتصاددانان شناسا زانیربرنامه یهاو چالش یاساس یازهایاز ن یکی

ها بتوان منابع را به صورت تفاوت نیا ییتا ضمن شناسا استیمورد بررس ینهیزم یهامنطقه با استفاده از شاخص

به  یدگیرس یدرست برا یگذار استیو س یزیداد و برنامه ر صیاز مناطق تخص کیو در سطح توسعه هر  نه،یبه

ژوهش، پ نیاست. لذا هدف از انجام ا افتهیها و نواقص در مناطق کمتر توسعه  ینابرابر یمشکالت، کاهش و نابود

 نیا یبندکردستان و رتبه یهابهداشت، آموزش و پرورش و حمل و نقل در استان ،یکشاورز یافتگیتوسعه یمطالعه

افراد و نشان دادن  نیترومحروم نیبرخوردارتر نییو تع یمورد بررس یهاتوسعه بخش یهاشهرها با توجه به شاخص

با استفاده از  قیتحق نیبهداشت، آموزش و پرورش و حمل و نقل در استان است. در ا ،یتوسعه کشاورز یها تیاولو

 یبهداشت، آموزش و حمل و نقل، سپس وزنده ،ی: کشاورزدیگرد یشاخص در چهار بخش گردآور 93منابع  یبررس

و با  نییتع  سیشهرها با روش تاپس یرتبه بند تیها با استفاده از روش مک گراناهان انجام شد و در نهاشاخص

درجه توسعه  نیب ینشان داد که، تفاوت محسوس  سیتاپس جیانجام شد.نتا ریمقاد سهیمقا سیاستفاده از روش مور

اول  ی¬نشان دادکه شهرستان سنندج دررتبه سیتاپس جیاستان کردستان وجود دارد. نتا یشهرستانها یافتگی

 .دارد قرار وشهرستان سروآباد دررده آخر

 

 استان کردستان س،یتوسعه، تاپس یهاتوسعه، شاخص ینابرابر ،یافتگیتوسعه :یدیکل گانواژ
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 رانیا یمحصوالت زراع ییو کارا اسیمق یهاتیبا مز ییکفاارتباط شاخص خود

 (: گندم، جو و شلتوکیمطالعه مورد)

 1یالماس فاطمه

 دانشگاه تهران ،یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز ،یارشد اقتصاد کشاورز یکارشناس یدانشجو1

E- mail: fatemeh.almac@gmail.com 

 

 دهیچک

محصوالت  ییبه خودکفا یابیدولت در ارتباط با دست یگذاراستیو س تیافزون جمعبا توجه به رشد روز امروزه

 شیروند افزا لی. تحلرودیشمار مبه یکشاورز دیتول یهاواحد یاساس یهااز هدف یکی دیتول ییبهبود کارا ،یکشاورز

 هااستیمجموعه س یابیدر ارز تواندیعملکرد آن م بودکشت و بهتوسعه سطح یو سهم نسب یمحصوالت کشاورز دیتول

 نیتریاز اصل یکیعنوان واقع شود. گندم، جو و شلتوک به دیمف ییبه خودکفا دنیاعمال شده جهت رس یهاو راهکار

مطالعه با استفاده از  نیبرخوردار است. در ا یاژهیو یاگاهیدر کشور از جا یمحصول زراع نیترو مهم ییموادغذا

محصوالت گندم، جو  ییکارا تیو مز اسیمق تیمز ،ییسه شاخص خودکفا یبه بررس 1373-97 یسال زراع یهاداده

رو به کاهش همراه  یو روند ادیگندم و جو با نوسانات ز ییخودکفا دهد،ینشان م جی. نتاپردازدیم رانیو شلتوک در ا

تمرکز  رانیبا گندم و شلتوک در ا سهیکشت جو در مقا فتگ توانیم اسیمق تیمز راتیبوده است. باتوجه به روند تغ

 یایگو تواندیبرخوردار هستند؛ که م ینییگندم و جو از عملکرد پا ،ییکارا تیمز راتییدارد و با توجه به روند تغ یشتریب

 یمناسب گاهیاج ییکارا تیو چه از لحاظ مز ییشلتوک چه از نظر خودکفا دیمناسب باشد. تول دیتول یاستراتژ کیفقدان 

توسط  یهمبستگ زیاز آنال ییو کارا اسیمق یهاتیهر محصول با مز ییآزمون ارتباط خودکفا جهت .دارد رانیدر ا

محصوالت  ییخودکفا نیب یارتباط معنادار چیه دهد،ینشان م جیاست. نتا استفاده شده SPSS یآمار لیافزار تحلنرم

 ینسب تیمز تیمربوط به تقو یهااستیو س ییوجود ندارد؛ لذا، بهبود کارا ییکارا تیو مز اسیمق تیمنتخب با مز

 یساختار یهااستیگندم و جو، س ییخودکفا بیضر شیمنظور افزانشده است و الزم است به ییسبب بهبود خودکفا

 .و اتخاذ گردد نیتدو

 

 رانیمحصوالت غالت، ا ،ییکارا تیمز اس،یمق تیمز ،ییشاخص خودکفا :یدیکل واژگان
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رانیبخش زراعت ا ریدر ز یکاریارتباط تورم و ب لیتحل یبررس  

 5ی، فاطمه الماس4، مطهره کبودتبار3پور، اتابک کاظم*2یعی، حامد رف1عباس زارع دیس

 هرانتدانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه  یگروه اقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو1

 هرانتدانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه  یگروه اقتصاد کشاورز اریاستاد2

 هرانتدانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه  یگروه اقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو3

 هرانتتوسعه دانشگاه  دانشکده اقتصاد و یارشد گروه اقتصاد کشاورز یکارشناس یدانشجو4

 دانشگاه تهران ،یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز ،یارشد اقتصاد کشاورز یکارشناس یدانشجو5

E- mail: hamedrafiee@ut.ac.ir 

 

 دهیچک

خاصی  تیقابل توجه از اهم یهاتیو ظرف هاتیسو به لحاظ دارا بودن قابل کیدر اقتصاد کشور از  یکشاورز بخش

برخی صنایع دارد،  هیمواد اول هیمواد غذایی مردم و ته نیبه لحاظ نقشی که در تأم گرید ییبرخوردار است و از سو

 یعدم وجود تورم رکود ایوجود  یحاضر به بررس پژوهشدر اشتغال،  یبخش کشاورز تیشایان توجه است. نظر به اهم

 یبرا یکننده بر اشتغال بخش کشاورزمصرف متیشاخص ق ریبخش زراعت پرداخته و تاث ریدر محصوالت منتخب ز

 لیو تحل هیبه منظور تجز نیاست. همچنمورد مطالعه قرار داده  1379-98دوره  یسه محصول گندم، جو و برنج را ط

 ریدر ز یاز وجود رکود تورم یحاک قیتحق جیاستفاده شده است. نتا VECM یاز الگو رهایآثار متغ یررسها و بداده

آن است که در سه محصول منتخب گروه  انگریامر ب نیکه ا باشدیسه محصول گندم، جو و برنج م یبخش زراعت برا

 VECM یحاصل از برآورد الگو جینتا به. با توجه شودیهم مشاهده م یکاریغالت عالوه بر وجود تورم، رکود و ب

از جو و برنج  شتریش اشتغال در محصول گندم بکاه دکنندهیتول متیشاخص ق شیمشخص شد که در بلندمدت با افزا

بخش توجه  نیو اشتغال ا یمحصوالت کشاورز دیثبات در خر جادیبه ا دیبا ی. لذا مسئوالن بخش کشاورزباشدیم

 .داشته باشند یاژهیو

 

 رانی، زراعت، اVECM،  یاشتغال، تورم رکود :یدیکل واژگان
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 رانیدر ا ییغذا تیبر امن یدولت از بخش کشاورز تیو حما دیتول سکیاثر ر

 2، حسن آزرم*1ینوروز نیحس

 رازیدانشگاه تهران و دانشگاه ش یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو1

 رازیدانشگاه تهران و دانشگاه ش یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو2

E- mail: H_noroozi1387@ut.ac 

 

 چکیده

در تولید، مصرف و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته با توجه به اهمیت بخش کشاورزی 

 سکیدهند. در مطالعه حاضر اثر ررا مورد حمایت قرار می یمختلف بخش کشاورز یهاو یا در حال توسعه، با روش

با وقفه گسترده در دوره زمانی  یحیخود توض الگویدر قالب  رانیبر امنیت غذایی در ا یدر بخش کشاورز دیتول

ارزش  نیب یکه رابطه مثبت و معنادار دهدینشان م روشیپژوهش پ جیاست. نتامورد بررسی قرار گرفته 1395-1368

 یریپذکنندگان و شاخص رقابتاز مصرف تیحما زانیم دکنندگان،یاز تول تیحما زانیم ،یبخش کشاورز داتیتول

 ،یبخش کشاورز داتیارزش تول یدرصد کی شیکه با افزا یجود دارد به طورو ییغذا تیو امن یبخش کشاورز

و  دکنندگانیاز تول تیحما زانیم یدرصد کی شیصورت افزا نی. به همابدییم شیدرصد افزا 47/21 ییغذا تیامن

 ییغذا تیامن سطح یدرصد 1/1×11-5و  16/1موجب ارتقاء  بیبه ترت یکنندگان بخش کشاورزاز مصرف تیحما

درصد از خطای  96ی آن است که در هر دوره دهندهباشد. نشانمی -96/1خطا حاضر برابر با  حی. ضریب تصحشودیم

از  تیدار و حماکنندگان به صورت هدفاز مصرف تیحما یهااستیعدم تعادل از بین خواهد رفت. لذا اعمال س

 .گرددیم شنهادیپ ییغذا تیامن یبه منظور ارتقا سکیو کاهش ر دیو تول یوربهره شیدر جهت افزا دکنندگانیتول

 

 (PSE) کنندگاندیاز تول تی، حما(CSE)کنندگان از مصرف تیحما د،یتول سکیامنیت غذایی، ر :یدیکل گانواژ
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 یبا تمرکز بر بخش کشاورز ینقش زنان در رشد و توسعه اقتصاد یبررس

 2یرحمان اری، زان1*یلیاسماع مایش

 هیدانشگاه اروم ،یارشد اقتصاد کشاورز یکارشناس یدانشجو1

 دانشگاه کردستان ،یارشد اقتصاد کشاورز یکارشناس لیفارغ التحص2

E- mail: esmailishima94@gmail.com 

 

 چکیده

مخصوصا در  یبر رشد اقتصاد رگذاریاز عوامل مهم تأث یکیمنزله به دیعوامل مهم تول ریدر کنار سا یانسان هیسرما

است  یدیجد یهاهیموضوع نظر ،یبر توسعه و رشد اقتصاد تیآثار تفاوت جنس یبررس شودیم یتلق یبخش کشاورز

نقش زنان  یپژوهش بررس نیشده است. هدف از ا ورداربرخ یخاص تیدر توسعه، از اهم یکه با واردکردن مسائل انسان

موضوع  نیوارون کوزنتس در ا U و مدل رشد یرخطیبطه غو آزمون وجود را رانیا یکشاورز ی¬در رشد و توسعه

نرخ مشارکت زنان، سطح آموزش زنان، شاخص بهداشت و سالمت زنان  یرهایپژوهش نشان داد که متغ جیاست. نتا

 یالگو یبررس نیداشتند. همچن یدر بخش کشاورز یبا نرخ رشد و توسعه اقتصاد یدار یمثبت و معن یرابطه 

 حیدرصد از عدم تعادل در دوره بعد تصح 61بلندمدت نشان داد که با هم مرتبط هستند و در هر دوره مدت و کوتاه

اتخاذ شود  یریکشور تداب یزمشارکت زنان در امور اقتصاد کشاور شیکه جهت افزا شودیم شنهادی. در ادامه پشودیم

 .کنند دایورود پ یکه زنان به سهولت در مسائل اقتصاد

 

 یمدل رشد کوزنتس، بخش کشاورز ،ینقش زنان، رشد اقتصاد: یدیکل گانواژ
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با  1334در سال کشور  یهااستان نیب ییتعادل فضا جادیدر ا یبخش کشاورز گاهیجا یابیارز

 یاستانده منطقه-داده استفاده از جداول

 *2ی، زهرا عبدالمحمد1یتوسل سالله

 رانیتهران، ا ،یاقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائ یدکتر یدانشجو1

 رانیتهران، ا ،یاقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائ یدکتر یدانشجو2

E- mail: zahra_a1992a@yahoo.com 

 

 

 چکیده

 ،یبا ساختار اقتصاد یدگیتنو درهم یمل تیامن نیتأم ،ییغذا تیامن نیضرورت تأم لیبه دل یبدون شک بخش کشاورز

از معدود  یکیبخش  نیاست. ا تیحائز اهم اریبس یتوسعه اقتصاد ندیکشور در فرآ یو اجتماع یفرهنگ ،ییایجغراف

در ساختار  زین یکشور وجود دارد و ستانده قابل توجه یهااستان یآن در تمام یهاربخشیاست که تمام ز ییهابخش

 ییتعادل فضا جادیدر ا یفردنقش منحصر به  تواندیمنظر م نیص داده است، لذا از اها به خود اختصااستان یاقتصاد

در اقتصاد  یگاهیاز چه جا یسؤال که بخش کشاورز نیبه ا ییپاسخگو یمطالعه در راستا نیکند. در ا فایکشور ا

استان کشور به طور همزمان و با  31 یبرا یاستانده منطقه-کشور برخوردار است، به محاسبه جداول داده یهاستانا

زراعت و » ربخشیکه دو ز دهدیمطالعه حاضر نشان م یهاافتهیاقدام شده است.  یروش حذف فرض یریبه کارگ

بخش  یبخش اصل ریبه عنوان دو ز« دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار»و  «یباغدار

ساخت محصوالت »بخش  نی. عالوه بر ارندیگیاول تا پنجم قرار م تیدر اولو بیاستان کشور به ترت 21در  یکشاورز

استان کشور  13در  ،یوابسته به کشاورز عیصنا یهاربخشیز نیتراز مهم یکیبه عنوان « هاغذایی و انواع آشامیدنی

 .رتبه اول را به خود اختصاص داده است

 

 یحذف فرض کردی، روCHARM روش ،یاستانده منطقه-استان، جدول داده 31 ،یبخش کشاورز :یدیکل گانواژ
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 رانیا یبرق در بخش کشاورز یبرآورد تابع تقاضا

 3یبیدره غر ی، بهاره زند2حداد ثمی، م*1انیوسفی نینازن

 فردوسی مشهددانشگاه  یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو1

 ایران مرکز آمار کشوری آمار اقتصاد دانشگاه اصفهان و کارشناس یانشجوی دکترد 2

 مشهد فردوسیدانشگاه  یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو3

E -mail: nazanin.yousefian68@gmail.com 

 

 چکیده

مصرف برق در  ،یکشاورز یهاچاه شدن پمپ یو برق دیجد یاریآب یهاستمیاستفاده از س ،یشدن کشاورز زهیمکان با

 نیدرصد رشد در مصرف برق ا 68از  شیب یداشته است. اطالعات مندرج در ترازنامه انرژ یشیبخش روند افزا نیا

برق و محاسبه  یبرآورد تابع تقاضا یطین شرای. در چندهدینشان م 1388نسبت به سال  1394بخش را در سال 

برخوردار  یاژهیو تیاز اهم رانیا یدر بخش کشاورز حیصح تیریالزم جهت مد یهااستیاتخاذ س یها براکشش

تابع  1353-1394 یدر بازه زمان یجزئ لیو مدل تعد یجمعهم یمقاله با استفاده از روش اقتصادسنج نیاست. در ا

که تفاوت قابل  باشدیم تیواقع نیا یایگو ق،یتحق نیحاصل از ا جی. نتادیبرآورد گرد یکشاورزبرق در بخش  یتقاضا

در  رانیا یدر بخش کشاورز یو درآمد یمتیق یهامدت وجود ندارد. کششمدت و بلندکوتاه یهاکشش نیب یتوجه

بخش  نیبرق در ا یاارانهی متیق لیدل به تواندیاز واحد بوده است، که م شتریکمتر و ب بیمدت و بلندمدت به ترتکوتاه

انجام  رسدینداشته و به نظر م یچندان ریبرق تاث یبخش بر تقاضا نیدر ا یمتیق یهااستیاتخاذ س نیباشد. بنابرا

 .است یبرق ضرور یارانهیاعطا  نهیدر زم یاصالحات

 

 یجمعهم ،یو درآمد یمتیق یهاکشش ل،یگازوئ متیبرق، ق متیبرق، ق یتقاضا :یدیکل گانواژ
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 غذایی در ایرانتأثیر آزادسازی تجارت محصوالت کشاورزی بر قیمت مواد 
 2زاد حسین جواد ،*2زاده ،محمدقهرمان1صمدپورهندواری مینا

  زیدانشگاه تبر یارشد اقتصاد گشاورز یکارشناس یدانشجو1   

 زیدانشگاه تبر یگروه اقتصاد کشاورز اریدانش2  

E- mail: Ghahremanzadeh@tabrizu.a 
 

 چکیده
یابی به رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورها ها برای دستسیاستترین گسترش تجارت و آزادسازی آن، از متداول

رود. آزادسازی تجارت محصوالت کشاورزی و اثر آن بر قیمت مواد غذایی، به دلیل اهمیت مواد غذایی در به شمار می
کافی است. در  ها برای دسترسی عموم جامعه به مواد غذایی سالم وترین اهداف دولتسبد مصرفی خانوار، یکی از مهم

است. بدین منظور، از مدل تصحیح مطالعه حاضر، تأثیر آزادسازی تجاری بر قیمت مواد غذایی در ایران بررسی شده
و مجموعه متغیرهای  (CPI)کننده روابط همگرایی بین شاخص قیمت مصرف(SEECM) ای معادلهخطای تک

های های ساالنه مورد نیاز طی دوره زمانی سالگرفته شد و دادههای داخلی بهره مربوط به تجارت و اثر آن بر قیمت
 از پایگاه اطالعاتی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران،  98-1368

FAO وMFI های ریشه واحد گردآوری شدند. نتایج آزمونADF  وDF-GLS دهد که تمامی نشان می
هستند. رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها به روش جوهانسون  I(1)ررسی جمعی از درجه یک متغیرهای مورد ب

برآورد گردید که نتایج، حکایت از وجود یک رابطه همجمعی بین متغیرهای مورد بررسی دارد. نتایج برآورد مدل 
SEECM همچنین روابط تعادلی  دار و دارای عالمت منفی است.دهنده آن است که ضریب تصحیح خطا معنینشان

دار و مؤید آن است که قیمت جهانی محصوالت غذایی اثر مثبت و معنی SEECMبلندمدت برآورد شده در مدل 
های جهانی و تأثیرپذیری دار بر قیمت مواد غذایی دارند. با توجه به نوسانات قیمتآزادسازی تجاری، اثری منفی و معنی

های تجاری توصیه های جهانی و نرخ ارز در تدوین سیاستبه نوسانات قیمت های داخلی از آن، لزوم توجهقیمت
 شود.می
 

 های جهانی، نرخ ارز.آزادسازی تجاری، مواد غذایی، قیمتکلیدی:  واژگان
 

 

 

 

 

 

 



دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی

41 
 

 

 یو بازار جهان رانیا یکشمش در بازار صادرات متیق یایتطابق پو یبررس

 3و حسین مهرابی بشرآبادی *2ئیان، صدیقه نبی1ییصفا وایش
 1 دانشآموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

E-mail: snabieian@uk.ac.ir 
 

 

 چکیده
صادرات  شیافزا یخشکبار بوده و صادرات خشکبار در راستا یازجمله صادرکنندگان جهان رانیهای دور ااز زمان

تر موردتوجه کشمش ارتباط متقابل وجود دارد که کم یو جهان یدر بازار صادرات هامتیق نیموردتوجه است. ب ،یرنفتیغ
 یهاکه در دهه یجهان متیو ارتباط متقابل آن با ق لیتحل رانیکشمش در ا یصادرات متیق قیتحق نیبوده است. در ا

 یمدل سر کیها بازار یاساس یهایژگیراستا بر اساس و نیشده است. در ا یبوده، بررس یراتییدستخوش تغ ریاخ
( 1341-1396) یدر دوره بررس میاز وجود سه رژ یحاک جیمارکف در نظر گرفته شد. نتا نگیچینامتقارن سوئ یزمان

 میاند و در رژالعمل نشان دادهاز تعادل عکس یبه انحرافات مثبت و منف میدر هر سه رژ یو جهان یصادرات متیاست. ق
متفاوت است  یصادرات متینسبت به ق یجهان متیدر ق یانحرافات مثبت و منف ری( مقادی)اواسط دوره بررس کی

(. 132/1در مقابل  111/1و  131/1در مقابل  111/1است ) یصادرات متیق راتییسه برابر شدت تغ باًیکه تقر یاگونهبه
برابر  مینوکی ی. در کل دوره موردمطالعه رخداد انحرافات منفشودیمشاهده م زین گرید میدر دو رژ شیروند کماب نیا

 یریکارگاندرکاران در بازار صادرات دارد، که بهمتقارن داللت بر وجود قدرت دستانحرافات مثبت است. انتقال نا
 توانیم د،یجد یآوردن بازارهادستهدف و به یبازارها ترقیدق ییبا شناسا نی. همچنطلبدیرا م یتیحما یهااستیس
 داد. شیکشمش را افزا یجهان متیبر ق رانیا یمحصول را ارتقاء داده و اثرگذار نیدر صادرات ا رانیا گاهیجا
 

 مدل تصحیح خطای برداری مارکوف سوئیچینگ، خشکبار انتقال پویای نامتقارن قیمت، : کلیدی واژگان

 
   
 

  



دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی

42 
 

 

 ی در استان خراسان رضو یارزشِ گل محمد یرهزنجو تحلیل  یبررس

 3هادی رفیعی دارانی ،*2زادهمریم رسول،1محمد مظهری

 1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
 2 پژوهشگر گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

 یخراسان رضو یسازمان جهاددانشگاه یپژوهشکده گردشگر یگروه اقتصاد گردشگر اریاستاد 3
E-mail:momazhari@gmail.com 

 

 چکیده
 این در صادراتی محصوالت و هاگونه تنوع که است گیاهان این مهم ویژگیهای از یکی دارویی گیاهان با مرتبط تجارت

سازد. پرداختن به بررسی وضعیت زنجیره می ممکن را جدید بازارهای کسب زمینه که میباشد اهمیت دارای موضوع،
ارزش گیاهان دارویی، به بهبود و اتصال شبکه تولید و عرضه این محصوالت کمک خواهد کرد. هدف اصلی این 

ها به صورت اسنادی و مطالعه بررسی و تحلیل زنجیره ارزش گل محمدی در استان خراسان رضوی می باشد. داده
گردآوری شده  1397کارشناس مرتبط، در سال  7های زنجیره ارزش گل محمدی و عامل فعال در حلقه 42پیمایشی از 

رسد. کانال یک، شامل کننده مینده به دست مصرفمحمدی از سه کانال اصلی از تولیدکناست. نتایج نشان داد که گل
کننده است. کانال دو، کننده کوچک مقیاس، واسطه، خرده فروش، مصرفکننده، تولیدکننده، فرآوریحلقه: تامین 6

باشد و کننده میفروش، مصرفکننده کوچک مقیاس، خردهکننده، تولیدکننده، واسطه، فرآوریحلقه: تامین 6شامل 
کننده بزرگ مقیاس، صادرکننده )یا خرده فروش(، کننده، تولیدکننده، فرآوریحلقه: تامین 5سه، نیز شامل کانال 
های مختلف زنجیره، نشان داد که عدم وجود اجرای استانداردهای کننده )داخلی و خارجی( است. بررسی حلقهمصرف

د در مصرف کود، سم و کاهش کیفیت محصول( و الزم در زمان قبل از فرآوری محصول )مانند عدم اجرای استاندار
های فرآوری به میزان کافی )به علت عدم دسترسی کافی به بازارهای فروش خارج از کشور و سپس عدم وجود کارگاه

های جدید، به عنوان مهمترین پایین بودن کیفیت مورد نیاز(، و در نهایت پایین بودن تکنولوژی برای ایجاد فرآوری
خلق ارزش افزوده در گل محمدی و محصوالت مرتبط میباشد. در انتها پیشنهادات ارائه شده در این مشکالت در 

های مفقوده و بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد ارزش افزوده، پوشش حلقه»تحقیق برای پوشش سه موضوع شامل؛ 
 بندی گردیده است.؛ با توجه به زنجیره ارزش ترسیم شده، ارائه و دسته«کشاورزان

 

 زنجیره ارزش، گل محمدی، استان خراسان رضوی  :یدیواژگان کل
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آزمون  کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران: کاربرد روشترجیحات مصرف عوامل موثر بربررسی 

 انتخاب

 2، سمیه نرئی *1هاشم محمودی

 زیدانشگاه تبر یرشته اقتصاد کشاورز یدانش آموخته دکتر1

 یرکبیمعدن دانشگاه ام یرشته مهندس یدانش آموخته دکتر 2
E-mail: hashemmahmodi@gmail.com 

 

 چکیده

-امروزه اهمیت مصرف محصوالت سالم و ارگانیک، با توجه به فوائد فراوان این محصوالت بیش از پیش بر مصرف

ارگانیک در کنندگان چای هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ترجیحات مصرف کنندگان آشکار شده است.
الجیت آمیخته استفاده  باشد. برای این منظور از مدلکنندگان میشهر تهران با لحاظ کردن ناهمگنی ترجیحات مصرف

گو از پاسخ 415های میدانی با طراحی و تکمیل پرسشنامه از ها و اطالعات مورد نیاز از طریق پیمایششده است. داده
آوری شدند. نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت آمیخته  ناهمگنی ترجیحات جمع 1396میان شهروندان تهرانی در سال 

کند. سطوح مختلف درآمد، تحصیالت، سن، سابقه مسمومیت و آگاهی از محصوالت کنندگان را تایید میبین مصرف
داد که حداکثر  ها نشانارگانیک از جمله عوامل منابع ناهمگنی شناخته شدند. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل

های مطالعه، کمک به افزایش بیماری و عوارض در بلند مدت بستگی دارد. با توجه به یافته تمایل به پرداخت به ویژگی
گرا به منظور ترغیب های هدفآگاهی مردم نسبت به خصوصیات محصوالت ارگانیک و نیز استفاده از استراتژی

 شود.پیشنهاد میکنندگان به مصرف محصوالت ارگانیک مصرف

 

 آزمون انتخاب، ترجیحات اظهار شده، تئوری ارزش لنکستر، تمایل به پرداخت: یدیواژگان کل
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 بررسی موانع استاندارد محصوالت کشاورزی با تاکید براقتصاد سالمت در استان کردستان

 

 3یمیشهال سل ،2یمیرح یمحمود حاج، *1حامد قادرزاده

 گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدهی کشاورزی دانشگاه کردستان اریدانش1
 گروه اقتصاد کشاورزی دانشکدهی کشاورزی دانشگاه کردستان استادیار  2

 ی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستانسدانش اموخته کارشنا 3
E- mail: hamedar2002 @uok.ac.ir 

 

 چکیده

صنایع غذایی و یکی از و ترین معیارهای توسعه یافتگی در مبادالت اقتصادی امروزه استانداردها در جهان یکی از مهم 
. بیشترین تعداد استانداردهای ملًی که در سازمان ملی استاندارد ایران از بدو آیندعوامل توسعه کشاورزی به شمار می

لعه شناسایی موانع گسترش هدف از این مطا شده است، استانداردهای مرتبط با کشاورزی است. تأسیس تاکنون تدوین
ات کارشناسان ادار نفر از 311. جامعه آماری شامل باشداستاندارد سازی محصوالت کشاورزی در استان کردستان می

 یکردستان و اعضا یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت غذا و دارو ،یجهاد کشاورزسازمان  ،یعیاستاندارد، منابع طبکل 
ها باشد. دادهمی و دانشگاه آزاد واحد سنندج یعلوم پزشک ستان،کرد یهادر دانشگاهمرتبط  یهابا تخصص یعلمئتیه

از تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیه و  آوری گردید وروش تمام شماری جمع از طریق مصاحبه، تکمیل پرسشنامه و
 ماهیت به توجه با که نمود بندی تقسیم پنهان عامل هفت به را موانع عاملی، تحلیلها استفاده شد. نتایج تحلیل داده

دانشی، نگرشی، اقتصادی، ساختاری و سازمانی ،  موانع شامل عوامل این شدند. گذاریمنا عامل هر سازنده متغیرهای
درصد  129/55در مجموع های جمعی، تجارت و بازاریابی و موانع محیطی، که موانع مربوط به بخش خصوصی و رسانه

 عنوانبر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی، موانع ساختاری و سازمانی به. کنندیم نییرا تب انسیاز کل وار

 در دولت پشتیبانی و حمایت و گری،تسهیل و انگیزه ایجاد بسترسازی، ریزی،موانع به شمار می روند. برنامه ترینمهم

  کشاوزی راه کاری است که در این مقاله پیشنهاد می شود.   بخش در استانداردها سازیخصوصی امر

 

 استاندارد، محصوالت کشاورزی، موانع استانداردسازی، تحلیل عاملی اکتشافی، استان کردستان. : یدیواژگان کل
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س هدف بر اسا یکشورها یبندتیو اولو رانیا یعیعسل طب یساختار بازار صادرات لیتحل

بازار تیجذاب یهاشاخص  
 اتابک کاظم پور1، حامد رفیعی2*، سیده طاهره قائم مقامی3، حسین نوروزی4، احمد قاسمی5

 ی اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشجوی دکتر1

 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2
 تهران، تهران، ایران دانشگاه کشاورزی، اقتصاد ارشد کارشناسی دانشجوی3

 تهران، تهران، ایران دانشگاه کشاورزی، اقتصاد دکتری دانشجوی4

 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه تهران، تهران، ایران5

E-mail: hamedrafiee@ut.ac.ir 

 

 چکیده

های گیاهی و همچنین وجود مراتع طبیعی فراوان با گونهدر کشور ایران فعالیت زنبورداری به واسطه نیاز کم به سرمایه 
های غذایی ترین فرآوردهزا از اهمیت بسزایی برخوردار است. عسل از دیرباز به عنوان یکی از پرمصرفشهدزا و گرده

هدف  آید.ی در کشور به شمار میطب سنت یدارو نیترگسترده نظیر،که به واسطه خواص دارویی بی شناخته شده است.
باشد. بدین منظور ابتدا مزیت بندی بازارهای هدف ایران میاین تحقیق بررسی عملکرد صادراتی عسل ایران و اولویت

های مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن طی سال یاهنسبی صادرات عسل با استفاده از شاخص
هیرشمن ساختار بازار صادراتی عسل ایران مشخص شد. در  -محاسبه شد و با استفاده از شاخص هرفیندال 97-1381

داد که های بالفعل صادراتی عسل از روش تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان بندی بازارادامه جهت اولویت
های مورد مطالعه با نوسان همراه بوده و ریسک رقابتی برای صادرکنندگان عسل ایران مزیت نسبی عسل در سال

 1381-97نسبت به رقبا باالتر بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده ساختار بازار وارداتی عسل جهان در طول دوره 
تا  1388، انحصار چندجانبه و از سال 1387عسل جهان تا سال انحصار چندجانبه بوده است. ساختار بازار صادراتی 

انحصار چندجانبه باز بوده است. همچنین ساختار بازار صادراتی عسل ایران در طی این دوره از نوع انحصار چند  1397
مارات و های مورد بررسی نتایج حاکی از آن است که بازارهای عربستان، عراق، اباشد. با توجه به شاخصجانبه می

  شوند.ها برای عسل ایران محسوب میمالزی بهترین بازار
 

 صادرات، مزیت، نسبت تمرکز، هرفیندال هیرشمن چندجانبه، انحصار : یدیواژگان کل
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 سویا های کشاورزی در توزیع بهینه کنجالهبررسی نقش سامانه بازارگاه نهاده

 *1سپیده نیک روش
 1دانش آموختهی دکتری سیاست و توسعه کشاورزی

E-mail: Nikravesh.sepideh@gmail.com 

 

 چکیده
های دام و طیور بر قیمت محصوالت پروتئینی به دلیل جایگاه قیمت و تامین به موقع نهاده اهمیت اثرگذاری نوسان

 یناها در کشور شده است. ها در سبد کاالی خانوار موجب ایجاد بسترهای الزم برای رصد و پایش نهادهمهم آن
های اثرگذاری سیاست های کشاورزیهدف بررسی نظام توزیع کنجاله سویا در چارچوب سامانه بازارگاه نهاده پژوهش با

دهد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بعد از اجرای دولت در تثبیت قیمت کنجاله و گوشت مرغ را مورد مطالعه قرار می
، قیمت کنجاله در بازار آزاد روند کاهشی داشته 98ه توسط دولت و اجرای سامانه بازارگاه در سال نظارت بر توزیع کنجال

 ماهه پایانی سال کمتر از قیمت مصوب بوده است. اما با اعمال سیاست 4و قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در 
اردات کنجاله سویا و کنجاله محدودیت ثبت سفارش کنجاله و بیشتر شدن مشکالت تخصیص و تامین ارز، مجموع و

درصد کاهش یافت که به منظور تعدیل اثرگذاری شوک ناشی از  41نسبت به سال قبل حدود  99استحصالی در سال 
توسط بخش خصوصی، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه کنجاله در سامانه نمود. اما  ی کنجالهکاهش عرضه

به صورت فزاینده افزایش یافت و به بیش از سه برابر قیمت  99از ابتدای سال  همچنان قیمت کنجاله در بازار آزاد
مصوب رسید. به طور مسلم در شرایطی که میزان عرضه و تقاضا در تعادل نباشند نظام توزیع با اختالل در عملکرد 

ص و تامین به موقع ارز شود. نتایج نشان داد در صورتی که شرایط مطلوب برای تامین نهاده از جمله تخصیمواجه می
گری در معامالت، تسهیل در عرضه و فروش نهاده فراهم باشد، سامانه بازارگاه بستر خوبی را برای جلوگیری از واسطه

شود با ایجاد یک بانک اطالعاتی کند. پیشنهاد میسازی عملکرد ذینفعان ایجاد میبا رعایت قیمت مصوب و شفاف
های مرتبط، بانک مرکزی و گمرک بتوان نظارت قابل قبولی بر توزیع بهینه نهاده و ازمانها و سهوشمند بین وزراتخانه

 باالتر بردن عملکرد سامانه بازارگاه داشت.

 

 سامانه بازارگاه، کنجاله سویا، توزیع بهینه، واردات، قیمت: یدیواژگان کل
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 کاالی کشاورزیتخمین ارزش در معرض خطر شرطی با رویکرد ارزش فرین در بورس 
 2یمحمود احمد پور برازجان، *1یکاسگر ینیحس یدهادیس

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل1
 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل2

E-mail: seyyedhadihosseini@yahoo.com 

 

 چکیده
ها و ناکارآمدی های بازارهای سنتی از یک طرف و نوسانات کاذب قیمت کاالهای کشاورزی و همچنین برخی نارسایی

ترین الذکر از طرف دیگر از مهمها در رفع مشکالت فوقهای کاال و توانمندی آناندازی بورسمزایا و منافع ایجاد و راه
است. اما زمانی این مزایا به واقعیت بورس کاالی کشاورزی شده ها و عواملی هستند که موجب پدیدار شدنانگیزه

گیری ریسک گذار بتواند ریسک خرید خود را حداقل نماید. لذا هدف از انجام این مطالعه اندازهپیوندد که سرمایهمی
ار گذزیان محصوالت کشاورزی عرضه شده در بورس کاالی کشاورزی به منظور ایجاد یک اطمینان در سرمایه

در قالب تئوری ارزش فرین با رویکرد توزیع تعمیم یافته پارتو  CVaRو  VaRهای باشد. به این منظور شاخصمی
(GPD)  های مورد استفاده برای این مطالعه قیمت پایانی محاسبه شدند. داده %95و  %99در سطوح اطمینان

باشند. نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به می 1399تا آذر  1396محصوالت عرضه شده در بازه زمانی فروردین 
روغن خام سویا گزینه مناسبی  %95ای و در سطح زعفران رشته %99ریسک زیان محاسبه شده محصوالت در سطح 

-برای خرید خواهند بود. نتایج بر این موضوع تأکید دارند که با توجه به سطوح اطمینان مختلف افراد با درجه ریسک

محصوالتی متفاوتی را برای خرید انتخاب خواهند نمود چراکه سطح اطمینان باالتر موجب افزایش  پذیری متفاوت
شده است. همچنین با توجه به عدم وجود اطالعات قیمتی برای بسیاری از محصوالت عرضه شده  CVaRشاخص 

سئوالن مربوطه به این بخش مهم ای از سوی مگردد توجه ویژهدر کنار منافع و مزایای بسیار این بازار، پیشنهاد می
 صورت بپذیرد.

 

بورس کاالی کشاورزی، نظریه ارزش فرین، توزیع تعمیم یافته پارتو، ریسک زیان، ارزش در معرض : یدیواژگان کل

   .خطر شرطی
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 تهران بهادار اوراق بورس در کشاورزی صنایع سهام بازار بر موثر عوامل بررسی

 2شیرزاد سروش ،*1چیذری حسین امیر

 رانیدانشگاه تهران. کرج. ا ،یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز ،یاقتصاد کشاورز عضو هیئت علمی1
 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. کرج. ایران2

E-mail: chizari8000@ut.ac.ir 

 چکیده

 شاخص تأثیرپذیری میزان و کشاورزی صنایع سهام بازار بر مؤثر عوامل بررسی و شناخت تحقیق این اصلی هدف

 تحقیق تئوری. باشدمی کشاورزی صنایع با مرتبط های سیاست و اقتصادی  کالن ازعوامل کشاورزی صنایع قیمت

 در. کند می تبیین را پولی ومتغیرهای سهام بازار بین رابطه که باشد می فیشر اساسی نظریه و دارایی سبد نظریه شامل

 مبدأهای از عرض و شیب با رگرسیون روش و ثابت اثرات  مدل از استفاده با و ترکیبی هایداده روش از مدل برآورد

 از و دارد موردنظر صنعت در اقتصادی رشد  از حکایت که افزودهارزش متغیر از نتایج تحلیل در. شد استفاده متفاوت

 در جانشین متغیر عنوانبه ارز نرخ از ، مرکزی بانک پولی سیاست نماینده عنوانبه نقدینگی و بهره نرخ های متغیر

 حباب دامی متغیر از و تجاری سیاست نماینده عنوانبه اقتصاد بودن باز درجه از ارزی، سیاست نوعی یا پروتفولیو نظریه

 شدهاستفاده سهام بازار سوداگرانۀ و ذهنی انتظارات اساس بر هادارایی بازار در قیمت حرکت  دادن نشان برای قیمتی

 بهادار، اوراق بورس در گذاریسرمایه به عمومی اقبال افزایش و بورس وضعیت بهبود برای شودمی پیشنهاد. است

 افزایش را خود صادراتی توان بتوانند بورسی هایشرکت تا شود تبیین مرکزی بانک سوی از حمایتی سیاستی هایبسته

 مشکالت رفع درروند دیگر مؤثر هایسیاست ازجمله.بخشند بهبود خارجی و داخلی بازارهای در را خود جایگاه و داده

 دولت جانبههمه حمایت قیمت، ارزان مالی منابع تأمین جهت ترجدی قوانین اتخاذ به توانمی پوشاک و نساجی صنایع

 اعطای و مالیات و عوارض حذف اولیه، مواد واردات گمرکی هایتعرفه میزان در کاهش وسیلهبه)تولیدی واحدهای از

 محور صادرات و مطلوب کیفی سطح دارای هایفرآورده تولید به تولیدکنندگان تشویق( تولیدکنندگان به ویژه تسهیالت

 جلوگیری نقدینگی شوک از و شود جامعه در نقدینگی رویهبی افزایش سرمایه،مانع بازار رونق برای دولت. نمود اشاره

 . یابد ادامه همچنان تورم نرخ کاهش سیاست شودمی پیشنهاد همچنین کند

 

 .کشاورزی صنایع پانل، های داده فیشر، تئوری بهادارتهران، اوراق بورس سرمایه، بازار: یدیواژگان کل
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 بررسی عوامل بازدارنده رفتار خرید مواد غذایی ارگانیک 

 2، علیرضا کرباسی*1غریبیبهاره زندی دره 

 مشهد یدانشگاه فردوس یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو1
 مشهد  یدانشگاه فردوس یاستاد اقتصاد کشاورز 2

E-mail: b.zandi67@gmail.com 
 

 چکیده
کنندگان به دنبال محصوالت متنوع با کیفیت و مصرف در حال افزایش استو سالم اگرچه تقاضا برای غذای ارگانیک 

این  در باالتر و سالم تر هستند، اما این محصوالت در راه ورود به سبد مصرفی خانوارها با مشکالتی روبرو هستند.
مواد غذایی ارگانیک با استفاده از چارچوب نظری تئوری  خریدمصرف کننده در برابر  عوامل بازدارندهمطالعه به بررسی 

از   1399پرسشنامه در سال  111آوری های مورد نیاز با جمعهداد .پرداخته شده است مقاومت در برابر نوآوری
آوری شده از رویکرد مدل سازی معادالت های جمعبرای تجزیه وتحلیل دادهآوری گردید. شهروندان خوزستانی جمع

ل نتایج مطالعه نشان داد قیمت، دسترسی محدود و عدم اعتماد به عنوان از عوامساختاری استفاده گردیده است. 
 باشند.  بازدارنده مصرف کنندگان جهت خرید محصوالت غذایی ارگانیک می

 

 تئوری مقاومت در برابر نوآوریکننده، غذای ارگانیک، مقاومت مصرف: یدیواژگان کل

  



دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی

51 
 

 

 فرنگی در بازارهای هدفرب گوجه عرضه پذیری صادراتی ایران در زنجیرهرقابت

 3مهرپرور حسینی، الهام 2*، حامد رفیعی1غزاله قاسمی

 دانشگاه تهران ،یگروه اقتصاد کشاورزدانشجوی کارشناسی 1
 دانشگاه تهران ،یگروه اقتصاد کشاورزاستادیار، 2

 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران3 
E-mail: hamedrafiee@ut.ac.ir 

 

 چکیده

توسعه صادرات و رشد پایدار اقتصادی در کشورهای در صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی از راهبردهای 
های اخیر در بین ده کشور فرنگی و رب گوجه در سالرود. از آنجا که ایران در صادرات گوجهحال توسعه به شمار می

 رهیبه عنوان دو حلقه از زنج این دو محصول یساختار بازار جهان سهیمطالعه مقا نیهدف ا برتر جهان جای داشته است،
. شدتعیین  رانیاهدف  یدر جهان و کشورها آنهاآشکار شده صادرات  ینسب تیمز فرنگی و محاسبهعرضه گوجه

ه ها انحصار چندجانبه باز بود، در بیشتر سال2111-2118براساس نتایج، ساختار بازار جهانی هر دو محصول در دوره 
فرنگی به آنها داشته است. به طور میانگین صادرات گوجهاست و ایران با وجود دارا بودن مزیت نسبی، سهم کمی در 

کشورهای ترکمنستان، عراق و افغانستان برای ایران بیشترین مزیت نسبی را داشته و همچنین صادرات رب 
شود، تعدادی فرنگی نیز به کشورهای ذکر شده دارای بیشترین مزیت نسبی برای ایران بوده است که پیشنهاد میگوجه
پذیری و پایداری برخوردار است را در رها را که در آنها براساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده از قدرت رقابتاز بازا

 اولویت نفوذ، توسعه بازار و برندسازی قرار دهد.

 

 فرنگی، ساختار بازار جهانی، مزیت نسبی متقارن آشکار شدهبازار هدف صادراتی، تجارت، رب گوجه: یدیواژگان کل
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 های زنجیره تأمین گوشت مرغ با رویکرد تفکر سیستمیبررسی چالش

 2، پریسا علیزاده*1حامد قادرزاده

 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان 1

 2 مدرس گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان
E-mail: hamedar2002@uok.ac.ir 

 

 چکیده
داری به های  گذشته از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان اثرات معنیاخیر قیمت گوشت مرغ طی ماه  افزایش شدید

ها مشکالت بی شماری برای تولید کنندگان به وجود آورده است. لزوم جا گذاشته و از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده
این فرایند بیش معرفی و شناسایی مشکالت موجود در زنجیره تأمین این ناشی از تعدد فعاالن و سایر عوامل درگیر در 

های زنجیره کند، با استفاده از روش تفکر سیستمی به بررسی چالشنماید. مطالعه حاضر تالش میازپیش  ضروروی می
معلولی بیان شده -پردازد. برای این منظور، روابط میان فعاالن زنجیره در قالب نمودارهای علّتتأمین گوشت مرغ می

حلقه بازخوردی مثبت و  6معلولی شامل -اند. نمودار علّتد در سیستم شناسایی شدههای موجواست و در ادامه آرکتایپ
های شناسایی شده نیز شامل فرآیندهای تعادلی با تأخیر، اصالحات حلقه بازخوردی تعادلی می باشد. آرکتایپ 14

توان های شناسایی شده، میتایپباشند. در نهایت با تحلیل و بررسی آرکها میناموفق، انتقال فشار و باالگیری مناقشه
های تری در فناوریگذاری بیشهای دامی، سرمایهبه جای تخصیص ارز ارزان قیمت به واردات نهادهپیشنهاد نمود، 

های دامی در داخل کشور صورت گیرد. از سوی دیگر با توجه به این که امکان خودکفایی در نوین برای تولید نهاده
شود،  واردات این به خصوص تولید ذرّت و کنجاله سویا در داخل کشور وجود ندارد؛ پیشنهاد می های دامیتولید نهاده

ها تسهیالت بانکی ارزان قیمت در اختیار تولید کنندگان صورت گیرد و برای خرید نهادهها با ارز به نرخ بازار آزاد نهاده
 قرار گیرد.

 

 معلولی-سیستم، نمودار علّتهای زنجیره تأمین، آرکتایپ :یدیواژگان کل
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 وارداتی در فدراسیون روسیه خیار کنندگانمصرف سنجش تغییرات ساختاری در ترجیحات
 4ی، فاطمه سخ3بستان داهللی، *2یاردکانیاحمد فتاح ،1یمحمد رضوان

 دانشگاه تهران یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو1
 دانشگاه اردکان یگروه اقتصاد کشاورز اریدانش2

  یسار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو 3
 دانشگاه تهران. یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو4

E-mail: Fatahi@ardakan.ac.ir 
 

 چکیده
و تحریم واردات مواد  2114فدراسیون روسیه در سال  متقابلی غرب نسبت به فدراسیون روسیه و اقدام هامیتحر

که ممکن است تغییراتی  کندیمغذایی از غرب شامل اتحادیه اروپا، امریکا، استرالیا، کانادا و نروژ این فرضیه را تداعی 
استفاده  کشور روسیه نسبت به محصول خیار وارداتی ایران رخ داده باشد. مطالعه حاضر با کنندگانمصرفدر ترجیحات 

. دهدیم( این فرضیه را مورد آزمون قرار GARPترجیحات آشکار شده ) افتهیمیتعماز روش ناپارامتری بر مبنای اصل 
 نیترشیبی قیمت و مقدار مربوط به واردات خیار فدراسیون روسیه از ایران و کشورهایی که هادادهدر این راستا 

 دهدیمبررسی شده است. نتایج مطالعه نشان  2111-2117صادرات این محصول را به روسیه داشتند برای دوره زمانی 
به نفع خیار ایران رخ داده است  2113کشور روسیه در سال  کنندگانمصرفدر ترجیحات  داریمعنیک تغییر ساختاری 

روسیه نسبت به خیار وارداتی از سوی ایران است. در نهایت که نشاندهنده پایداری و وفاداری مصرف کنندهگان کشور 
فدراسیون  بازار در ایرانی محصوالت صادرات توسعه برای مناسب ترکیه فرصتی و فدراسیون روسیه سیاسی مناقشات

رات ی دولت در صادهااستیسروسیه فراهم کرده است. اطمینان از تولید خیار باکیفیت در تمام ایام سال و عدم تغییر 
 کمکی به افزایش سهم ایران در بازار فدراسیون روسیه باشد. تواندیم
 

 .koo ،Garp تمیالگور ،آشکار شده نحارج ران،یا:یدیواژگان کل
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 در بازار محصوالت باغی گریی راهکارهای کاهش واسطهسنجی و ارائهمکانا

 2رهنما علی ،*1مظهری محمد

1عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، پژوهشگر گروه اقتصاد گردشگری جهاد دانشگاهی 

   خراسان رضوی
  2دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

E-mail: momazhari@gmail.com 

 

 چکیده
آیاد. ایان بخاش در اساتان     حساب می های مهم و ضروری برای رشد و توسعه هر استان بهبخش کشاورزی از بخش

خراسان رضوی به دلیل سهم قابل توجه تولیدات آن به تولیدات کشور، از اهمیت دو چنادانی برخاوردار اسات. بخاش     
-های کشور، با مشکالت مختلف و متعددی از جمله وجود واسطهکشاورزی استان خراسان رضوی همچون سایر استان

ی محصوالت خود مواجه است. محصوالت باغی ساهم قابال تاوجهی در سابد غاذایی      های اضافی در فرایند بازاررسان
 یگرواسطه کاهش یراهکارها یو ارائه یامکان سنجکند؛ لذا این پژوهش به دنبال خانوارهای استان و کشور ایفا می

اسات. مسایرهای بازاررساانی محصاوالت بااغی )پساته،        در باازار محصوالت باغی  دکنندهیو ارتقاء نقش تول تیتقو و
شناسایی و با استفاده از شاخص ترکیبی سابارائو، کاراترین مسایر انتخااب شاد. بارای هار       96کشمش، سیب( در سال 

محصول با توجه مسیرهای بازاررسانی و کاراترین مسیر و استفاده از نظرات کارشناسان خبره و تولیدکننادگان پیشارو،   
هاای  های کاربردی و عملیاتی گردید. برای محصول پسته؛ ایجاد پایانه های صادراتی در منطقه و تقویت کاناال راهکار

کشامش و   یصاادرات  هاای اناه یپا تیو تقو جادیجهت ا یدولت تیو حما یزیربرنامهصادراتی، برای محصول کشمش؛ 
 شود. پیشنهاد می ادارتص تیریشرکت مد جادیا، برای محصول سیب؛ دیانگور در مناطق عمده تول

 

 گری، شاخص ترکیبی سابارائو، محصوالت باغی، تولیدکنندهواسطه :یدیواژگان کل
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 یارزش کشاورز یرهزنجاستراتژی تشکیل  یقاز طر یبازار محصوالت کشاورز یسامانده

 *1بهروز حسن پور

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان 

یرازشی، کشاورز یجآموزش و ترو یقات،تحق  
E- mail: hassanpourbehrooz@gmail 

 

 چکیده
 یدبازار از نوسانات شد ینکه ا یطوربغرنج و ناکارآمد است. به یاربس یراندر ا یمحصوالت کشاورز یابینظام بازار

با مازاد  یبازار گاه ین. اشودمیکننده  یدکننده و تولمصرف یعنیبازار  یهر دو سو یتینارضاموجب برد و یرنج م یمتیق
بازار نه به منظور ارائه خدمات بلکه به منظور  ینو نقش دالالن در ا هستبا کمبود عرضه مواجه  یعرضه، گاه

اصول  یترعاعدم و  یبندبدون بسته یو سنت یاعرضه فله یگرد ی. از سوباشدیپر رنگ م یارو احتکار، بس یسوداگر
عوامل  کنندگان از انتقالمصرف یشاز پ یشب یکشور، موجب نگران شیوع ویروس کرونا در یطشرا رد یبهداشت
پژوهش حاضر با استناد به روش اسنادی شده است.  هایفروش یوهدر مراکز فروش و م یانمشتر یرسا یقاز طر زابیماری

کند، دستورالعمل کاربردی و ز کارکرد فعاالن اقتصادی در بخش کشاورزی استان فارس تالش میو مشاهده حضوری ا
 یبرای مستند به عنوان راهکارنماید؛ تا بلکه بتواند  یشنهادپشناسایی و  یارزش کشاورز یرهزنج یلتشکسیاستی برای 

 دهد، عدم اطالعات کافیی نشان میشواهد عین .به کار گرفته شود نابسامان بازار محصوالت کشاورزی حل معضل
تأمین و  ییرهزنجهای پیوستگی در حلقه یجادانع از ای مو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد عوامل بازار و نیز وجود مسایل

 ینچن یلمانع از تشک کنند،عمال خلق ارزش نمیه کوب یمع یهاحلقهشده است و  یبخش کشاورزارزش در 
بنابراین آشنایی کارآفرینان و فعاالن اقتصادی بخش کشاورزی با زنجیره ارزش و تدوین قوانین  گردد.یم ییهایرهزنج

 های ارزش کمک شایانی نماید. تواند در پیشبرد و ایجاد زنجیرهحمایتی می
 

 استراتژی، بازاریابی، زنجیره ارزش، کشاورزی: یدیواژگان کل
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 پذیریدرخانوارهای شهری در ایران همراه با آزمون تفکیکسبد غالت  تقاضای مصرفی برآورد

   (FDLAIDS, NBR, CBS, ROTTERDAM, LAIDSهای تابعی )مقایسه فرم 
 *1نوروزی حسین

 دانشگاه تهران  یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو1

E- mail: H_noroozi1387@ut.ac 

 

  چکیده
 تقاضاای  تأمین و تولید مستقیم، غیر و مستقیم صورت به ایرانی خانوارهای مصرفی سبد در غالت اهمیت به توجه با

 باعث تواندمی آن مقدار نوسانات یا و محصوالت این کمبود که طوری به دارد مهمی نقش مردم غذایی امنیت در آن،

 برآورد به ایران تقاضای غالت خانوارهای شهری بررسی منظور به پژوهش این در . لذاشود مردم اجتماعی رفاه کاهش
 ,FDLAIDS, NBR ,CBS ,ROTTERDAM تقاضاای  هاای سیساتم  غالت با اساتفاده از  تقاضای تابع

LAIDS های مطالعه از لحاظ وجود مشاهده اثرگاذار و  بدین منظور داده .است شده پرداخته 1357-1395 یدر دوره
ه چناین مشاکلی نداشاتند. نتاایج     پرت و وجود شکست ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند که متغیرهای ماورد اساتفاد  

 تاامین  را تقاضاا  قاانون  کااالیی  هاای گاروه  تمامی که دهدمی کشش خود قیمتی در تمامی توابع تقاضا نشان بررسی
 ROTTERDAMها و نوع کاالهای ماورد بررسای، الگاوی تقاضاای     نمایند. در نتیجه با توجه به اندازه کششمی

 نتایج بهتری را نشان داد.  

 

 غالت ،یتقاضا، تابع تقاضا، فرم تابع ستمیس: یدیکلواژگان 
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ای خانوارهای های هزینهکرد اقالم خوراکی در سطح دهکسنجش تحوالت نابرابری هزینه

 مبتنی بر شاخص هرفیندال روستایی و شهری کشور

 *1الهه اعظم رحمتی

 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد1 

 E- mail: elisa_rahmati@yahoo.com 

 

 چکیده

، توجه زیادی را به تقاضای مواد غذایی معطوف کرده است چرا که 2151بینی افزایش جمعیت جهان تا سال پیش
امنیت غذایی بُعد مهمی از رفاه خانوار است. از آنجایی که وجود تفاوت فاحش بین الگوهای مصرف مواد غذایی 

ه رفاه عمومی آسیب دیده و بهینه پارتو ناپایدار شده ای پیامی دارد مبنی بر اینکهای درآمدی مختلف در هر جامعهگروه
های آتی کشور در بخش کشاورزی گیریاست؛ بنابراین توجه به نابرابری در الگوهای مصرف مواد غذایی جهت تصمیم

رسد، لذا این پژوهش با هدف  مالحظه تغییرات توزیعی رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی ضروری به نظر می
های خوراکی دارای نابرابری بیشتر را شناسایی کرده تا در صورت ای درصدد است تا گروههای هزینهسطح دهکدر 

از شاخص هرفیندال و امکان تمهیدات الزم و دورنگری برای این اقالم خوراکی اندیشیده شود. برای این منظور 
مقادیر دهد که ه شده است. نتایج پژوهش نشان میاستفاد 1398تا  1391های های خام مرکز آمار ایران طی سالداده

کرد را ترین توزیع هزینهنامناسب "های آنغالت، نان و فراورده"و  "گوشت"میانگین شاخص هرفیندال گروه خوراکی 
به جز دوگروه خوراکی های خوراکی همچنین در همه گروه های خانوارهای شهری و روستایی دارند.در هردوی هزینه

کرد خانوارهای روستایی بدتر نابرابری هزینه "های آن )بجز کره( و تخم پرندگانشیر و فراورده" و "ها و خشکبارمیوه"
سازی درآمد روستاییان را شود با ایجاد مشاغل مکمل در روستاها زمینه متنوعاز خانوارهای شهری است که پیشنهاد می
 بت به مناطق شهری کاهش یابد. کرد نسبه وجود آورده تا این شکاف توزیعی هزینه

 

 : دهک هزینه، شاخص هرفیندال، نابرابریواژگان کلیدی
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شورها نامه موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه تجارت بین این کیر موافقتأثت  
 مهدی کاظم نژاد1*، لیال عزیزی2، سیده زهره حسینی امین3

 ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییهای برنامهپژوهشعلمی موسسه استادیار و عضو هیئت1
 2کارشناس ارشد معاونت برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

 3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، معاونت صنایع تبدیلی و کسبوکارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
E- mail: Kazemnejad@gmail.com 

 

 چکیده:
قالب  در منافع تحصیل جهت در کشورها همکاری و روابط تا شد سبب اقتصاد شدنیجهان پدیده گسترش

چنین  با گیرد. تعامل قرار ایران کشور یژهوبه توسعهدرحال کشورهای از کار بسیاری دستور در یامنطقه هاییمکاره
  .است نموده مشتاق اقتصادی همگرایی و ترجیحیبا تعرفه  تجارت برای الزم هایینهزم ایجاد در را ایران ،کشورهایی

گردیده با بررسی تجارت )صادرات و واردات( ایران و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا با  تالش پژوهش این در
، آثار ایجاد تجارت و اسمارتتحت عنوان مدل از یک مدل کاربردی  با استفادهیکدیگر، در مقایسه با سایر کشورها و 

موقت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو با استفاده از اطالعات  نامهموافقتت ناشی از انحراف تجار
، دهدیمنشان  نامهموافقتشود. نتایج حاصل از پژوهش در خصوص این  بررسی و تحلیل 1399الی  1395دوره زمانی 

اجرای آن، در مقایسه با  بعد از یا طی یک سالاوراسنسبی تجارت بین ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی  طوربه
درصدی واردات بخش  4.4یافته است. نتایج حاصل از مدل اسمارت بیانگر افزایش بهبودمتوسط سه سال گذشته 

کشاورزی از اتحادیه مذکور ناشی از کاهش تعرفه خواهد بود که بخشی از آن ناشی از ایجاد تجارت و بخش دیگر ناشی 
رسانی کافی از یاهآگگردد یمپیشنهاد  نامهموافقتاز انحراف تجارت است. لذا با عنایت به تجارب خوب این 

 ویژه قرار گیرد. توجه موردی تجار کشور تمامبه نامهموافقتهای این یتظرف

 

تراز تجاری،  تجارت، انحرافایجاد و  اسمارت، یشناسروش ،(PTA)ترجیحی  تجارتنامه موافقت :یدیواژگان کل 

 یاتعرفهتخفیفات 
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در استان کرمان شنیآو ییدارو اهیگ یابیبازار هایچالش یبندتیو اولو ییناساش  

 فائزه عسکری رابری1، صدیقه نبیئیان2*، حسین مهرابی بشرآبادی3 و امیر سعادتفر4

 1 دانشآموخته کارشناسی ارشد، بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 2 استادیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 3 استاد بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 4 استادیار گروه پژوهشی گیاهان داروئی، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

E-mail: s.nabieian@uk.ac.ir 

 

 چکیده

 شن،یآو اهیگ دیموفق در تول در استان کرمان؛ استان شنیآو ییدارو اهیگ یابیموجود در بازار یهاچالش یبررس نیدر ا
به روش نمونه شنیآو ییدارو اهینفر از خبرگان فعال در حوزه گ 21راستا  نیشده است. در ا یبندتیو اولو ییشناسا

 ؛یابیبازار ختهیبر اساس عناصر آم قیتحق نهیشیو پ اتیو ادب رگان. با مراجعه به خبدندیهدفمند انتخاب گرد یرگی
شد. جهت  ییدر استان کرمان شناسا شنیآو یابیبازار یرو شیچالش پ 19 ع،یو ترف عیتوز مت،یمحصول، ق

و در  هیته یزوج ساتیصورت مقابه یابهره گرفته شد. لذا پرسشنامه یفاز ANP کیها از تکنچالش یبندتیاولو
در  یناخالص است و وجود تیموجود در حوزه محصول در اولو یهانشان داد که چالش جیار خبرگان قرار گرفت. نتایاخت

 عیاول و دوم را دارد. ترف تیعنصر اولو نی( ا1113/1) یربهداشتی( و عرضه نامناسب و غ1576/1محصول ) هایبسته
وزن را به خود اختصاص داده است. مشکل  نیباالتر زهحو نی( در ا1642/1دوم را دارد و  عدم وجود برند ) تیاولو
 یابیبازار ختهیعناصر آم ی( را در دارد. در حوزه تمام1719/1سوم ) تینوسان آن است که اولو مت،یحوزه ق یاصل

 یمناسب جهان یاستانداردها تیو بلندمدت است. رعا مدتانیم یهایزیربرنامه ازمندین متیبخصوص محصول و ق
های اتحادیه.  تشکیل کندیکمک م یو جهان یداخل یبه رقابت محصول در بازارها یتجار یهانشان جادی، ایبندبسته

 عیبخصوص در حوزه توز زیمدت ن. در کوتاهانجامدیتر محصول ممناسب عیو توز متقی نوسانات کاهش به خرید محلی
فروشندگان و صادرکنندگان با  یجهت آشنائ یرجو خا یداخل یهاشگاهیو شرکت در نما یبه برپائ توانیم عیو ترف

 اشاره کرد. یداروئ اهانیگ یالمللنیب با مراکز تجارت بارتباط مطلو یشناخت و برقرار غات،یفنون تبل

 

 F-ANP)شبکه فاز  لیتحل ،یابیبازار ختهیبازار، آم ،ییدارو اهانیگکلیدی:  گانواژ
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اصفهان گز بازاریابی و تأمین زنجیره اقتصادی حلیلت  

 مریم جعفری1*، علیرضا کرباسی2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail: jafarim700@gmail.com 

 

 چکیده

در ایران  ایویژهیک محصول خاص منطقه گردشگری اصفهان جایگاه  عنوانبهگز ، در بین محصوالت مختلف تولیدی

است و گز هم در بازار داخلی از  تأثیرگذار کنندگانمصرفبازاریابی روی قیمت پرداختی  هایهزینه کهازآنجایی .دارد

محصول  تأمینیابی استان و همچنین بررسی زنجیره ربه مطالعه حاشیه بازا توانمیبرخوردار است  زیادی کشش قیمتی

و صادرکنندگان  فروشانخرده، انفروشعمدهتولیدی،  هاینهادهدر بخش تولید گز شامل  تأمینگز پرداخت، زنجیره 

زمانی که به دست  که محصول را از منطقه تولید تا هاستفعالیتاز  ایمجموعه تأمینزنجیره  دیگرعبارتبهاست 

زنجیره ارزش است که باعث ایجاد  تأمینبخشی از زنجیره که ازآنجاییو  کندمینهایی برسد هدایت  کنندهمصرف

خود دارد تا جایگاه خود را در بازارهای خارجی  افزودهارزشو گز پتانسیل برای ایجاد  شودمیدر محصول  افزودهارزش

و مسیر بازار رسانی این  تأمینمحاسبه حاشیه بازاریابی و بررسی زنجیره  باهدفتقویت کند به این منظور این تحقیق 

با تعدادی از  1399پاییز سال در  برای دستیابی به اهداف تحقیق شده است؛انجام ،محصول در داخل کشور

با روش توصیف تحلیلی به این  شده وحضوری انجام گز اصفهان مصاحبه فروشانخردهو  صادرکنندگانتولیدکنندگان، 

 هستند که در دوره شیوع کرونا دچار مشکل شده است مندبهرهگز از بازار خوبی  تولیدکنندگانکه  یافته شددستنتایج 

 شنهادیکه پ یازجمله اقدامات قرار دهند موردبررسیدیگری از بازاریابی را  هایراهالزم است تا  و فروشانمخصوصاً خرده

 شیافزا ،ینترنتیا یدهایمردم در خر یبرا یمحصول، اعتمادساز متیق تیو تثب یگذارمتینظارت دولت بر ق شودیم

 ها در صورت وجود است.محصول و حذف واسطه نیا یبرا غاتیتبل

 

 اصفهان ،یابیبازار هیحاش ن،یتأم رهیگز، زنج :یدیکل گانواژ
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 آثار آزادسازی تجاری بر تجارت محصوالت کشاورزی در ایران 

 فریبا عباسی1، رضا مقدسی2*، علی کیانیراد3

 1 گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 2 دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 3 استادیار موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

E-mail: r.moghaddasi@srbiau.ac.ir 

 

 چکیده

 نیهدف از امورد بررسی قرار گرفته است.  رانیدر ا یمحصوالت کشاورزآزادسازی تجاری بر تجارت اثر مطالعه  نیا
 در ایران 1995از سال  .را نگران کرده است نفعان وابسته به تجارتیذاست که  از موضوع قیعم ینشیمطالعه ارائه ب

، واردات هنوز هم یآزادسازی طوالنبهبود یابد. اگرچه  تجارت تا عملکردشود، آزاد  یتجار میرژکه  بر این است تالش
 نگیچیسوئ کردیمقاله با استفاده از رو نیاد. ندهیم شیرا افزا یتجار ید و کسرنکنیاز صادرات رشد م عتریسر

کشاورزی بر تجارت  یتجار یآزادساز رتأثی ،2118-2117 تا 1987–1986از  یزمان یساالنه سر یهامارکوف با داده
کاهش نرخ عوارض واردات در کوتاه مدت  قیاز طر یدهد که آزادسازینشان م یتجرب جیکند. نتایم یرا بررس رانیدر ا
 یحاک یتجرب جیدهد. نتایواردات را کاهش م زانیدهد، اما در بلند مدت میم شیافزا یقابل توجه زانیرا به م راتصاد

اقدامات همچنین بر تجارت داشته است.  یمثبت ریتأث یآزادساز استیس یاول و دوم اجرا میاز آن است که در رژ
نرخ  شیافزا قیاز طر یتجار یدهد. آزادسازیمثبت صادرات بر واردات را در دراز مدت نشان م ریتأث جاریت یآزادساز

 .شودیدهد و منجر به توسعه صادرات و بهبود تجارت میم شیرا افزا یخارج یارز ، رقابت در بازارها

 

 تجاری، تجارت کشاورزی، مارکوف سوئیچینگ، ایران آزادسازیکلیدی:  گانواژ
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1394-39 یدوره زمان یط رانیعوامل موثر بر صادرات پسته ا یررسب  

 نرگس توکلی دستجردی1*، حمید محمدی2، رضا صداقت3

 1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

 2 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

 3 دانشیار اقتصاد کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رفسنجان

E-mail: n_tavakoli60@yahoo.com 

 

 دهیچک

منظور  نیا یانجام شد. برا 1381 -98عوامل موثر بر صادرات پسته ایران طی دوره زمانی  یپژوهش با هدف بررس نیا

مربوط صادرات پسته و متغیرهای کالن اقتصادی دوره مورد نظر استفاده گردید. برای انجام این تحقیق از  یهااز داده

رشد نرخ  ،یش نشان داد که رشد اقتصادپژوه جیشد. نتا استفاده( ARDLشده ) عیتوز یهاخود بازگشت با وقفه یالگو

که  یدار بر رشد صادرات پسته داشته، در حال یمثبت و معن ریدر بلندمدت و کوتاه مدت تاث یبانک التیارز، رشد تسه

 شودیم شنهادیبدست آمده پ جیدار بر رشد صادرات پسته داشته است. با توجه به نتا یو معن یمنف ریتاث ینگیرشد نقد

ارزان قیمت برای تولید کنندگان و  یبانک التیبرای توسعه صادرات پسته ایران، منابع مالی الزم از طریق تزریق تسه

صادرکنندگان پسته فراهم گردد، نقدینگی موجود کشور به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد جهت پیدا کند، تورم داخلی 

تر بازار ارز، افزایش حقیقی نرخ ارز مورد توجه ند و با مدیریت مناسبارز پیدا ک مهار شده و تناسب الزم با افزایش نرخ

 قرار گیرد. 

 

 صادرات، نقدینگی، نرخ ارز، پسته ،یرشد اقتصاد :واژگان کلیدی 
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ستان بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف گیاهان دارویی )مطالعه موردی: منطقه هزارجریب ا

 مازندران (

 راحلهسعیدی کیاسر1، اعظم رضایی2*، رامتین جوالیی3، فرهاد شیرانی بیدآبادی4

  گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یارشد گروه اقنصادکشاورز یدانش اموخته کارشناس 1

 گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یگروه اقنصادکشاورز اریاستاد 2 

 گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یگروه اقنصادکشاورز اریدانش 3

 گرگان  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یگروه اقنصادکشاورز اریاستاد4

E-mail: azam.rezaee12@gmail.com 

 چکیده

-های محیط، ترجیحات مصرفی را در راستای مصرف کاالها و خدمات با آسیب"گرایی سبزمصرف"امروزه مفهوم 

زیستی، تمایل کنندگان درباره مسائل محیطتحت تأثیر قرار داده است. همزمان با افزایش نگرانی مصرف زیستی کمتر

به مصرف محصوالت ارگانیک و سنتی مانند گیاهان دارویی، برای رسیدن به سبک زندگی سالم، افزایش یافته است. 

زیست. به ری اقتصادی باال و ممانعت از تخریب محیطفواید گیاهان دارویی عبارتند از سازگاری با تغییرات اقلیم، پایدا

زیست افزایش یابد، منجر به پایداری عالوه، اگر تولید و مصرف گیاهان دارویی به صورت پایدار و بدون تخریب محیط

زیستی، این مطالعه با هدف بررسی کشاورزی خواهد شد. نظر به اهمیت گیاهان دارویی در پایداری اقتصادی و محیط

ها با استفاده از پرسشنامه گیاهان دارویی در منطقه هزارجریب استان مازندران انجام شده است. دادهرجیحات مصرفی ت

آوری شده است. برای تحقق اهداف تحقیق از روش تحلیل عاملی تأییدی و رگرسیون جمع 1397و مصاحبه در سال 

پاسخگویان تمایل به مصرف گیاهان دارویی دارند در حالی درصد  8/55دهد، لوجیت استفاده شده است. نتایج نشان می

های گیاهان دارویی دارند. به عالوه، شاخص دانش و شاخص درصد پاسخگویان تمایل به مصرف فرآورده 6/82که 

های آموزشی از عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف خصیصه گیاهان دارویی و متغیرهای تبلیغات، درآمد و شرکت در دوره

توان احتمال مصرف کنندگان و کیفیت فرآوردهای گیاهان دارویی میمصرف ان دارویی هستند. با افزایش آگاهیگیاه

دار و همزمان افزایش های شیباین محصوالت را افزایش داد. همچنین، با افزایش تولید گیاهان دارویی در زمین

آینده در راستای مصرف سبز و به تبع ان توسعه زیست برای نسل حال و توان با حفظ محیطمصرف این گیاهان می

 پایدار گام برداشت.

 

 گرایی سبز ، منطقه هزارجریبتحلیل عاملی تأییدی، رگرسیون لوجیت، مصرفهای کلیدی: واژه
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گذاری میوه بر رفتار خرید مصرف کنندگانتأثیر برچسب  

 وحید بختور1* ، محمد پیری2

 1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مالیر

 2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مالیر

E-mail: vahid.bakhtvar@gmail.com 

 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر  ز این رو،اهمیت شناخت طرز فکر مشتری در روند خرید بسیار مهم است، ا

ها بر رفتار خرید مشتریان انجام گرفته است. جامعه هدف این پژوهش خریداران میوه در کشور گذاری میوهبرچسب

های ای محقق ساخته استفاده شدکه پرسشنامه به مدت دو هفته در شبکههستند.  برای اجرای پژوهش از پرسشنامه

پرسشنامه تکمیل گردید، با توجه به حجم جامعه نامحدود، بر طبق فرمول کوکران برای  391اجتماعی توزیع و تعداد 

ها، عوامل مهم درج شده روی های برچسب میوهباشد. در این مطالعه ویژگیکافی می محاسبه حجم نمونه، این تعداد

ها و از آمار توصیفی برای بررسی دادهبرچسب و میزان تأثیر آن بر تمایل افراد برای خرید میوه مورد بررسی قرار گرفت 

ها مشخص شد که افراد با اطالعات و عالئم روی برچسب آشنا نبوده و تا حد زیادی آوری دادهاستفاده شد. پس از جمع

های دارای برچسب معموال دارای به اطالعات روی برچسب اعتماد ندارند. همچنین خریداران بر این باورند که میوه

ی هستند ولی لزوماً کیفیت باالتری ندارد. از طرفی خریداران تمایل دارند که اطالعات کافی در مورد قیمت باالتر

ها درج شود. باتوجه به آنچه ارگانیک بودن یا نبودن میوه داشته باشند و همچنین درجه کیفی میوه نیز بر روی برچسب

های بدون برچسب قیمت های دارای برچسب با میوههگفته شد بر خالف انتظار، مشاهده گردید که در شرایطی که میو

 .های دارای برچسب دارندیکسانی داشته باشند افراد تا حد زیادی تمایل به خرید میوه

 

 برچسب، تمایل مشتری، رفتار خرید، کیفیت میوهکلیدی:  گانواژ
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(1333-1333بررسی صادرات چای ایران )  

 سید محسن سنجری1* ، حیدر قلی زاده2

 1 دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی دانشگاه زنجان

 2 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

E-mail: m.sanjary@znu.ac.ir 

 

 چکیده

آید. ورود محصوالت های کسب درآمد ارزی برای اکثر کشورها به شمار میصادرات محصوالت کشاورزی یکی از راه
شود تا این بخش برای کسب معیارهای الزم خود را با رقبا همگام سازد و در بازارهای جهانی سبب میکشاورزی به 

رتبه ششمین وارد کننده چای را   2119ایران  جزء کشورهای پر مصرف چای دنیا قرار دارد. در سال  نهایت توسعه یابد.
درصد نیاز داخلی  21ی در ایران حداکثر کفاف (. تولید چاTrade Map, 2020از نظر ارزش در جهان حائز گردید )

شود. با این حال آمارهای گمرک نشان می دهند ای دولت انجام میدهد و ای تولید نیز با حمایت قیمتی و یارانهرا می
شود. لذا این تحقیق درصدد آن است درصد چای تولیدی ایران با قیمتی کمتر از متوسط جهانی صادر می 51تا  45بین 
-ای بوده و دادهیل این صادرات و سودمندی یا عدم سودمندی آن را مشخص سازد. روش تحقیق از نوع کتابخانهدال

 4کارشناس بازاریابی و  6تولید کننده،  11چنین با اند. همهای این تحقیق از گمرک و سازمان چای کشور گرفته شده
شود. نتیجه صادر کننده انجام می 4چای از طریق این  درصد کل صادرات 65صادر کننده مصاحبه به عمل آمد. حدود 

حاکی از این است که چای صادراتی ایران دارای کیفیتی پایین است که با توجه به دریافت یارانه تولید، صدور آن 
رای شود ضمن تعیین استانداردهای حداقلی برای صادرات چای از پرداخت یارانه بمنفعتی برای کشور ندارد. پیشنهاد می

 تولید آنها خودداری گردد. 
 

 قیمت، بازار، نرخ ارز، یارانه، خرید تضمینیکلیدی:  گانواژ

 

 

 

 

 



دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی

65 
 

 

بار ایرانتحلیلی بر نوسانات قیمت در بازار میوه و تره  

 مصطفی بنیاسدی1*

رانیهمدان، ا نا،یس یدانشگاه بوعل ،یدانشکده کشاورز ،یاقتصاد کشاورز اریاستاد  

E-mail: m.baniasadi@basu.ac.ir 

 

 چکیده

ثباتی قیمتی برخوردار بوده است. در مواردی قیمت سر های اخیر، همواره از بیویژه درسالبار در ایران بهبازار میوه و تره
کننده آنقدر افزایش گذارد و در مقابل قیمت مصرفای برای تولیدکننده باقی نمییابد که انگیزهمزرعه آنقدر کاهش می

های اخیر، کننده را به دنبال دارد. از طرف دیگر اعمال تحریم های اقتصادی در سالیابد که نارضایتی مصرفمی
بار را افزایش داده است. برای بررسی بیشتر این موضوع در مطالعه حاضر ضمن های موجود در بازار میوه و ترهچالش

توصیفی و مشاهدات -بار، با استفاده از روش تحلیلمیوه و تره ثباتی بازاربررسی عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت و بی
مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. نتایج این  1397میدانی، افزایش قیمت نامتعارف در بازار میوه در شش ماهه اول سال 

، تورم مطالعه نشان داد که عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی همچون سرمازدگی، افزایش نرخ ارز
ها منجر به گرانی میوه در سال اخیر شده است. کلی جامعه، نظام سنتی توزیع، بزرگ بودن حاشیه بازار و وجود واسطه

 در نهایت پیشنهاداتی جهت اصالح وضعیت فعلی و افزایش کارایی بازار ارائه شده است.
 

 بازار، تحریم نظام سنتی توزیع، نارسایی بازار میوه، نوسانات قیمت،کلیدی:  گانواژ
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های زمانی متفاوت در افقسهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال بینی قیمت پیش  

 ابوذر پرهیزکاری1*، غالمرضا یاوری2، ابوالفضل محمودی3

 1 دانشجوی دکترا دانشگاه پیام نور
 2 دانشیار دانشگاه پیام نور

  3 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور
E-mail: Abozar.parhizkari@yahoo.com 

  

 چکیده

های فعال در بازار بورس اوراق بهادار است که قیمت سهام آن شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال از جمله شرکت
بینی شاخص قیمت سهام شرکت کشاورزی و پژوهش حاضر به پیشدارای نوسانات متعددی است. به همین منظور، 

پردازد. برای این کار از مدل وسیله فاکتورهای خارجی برای افق زمانی یک، پنج و هفت روزه میدامپروری مگسال به
خودرگرسیون میانگین ( و TSESهموارسازی نمایی سری زمانی ) های اقتصادسنجیو روششبکه عصبی مصنوعی 

شدند. شبکه عصبی به  های آموزش و آزمایش از روش ترکیب محاسبهاستفاده شد. داده (ARIMAمتحرک انباشته )
مارکوارت آموزش داده شد.  -بود که به روش الگوریتم لونبرگMLP کارگرفته در این آزمایش، پرسپترون چندالیه 

و متغیرهای اقتصادی؛ قیمت محصوالت   P/Eهای ورودی، شامل متغیرهای فنی؛ حجم مبادالت، نسبتداده
کشاورزی، نرخ تبدیل دالر، قیمت نفت، قیمت طال در بازار، نرخ بهره و نرخ تورم بودند. با استفاده از آزمون گردش، 

عصبی برای افق زمانی متفاوت، طراحی شد و نتایج  بینی بازار ثابت شد. در ادامه شبکهفرضیه کارایی و قابلیت پیش
مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل  ARIMAهای هموارسازی نمایی سری زمانی و ن با نتایج روشحاصل از آ

ها شبکه عصبی در برآورد قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال عملکرد بهتری را نسبت به دیگر مدل
کند، در عمل می ARIMAز مدل روزه بهتر ادارد. روش هموارسازی نمایی نیز در برآورد قیمت سهام، برای افق یک

گذاران و کلیه های زمانی آتی برای سرمایهدر افق بینی قیمت سهامپیش. که برای افق بلندمدت برعکس استحالی
 .گذاران این شرکت را دارند، از اهمیت باالیی برخوردار استسهامدارانی که در آینده قصد پیوستن به جمع سرمایه

 

قیمت سهام، هموارسازی نمایی، بورس اوراق بهادار، شبکه عصبی مصنوعی، شرکت بینی پیشکلیدی: گان واژ

 کشاورزی و دامپروری مگسال
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 بررسی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی ایران

 فاطمه علیجانی 1*، محمد حسین کریم2 

    1 استادیار بخش کشاورزی دانشگاه پیام نور- تهران

    2  دانشیار گروه اقتصاد انرژی و منابع دانشگاه خوارزمی-تهران

E-mail: alijani2004@gmail.com 

 

 چکیده

ها نیز افزایش صادرات اند. یکی از اهداف دولتگیاهان دارویی در طول زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار بوده

این فرایند در این مطالعه با استفاده از باشد ها میبندی یکی از ابزارهای تعیین ساختار دادهباشد. خوشهغیرنفتی می

های رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز برای در فائو چهار نوع از گیاهان دارویی با نام 2116تا  2111های سال های داده

های سهم کشور براساس شاخص 21کشور برتر( استفاده شدند. این  21بندی بازارهای هدف صادراتی ایران )خوشه

اندازه بازار، رشد بازار، استمرار صادرات، ساختار بازار، مزیت رقابتی و قیمت صادراتی انتخاب شده و سپس با بازار، 

، خوشه بندی شدند. نتایج نشان داد این کشورها SPSSو توسط نرم افزار  k-meansاستفاده از تکنیک خوشه بندی 

 ن،یدرخوشه اول ،پرو، هند، چ نیاکستان، امارات و اوکراپبراساس قیمت صادراتی به چهار دسته تقسیم بندی می شوند. 

سنگاپور، انگلستان،  یوم و کشورهاس، ژاپن و کره در خوشه  ومددر خوشه  تیقطر و کو ه،یترک ن،یبنگالدش، بحر

خوشه خوشه اول از نظر قیمت صاداراتی و .گرفتنددر خوشه چهارم قرار  هیآلمان و روس ک،یبلژ ا،یاسپان ،یمالز ا،یکلمب

 .دوم به لحاظ تعداد زیادی کشورها و داشتن سهم بیشتر صادرات ایران دارای بازار هدف مناسب برای صادرات هستند

بندی صورت گیرد تا ایران بتواند بازارهای صادراتی خود را به طور مداوم در لذا باید صادرات ایران براساس این خوشه

بخش دولتی در حمایت از صادرکننده باید تعرفه های  نامه ریزی نماید.ها براساس این خوشه دست داشته باشد و بر

گمرکی به نحومطلوبت تعیین کنند تا تشویق صادرات گیاهان دارویی و ارز آوری بیشتری گردد همچنین بخش 

هدف خصوصی نیز با استفاده از روش های نوین بازاریابی بخصوص تجارت الکترونیک در بهره گرفتن از این بازارها 

 موفق تر عمل کنند.

 

 ، اندازه بازار، قیمت صادراتی، استمرار صادراتK-Meansروش کلیدی:  گانواژ
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ها و تهدیدهای زنجیره تأمین زعفرانتحلیل فرصت  

 ملیحه شیبانی1* ، علیرضا کرباسی2

 1 دانشجوی دکتری بازاریابی محصوالت کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 2 عضو هیئت علمی اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail: sheibani.malihe73@gmail.com 

 

 چکیده

 بین در ایویژه از جایگاه جهان دارویی و کشاورزی محصول ترینگران عنوان به زعفران کشاورزی، محصوالت بین در

درصدی از تولید جهانی زعفران و خراسان  96سهم ایران برخوردار است، این محصول  صادراتی و صنعتی محصوالت

 کشت، زیر وسیع سطح نظر از فراوان قوت نقاط وجود با ایران ی از تولید ایران را دارد. زعفراندرصد 77 سهم رضوی

-است و تمامی بخش بوده روبرو تهدیدهای فراوان متأسفانه با اخیر، هایسال در آن باالی کیفیت و تولید باالی حجم

شود و با مصرف باشند. زنجیره تأمین با تولید کاالی اولیه آغاز میهایی مواجه میزنجیره تأمین آن با دغدغههای 

در این مطالعه شود. دو انجام می گردد که بین اینهای اقتصادی مییابد و شامل تمام فعالیتمحصول نهایی خاتمه می

ها و تهدیدهای موجود در مسیر زنجیره اط قوت، ضعف، فرصتو شناسایی نق به بررسی وضعیت زنجیره تأمین زعفران

فروشان، فروشان، خردهتولیدکنندگان، عمده با حضوری مصاحبه طریق از الزم اطالعات و آمار گردد.تأمین زعفران می

از روش  با استفاده  1399رضوی در سال  خراسان استان دولتی و خصوصی کنندگان بخشصادرکنندگان و تبدیل

نتایج نشان داد که شرایط اقلیمی مساعد در تولید باالی زعفران  .است آمده دست بهای نموناه گیاری چناد مرحلاه

ای و فقدان ترین نقطه ضعف این زنجیره صادرات فلهبااهمیتباشد و ترین نقطه قوت زنجیره تأمین زعفران میمهم

 های موجود علیه ایران، عدمتحریمتأمین زعفران با تهدیدهایی جدی مانند متاسفانه زنجیره باشد. بندی مناسب میبسته

باشد. رو میبه  جهانی، تولید زعفران توسط سایر کشورها از جمله چین و افغانستان رو قیمت تعیین در ایران تأثیرگذاری

شود، وضعیت این زنجیره به خطر ها استفاده نهایی پیش رو این زنجیره قرار دارد که اگر از این فرصتهمچنین فرصت

تولیدکنندگان و  مشارکت با کارآمد بازاریابی هایافتاده و ارزآوری ناشی از صادرات آن کمتر خواهد شد. ایجاد تشکل

  باشد.رو زنجیره تأمین زعفران میهای پیشترین فرصتاز مهمهای جانبی زعفران امکان تولید فرآورده

 

 رضوی، زعفران، زنجیره تأمین.بخش کشاورزی، تولید جهانی، خراسان کلیدی: گان واژ
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یسک سیستماتیک صادرات بخش های مختلف اقتصادی در ایرانر  

 سید امیررضا سیادتی فینی1* ، عدالت سلیم اودلو2

 1دانشجوی کارشناسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

 2 دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

E-mail: amir.siadati@ut.ac.ir 

 

 چکیده

 گذاران اکثر کشورهایاقتصاددانان و سیاست توجه مورد بازوتوسعه صادرات ازدیر المللبین تجارت گسترش سیاست

های مختلف اما تجارت محصوالت بخش. است داده اختصاص خود را بهریزیبرنامه مهم ارکان از یکی و جهان بوده

باشد و های مختلف و از جمله ریسک سیستماتیک میهر فعالیت اقتصادی دیگر شامل ریسکاقتصادی همانند 

دست صادرکنندگان محصوالت مختلف انتظار دارند در برابر تحمل ریسک صادرات، بازدهی متناسب با آن ریسک به

و ی اقتصاد یهابخش کیصادرات کشور به تفک کیستماتیس سکیر یرگیاندازهآورند. از اینرو هدف مطالعه حاضر 

باشد. این مطالعه می 2111 – 2118در بازه زمانی سال های  اهبخش نیصادرات ا سکیجبران ر تیسنجش وضع

گذاری گذاری دارایی سرمایه که یک روش جهت به دست آوردن قیمت سرمایهجهت نیل به هدف خود از الگوی قیمت

دهد، بخش نفت، گاز و پتروشیمی با است. نتایج مطالعه نشان میباشد استفاده کرده متناسب با ریسک متحمله می

باشد. همچنین صادرات بخش کشاورزی و پر ریسک ترین بخش از نظر صادرات می 15/1ضریب ریسک سیستماتیک 

اند بازدهی متناسب با توجه به ریسک سیستماتیک خود به دست آورند اما بازدهی حاصل از معدن توانسته وصنعت 

نفت، گاز و پتروشیمی کمتر از بازدهی انتظاری این بخش بوده و نتواسته است ریسک خود را جبران نماید. با  بخش

بندی معدن با تمهیدات الزم همانند بسته و گردد که بخش کشاورزی و صنعتتوجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می

تدوام بخشند. در بخش نفت و پتروشیمی الزم است  ای و ... روند مثبت خود رامناسب، اجتناب از فروش فله

المللی و کاهش فضای بد سیاسی میزان فروش محصوالت این بخش گذارن کشور ورود کرده و با مذاکرات بینسیاست

 را افزایش دهند. 

 

 ، ریسک سیستماتیک، کشاورزی، نفتCAPMصادرات، کلیدی:  گانواژ
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ی لبنی هافرآوردهتقاضای خانوارهای شهری ایران برای   

 یداهلل بستان1، سمیه شیرزادی لسکوکالیه2*، محمد رضوانی3

  1دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

 3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران.

E-mail: s.shirzadi@sanru.ac.ir 

 

 چکیده

-1398دوره زمانی در  رانیاتقاضای لبنیات )شیر، کره، پنیر و ماست( توسط خانوارهای شهری  یحاضر به بررس مقاله

-مدل پذیری باال نسبت بهبه دلیل انعطاف QESو  QAIDS ،AIDS سیستم تقاضای سه. در این بررسی از پردازدیم 1382

در  AICو  SCی پسماند، آماره هاجمله، نرمال بودن داریمعنهای دیگر تقاضا، استفاده شد. نتایج حاصل از تعداد ضرایب 

نسبت به الگوهای دیگر برازش بهتری از تقاضای  QAIDSکه الگوی  دهدیمالگوهای تقاضای برآورد شده نشان 

نتایج حاصل از  ی مرتبط با گروه کاالیی لبنیات را تبیین نماید.هادادهمحصوالت مورد بررسی دارد و بهتر توانسته رفتار 

شهری ایران کاالهای نرمال  کنندگانمصرفهای درآمدی و قیمتی نشان داد که شیر، ماست، پنیر و کره نزد کشش

نتیجه گرفت که برای خانوارهای شهری، شیر و پنیر کاالیی  توانیمی درآمدی هاکششهستند. با توجه به میزان 

ی خود قیمتی شیر، ماست، پنیر و کره منفی و هاکششهمچنین . باشندیملوکس و کره و ماست کاالیی ضروری 

ها کاهش های لبنی منتخب تقاضا برای آنعبارت دیگر با افزایش قیمت فرآوردهباشند. بههمسو با تئوری تحقیق می

-آید. بین چهار تا محصول، فقط کره و ماست براساس کشش متقاطع مکمل همدیگر بوده و مابقی محصوالت هیچمی

ی ملی در خصوص سبد کاالیی لبنیات به تقاضای این گذاراستیسدر  شودیمای باهم ندارند. پیشنهاد گونه رابطه

 میزان تقاضای خانوارها توجه شود. محصوالت از سوی خانوارهای شهری و اثرگذاری قیمت و دیگر عوامل بر

 

 ، لبنیات2مخارج درجۀ  ستمیس، آلدهیا بایتقر یتقاضا ستمیس، ترجیحات: واژگان کلیدی
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 بررسی پتانسیل و عوامل موثر بر صادرات محصوالت کشاورزی ایران

 ملیحه شیبانی نوقابی1*، یداهلل بستان2، تکتم محتشمی3

 1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 2دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 3عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

E-mail: sheibani.malihe73@gmail.com 

 

 چکیده

ی پانل به بررسی عوامل مؤثر بر هادادهبا استفاده از الگوی جاذبه مرزی تصادفی مبتنی بر رویکرد  روشیپمطالعه 

و تحلیل پتانسیل  1378-1397( طی دوره OICکشور منتخب اسالمی ) 17صادرات محصوالت کشاورزی ایران به 

حاصل از آزمون هاسمن و چاو  صادراتی بین ایران و شرکای تجاری منتخب در بخش کشاورزی پرداخته است. نتایج

مدل  صورتبه. در نهایت الگوی پژوهش حاضر باشدیمتصادفی  صورتبهنشان داد که ساختار الگوی مورد پژوهش 

فاصله بین کشور ایران و که تولیدناخالص داخلی ایران،  دهدیمجاذبه تصادفی مرزی برازش شد. نتایج برآوردها نشان 

ی تجاری بین ایران و کشورهای واردکننده بر صادرات محصوالت هانامهموافقتوجانبه و کشور واردکننده، نرخ ارز د

ی هستند معنیب. همچنین متغیرهای جمعیت و مرز مشترک دارای ضریب منفی گذارندیمکشاورزی ایران تأثیر زیادی 

و این عوامل تأثیری بر صادرات محصوالت کشاورزی ایران ندارند. همچنین نتایج نشان داد صادرات محصوالت 

صادرات بخش کشاورزی ایران به  گریدعبارتبهکشاورزی ایران دارای کارایی )پتانسیل صادراتی( مناسبی نیست 

به بررسی تمامی  SFGآینده با استفاده از مدل در مطالعات  شودیمکشورهای منتخب حداکثر نیست. پیشنهاد 

ی در بخش بازاریابی و تجارت این گذاراستیسی کشاورزی به تفکیک کشورهای مختلف دنیا انجام شود تا هاربخشیز

 ی صورت گیرد.ترقیدق طوربهبخش مهم کشور 

 

 : جاذبه مرزی تصادفی، کارایی صادرات، کنفرانس اسالمی.واژگان کلیدی
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 بندی بازارهای بالقوه جهت واردات تخم ماهی چشم زده برای کشور ایرانبررسی و اولویت

 عاطفه کریمی1* ، عدالت سلیم اودلو 2 

 1 دانش آموخته گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
 2دانشجو دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

E-mail: Atefeh.karimi1995@ut.ac.ir 

 

 چکیده

های از آنجایی که یکی از نهاده شود.عصر حاضر یکی از منابع سالم جهت تامین پروتئین، گوشت ماهی محسوب می در

بندی بازارهای مبدأ برای واردات تخم است، هدف مطالعه حاضر، اولویت زده نهاده تخم چشماصلی در تولید ماهی ، 

ونومی عددی استفاده شده است. برای دستیابی به این هدف، بوده که برای این منظور از رهیافت تاکس زده چشمماهی 

شاخص)قیمت واردات، نوسان قیمت واردات، مقدار واردات، نوسان مقدار واردات، شاخص  6های از با استفاده از داده

کشور(  8ن)بندی کشورهای عمده صادرکننده این نهاده به ایراتدوام بازار و سهم مقدار واردات از هر کشور( برای رتبه

اول را برای صادرات تخم  استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که کشور اسپانیا رتبه 1398الی  1388های طی سال

ها ماهی چشم زده به ایران به خود اختصاص داده است و آخرین رتبه را نیز استرالیا کسب کرده است. محاسبه شاخص

ات پایدار تخم چشم زده از کشور اسپانیا بیش از سایر کشورها قابل دسترسی دهد که واردبندی نشان میو تعیین رتبه

گردد در خصوص واردات تخم ماهی چشم زده، سازمان شیالت به مذاکره با این بنابراین پیشنهاد می خواهد بود.

 امضا برساند.های دو جانبه جهت تأمین بلندمدت این نهاده با این مبادی به نامهکشورها پرداخته و تفاهم

 

  آالبندی، ماهی قزلزده، تاکسنومی عددی، اولویت تخم ماهی چشم واژگان کلیدی:
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  بررسی مزیت نسبی و تعیین بازارهای هدف صادراتی انجیر خشک شده ایران
 محمدرضا حامدی 1، محمد خداوردیزاده2*

 1دانشجوی کارشناسی ارشد 
 2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه

E-mail: mo.khodaverdizadeh@urmia.ac.ir 

 

 چکیده

محصوالت خشکبار از جمله انجیر خشک شده به دلیل ایجاد ارزش افزوده باال در اولویت کاالهای صادراتی  صادرات

نسبی و  غیر نفتی قرار دارد. نظر به اهمیت خشکبار در صادرات غیرنفتی کشور پژوهش حاضر با هدف تعیین مزیت

است. جهت تعیین مزیت نسبی صادراتی از های هدف صادراتی انجیر خشک شده صورت پذیرفته اولویت بندی بازار

بندی بازارهای هدف های مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تعیین و    اولویتشاخص

نتایج نشان داد، کشور  باشد.می 2117-2118  این تحقیق گری استفاده شد. دوره مورد مطالعهصادراتی از روش غربال

باشد، اما این مزیت نسبی طی دوره مورد مطاله در حال ات انجیر خشک شده دارای مزیت نسبی میایران در صادر

نوسان است. کشورهای افغانستان، ترکیه، یونان، سوریه، اتریش و اسپانیا دارای مزیت نسبی در صادرات هستند. اما، 

ایج اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی انجیر کشورهای آلمان، فرانسه، امریکا و هلند مزیت نسبی صادراتی ندارند. نت

خشک شده ایران نشان داد، کشورهای هند، فرانسه، آلمان، ویتنام، سوئیس، ایتالیا، صربستان، لیبی، بالروس، ارمنستان، 

 مجدد، صادرات هدف با که کشورهایی به شده خشک انجیر صادرات در است بهتر های باال قرار دارند.سوریه در اولویت

کارهایی ودار از حیث سازهم چنین مطالعات در رابطه با بازارهای اولویت .کرد نظر تجدید کنندمی کردن وارد به اقدام

 .کنندگان بازارهای هدف صورت گیردبندی بازار پسند مطابق سلیقه مصرفنظیر تبلیغات مؤثر، بسته

 

 گری، مزیت نسبیالانجیر خشک شده، بازارهای هدف، صادرات، غربکلیدی:  گانواژ
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 نقش عناصر امیخته بازار در ترجیحات مصرفی فرآورده های زرشک

 تکتم محتشمی1*، کاظم امیری2

   1استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه 

 2دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه

E-mail: t.mohtashami@gmail.com 

 

 چکیده

ایران در تولید بسیاری محصوالت کشاورزی هچون زرشک بی دانه دارای مزیت نسبی در تولید است. با اینحال 

های آنها، بروز چالش در عرضه را موجب شده نارسایی در بازار و مسائل مربوطه به بازاریابی این محصوالت و فرآورده

برنامه ریزی اصولی در حیطه بازاریابی این محصوالت را  های کاربردی وانجام پژوهشاست. این امر، ضرورت توجه به 

ضروری می سازد. براین اساس، در این مقاله سعی برآن شده است تا با تاکید بر عناصر امیخته بازار، به بررسی عوامل 

ی موثر بر ترجیحات مصرفی فرآورده های زرشک پرداخته شود. اطالعات مورد نیاز در این خصوص از طریق نظرخواه

س جمع آوری شده است. پ 1397مصرف کننده فرآورده های زرشک در شهرستان های قاین و زیرکوه در سال  354از 

با استفاده از رگرسیون الجیت چندگانه، نتایج نشان داد که تحصیالت، سن، نوع مصرف، نام تجاری، از برآورد الگو 

اری بر گزینش فرآورده های مختلف زرشک دارند. با نگرش نسبت به خواص و اثر بخشی،  کیفیت و قیمت اثر معناد

های مختلف های تجاری مناسب و معتبر، بهبود کیفیت و توسعه شکلتوجه به این یافته ها، ایجاد و گسترش نام

 های زرشک پیشنهاد می شود. فرآورده

 

 بازاریابی، شکل مصرف، الجیت چندگانه، فرآوریکلیدی:  گانواژ
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داخلی و مسیرهای فروش مرکبات در استان مازندرانبررسی بازاریابی   

 رسول آمی سماء1*

 1محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

E-mail:amisama59@yahoo.com 

 

 چکیده 

های خوب تولیدی کشور بوده و در این تولید، یک سیستم پتانسیلهای کشاورزی، مرکبات از جمله در زمینه فعالیت

باشد. های تولیدکننده مرکبات میکارآمد بازاریابی و فروش، همانند یک جزء کلیدی در بالندگی، رشد و پایداری بنگاه

تداوم آنها در ها به شود و بررسی بازار فعالیتچرخه اقتصادی یک فعالیت اقتصادی با فروش محصوالت آن تکمیل می

آینده کمک خواهد کرد.  هدف اصلی از این پژوهش تحلیل وضعیت موجود بازاریابی و فروش در صنعت مرکبات استان 

مازندران و شناسایی عوامل مؤثر در رفتار باغداران مرکبات در انتخاب مسیر فروش است. این تحقیق ازنوع مقطعی بوده 

ای انجام شد. جهت تعیین حجم وزنی و سپس از نوع تصادفی خوشه ایای طبقهمرحلهگیری ابتدا به روش چندو نمونه

ها از اطالعات مربوط به نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که درنهایت در مراحل مختلف تجزیه و تحلیل داده

یق با استفاده از تحلیل های تحقعمده فروش مرکبات استفاده شد. فرضیه 21خرده فروش و  21باغدار مرکبات ، 126

آماری تکمیلی، جهت پاسخگویی به سؤاالت تحقیق و با  طرفه، محاسبه ضریب رگرسیون در قالب آزمونواریانس یک

های بازاریابی برای کل مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. در مجموع میانگین مهارت SPSS.17افزاراستفاده از نرم

ب ضعیف و میانگین دانش بازاریابی آنها در سطح خوب ارزیابی شده است. نتایج این ترتیتولیدکنندگان مرکبات به

داری های بازاریابی آنها رابطه معکوس و معنیبرداران و مهارتهای بازاریابی بهرهتحقیق نشان داد بین سطوح حاشیه

با مسیر فروش انتخابی آنها در سطح وجود دارد، در حالیکه رابطه بین دانش بازاریابی و فروش تولیدکنندگان مرکبات 

دار نبوده است. نتایج تخمین تابع نشان داده که حاشیه بازاریابی در مرکبات استان مازندران با درصد معنی 95اطمینان 

های بازاریابی رابطه معکوس دارد. پیشنهاد کاربردی محقق قیمت خرده فروشی محصوالت رابطه مستقیم و با هزینه

دخالت و نظارت مستقیم و غیرمستقیم وزارت جهاد کشاورزی در جهت تنظیم و ثبات بازار در زمان  دراین زمینه،

سازی و فروش در قالب تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی و باغداری و شرکت های دانش بنیان بر اساس نیاز ذخیره

میت مستقیم دولت در بازار محصول و های تولیدی، مصرفی، انبارداری و بازاریابی محصول بوده که بر تصدی و حاک

 ها برتری خواهد داشت.نهاده

 

 بازاریابی، حاشیه بازاریابی، کانال فروش، مرکبات، مازندرانکلیدی:  گانواژ
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یتحلیل وضعیت صادرات مرکبات و کیوی ایران و جهان و شناسایی الگوهای برتر صادرات  

*1رسول آمی سماء  

 1محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

E-mail:amisama59@yahoo.com 

 چکیده 

کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید درآمدهای 

نفت مدتهاست که سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانده  نفتی و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع

است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در بررسی 

نقش مهم و  صادرات استان مازندران، با توجه به توانایی های بالقوه صنعت مرکبات و کیوی، صادرات این محوالت

سرنوشت ساز در تأمین استقالل و فرآیند توسعه استان  داشته و جایگاه ویژه ای در اقتصاد کالن کشور دارد. هدف 

اصلی از این پژوهش تحلیل وضعیت صادراتی مرکبات و کیوی جهان، ایران و استان مازندران و شناسایی الگوهای برتر 

نوع مقطعی بوده و به صورت میدانی به منظور بررسی وضعیت تجارت صادرات مرکبات و کیوی است. این تحقیق از

صورت گیری بهخارجی صنعت مرکبات و کیوی استان مازندران و چالشهای موجود صادراتی انجام شده است. نمونه

صادر کننده  15ها از اطالعات مربوط به سرشماری انجام شد و درنهایت در مراحل مختلف تجزیه و تحلیل داده

های تحقیق با استفاده از آزمون های آماری متخصص در امور صادرات مرکبات استفاده شد. فرضیه 5رکبات و م

مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند.   SPSS.17افزارناپارامتریک جهت پاسخگویی به سؤاالت تحقیق و با استفاده از نرم

چنین از درصد می باشد. هم 5/1ان از صادرات جهانی مرکبات و سهم ایر 19ایران از بعد مقدار صادرات مرکبات در رده 

بعد مقدار صادرات کیوی در رتبه ششم و سهم ایران از صادرات جهانی مرکبات پنج درصد می باشد. سهم استان 

درصد می باشد. در  1.112مازندران از صادرات جهانی کیوی چهار درصد و سهم استان از صادرات جهانی مرکبات 

میانگین دانش و مهارت صادراتی برای کل صادر کنندگان و متخصصین مرکبات در این پژوهش تقریباً بسیار مجموع 

داری بین دو متغیر درآمد صادراتی و خوب ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد رابطه مثبت و معنی

های تجربه در کار صادرات و دو متغیر سالهای صادراتی صادرکننده مرکبات و کیوی وجود دارد. همچنین بین مهارت

های صادراتی صادرکننده مرکبات و کیوی رابطه مستقیم  وجود دارد. نتایج بررسی بازارهای صادراتی کیوی مهارت

باشند. با توجه در دسترس های صادراتی ایران در منطقه، کشورهای روسیه و ترکیه میدهد از جمله پتانسیلنشان می

این  کننده آسیای میانه راهکار اجرایی محقق درای برای دسترسی به کشورهای مصرفهای عالی منطقهبودن موقعیت



دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی

77 
 

زمینه، ایجاد غرفه و بورس مرکبات در بازارهای هدف، تجهیز پایانه صادراتی میوه و تره بار و  برقراری روابط سیاسی و 

 اشد.باقتصادی مرتبط با کشورهای مقصد جهت کاهش تعرفه گمرکی می

 صادرات، الگوهای صادراتی، مهارت صادراتی، مرکبات، کیوی. واژگان کلیدی:
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بریدر شهرستان کل ییدارو اهانیبه مصرف گ لیعوامل موثر بر تما  

 افرا شجاعی1 ، آزاده فلسفیان2*

 1 دانش اموخته کارشناسی ارشد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران      

  2 استادیار گروه مدیریت، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران      

  E-mail: Falsafian@iaut.ac.ir  

 

   چکیده

 نیبه ا یتوجه خاص ایدر تمام دن راًیمحدود شده است اما اخ ییایمیش عیبا توسعه صنا ییدارو اهانیمصرف گ اگرچه

 یبر بعض ییایمیش یداروها یکم برخ ریو تأث یاثرات جانب لیها به وجود آمده است. به دل یماریمنابع در جهت درمان ب

استان  یاز شهرستان ها یکی بریاند. شهرستان کلآورده یروو طب مکمل  یدرمان اهیها، اغلب مردم به گ یماریب

 لیاند و به دل دهیارسباران و مراتع و چمنزارها پوشان یجنگل یباشد که سراسر آن را کوهستان ها یم یشرق جانیآذربا

مصرف  به لیعوامل مؤثر بر تما یباشد. در مطالعه حاضر به بررس یم ییدارو اهانیاز گ یخود منبع غن تیموقع نیهم

 لیتکم قیاز طر قیتحق نیا ازیمورد ن یپرداخته شده است. داده ها بریشهرستان کل یخانوارها نیدر ب ییدارو اهانیگ

به  یابیشده است. جهت دست یجمع آور 1394در سال  یتصادف یرینفر با استفاده از روش آمارگ 151پرسشنامه از 

و  یاثر منف التیتحص ریبه دست آمده نشان داد که متغ جینتااستفاده شده است.  تیالج یهدف مطالعه، از الگو

به  لیتما یو شاخص نگرش افراد اثر مثبت بر رو یشاخص سالمت ،ییدارو اهانیبا گ ییآشنا زانیدرآمد، م یرهایمتغ

 دارند.  ییدارو اهانیمصرف گ

 

 بریبه مصرف، شهرستان کل لیتما ت،یالج یالگو  ،ییدارو اهانیگ :یکلید گانواژ
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محصوالت کشاورزی به بازار روسیههای توسعه صادرات بندی چالششناسایی و اولویت  

 الناز عاشری1*، زهرا امیری2، رضا اسفنجاری کناری3

 1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن

 2 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن

 3 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن

E-mail:elnazasheri3@gmail.com 

 

 چکیده 

های الملل از اهمیت بسزایی برخوردار است. در سالریزی استراتژیک به جهت وجود محیط رقابتی در تجارت بینبرنامه
های اقتصادی کشور بر اخیر با پر رنگ شدن اهمیت باالی توجه به مسائل اکولوژیکی و مدیریت منابع، سیاست

بندی چالش های های توسعه ساس شناسایی و اولویتصادرات با محور مزیت رقابتی، تمرکز یافته است. بر این ا
صادرات محصوالت کشاورزی به بازار کشورهای همسایه از جمله روسیه از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است. به 

آوری پرسشنامه از افرادی که در زمینه صادرات استفاده شد و با جمع (AHP)مراتبی تحلیل سلسله این منظور از روش
بندی چالش های توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به بازار روسیه شد. نتایج نشان صص بودند، اقدام به رتبهمتخ

گیری روسیه بر رتبه اول را در میان معیارها دارد و معیارهای سخت 1.113داد که صادرات کاالهای بی کیفیت با وزن 
های دوم و به ترتیب در رده 1.186با وزن   رض گمرکی باالو تعرفه ها و عوا 1.112سر استانداردهای کاالهای ایرانی 

های مالی و انسانی بیش از عوامل دیگر در جهت بهبود کیفیت گذاریسوم قرار گرفتند. در پایان پیشنهاد شد سرمایه
 کاالها و رعایت استانداردهای صادرات انجام گیرد.

 

 .بندی، روسیهَ، چالش های صادراتاولویتمراتبی، : صادرات، تحلیل سلسلهکلیدی گانواژ
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بندی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصوالت لبنی  به بازار روسیه با استفاده از بررسی و رتبه

 روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

 3، رضا اسفنجاری کناری2، زهرا امیری*1الناز عاشری

 النیدانشگاه گ ،یدانشکده علوم کشاورز ،ییارشد توسعه روستا یکارشناس یدانشجو 1
 النیدانشگاه گ ،یدانشکده علوم کشاورز ،یاقتصاد کشاورز اریاستاد 2
 النیدانشگاه گ ،یدانشکده علوم کشاورز ،یاقتصاد کشاورز اریاستاد 3

E-mail:elnazasheri3@gmail.com 
 

 چکیده
 مطرح رشد موتور به عنوان را بخش این تواندمی تجارت و آوریارز یدر زمینه کشاورزی بخش مطلوب مشارکت

 داشته باشد، اینابهینه اثر توسعه روند بر تواندمی آن قیمت نوسانات که نفت صادرات به وابستگی شدید پی در. نماید

 .است توجه قرار گرفته مورد پیش بیش از خاص یگونه به کشاورزی محصوالت جمله از نفتی غیر گسترش صادرات

بدین  باشد.بندی عوامل موثر بر افزایش صادرات محصوالت لبنی به روسیه میمطالعه حاضر بررسی و اولویت هدف از

منظور ابتدا با مطالعه شرایط فعلی صادرات و تولید محصوالت کشاورزی و همچنین نیاز روسیه به لبنیات، عوامل موثر 

 بندی گردید.(  اولویتFAHPل سلسله مراتبی فازی )بر توسعه صادرات شناسایی شد. سپس این عوامل با روش تحلی

(  بود که این 1721/1ترین عامل موثر بر توسعه صادرات نوسانات غیرمنتظره با وزن )نتایج تحقیق نشان داد که مهم

 نرخ اهمیت به توجه بود. با های عوامل تولید محصوالت صادراتینوسانات شامل نوسانات نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه

 و کرده اجتناب مقطعی تا حد امکان و روزمره ارزی هایگذاریسیاست باید از دولت واردات در تقاضای ارز برابری

 نرخ نقش به توجه آورد. پس با بعمل ارز جلوگیری بازار در ناخواسته از نوسانات کشور هایپرداخت تراز بهبود جهت

 و پولی هایصادرات، سیاست و واردات از بهینه کمی و کیفی ترکیب یک داشتن با است الزم تجاری جریان در ارز

 در بخش گذاریسرمایه موفقیت درجه که است کنند؛ روشن عمل یکدیگر با هماهنگی کامل در تجاری و مالی

 .باشدمی مربوط های نامه آئین و مقررات قوانین بودن پایدار و روشن به منوط نخست مرحله در غیرنفتی صادرات

 

 روسیه ، توسعه صادرات، لبنیات فازی، مراتبی سلسله تحلیل کلیدی: گانواژ
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رهای های رقابت بازاری و متغیبندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخصاولویت

 کالن اقتصادی

 اتابک کاظم پور1* ، حسین نوروزی2 ، سید عباس زارع3 ، لیال یوسف زاده4 ، مطهره کبودتبار5

 هرانتدانشگاه  یگروه اقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو1

       هرانتدانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه  یگروه اقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو2

   هرانتدانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه  یگروه اقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو3

        هیدانشگاه اروم یارشد گروه اقتصاد کشاورز یکارشناس یدانشجو4

 هرانتدانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه  یارشد گروه اقتصاد کشاورز یکارشناس یدانشجو5

E-mail: kazempoor.atabak@ut.ac.ir 

 چکیده

نظر به پتانسیل باالی کشور در زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی پژوهش حاضر با هدف بررسی مزیت نسبی، تعیین 

بندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در ایران صورت پذیرفته است. دوره مورد اولویتساختار بازار صادراتی و 

باشد. بدین منظور مطالعه حاضر با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده، می 1381-97مطالعه این پژوهش 

الگوی تجاری و ساختار هیرشمن به بررسی  -های تمرکز و شاخص هرفیندالمزیت نسبی آشکار شده متقارن، نسبت

بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پرداخته است. در ادامه به منظور اولویت

های ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی گوجه فرنگی ایران در سال

همراه بوده و ریسک رقابتی برای صادرکنندگان این محصول در ایران نسبت به رقبا  مورد مطالعه با نوسانات زیادی

باالتر بوده است. ساختار بازار صادراتی این محصول در جهان ابتدا انحصار چندجانبه بسته بوده است که با گذشت زمان 

گوجه فرنگی ایران همواره بنگاه مسلط بوده تر شده و به انحصار چندجانبه تغییر یافته است. ساختار بازار صادراتی رقابتی

است که این وضعیت به دلیل کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات ایران و کاهش قدرت چانه زنی ایران در بازار های 

های مورد بررسی نتایج . با توجه به شاخصباشدیوارد کننده م یکشورها و به نفع رانیضرر کشور ا به اًعمدت جهانی

ن است که کشورهای یوگوسالوی، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، امارات متحده عربی و اکراین به ترتیب حاکی از آ

دار و با شود با تمرکز بر کشورهای اولویتشوند. لذا پیشنهاد میبهترین بازارها برای گوجه فرنگی ایران محصوب می

 در آنها نفوذ کرد.بررسی شرایط موجود در بازارهای هدف بویژه سلیقه مشتریان 

 

 ، بازار هدف، تاکسونومی عددی، ایرانرشمنیه -ندالیهرفساختار بازار صادراتی، شاخص کلیدی:  گانواژ
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مغان  ایبندی بازارهای بالقوه صادراتی محصوالت تولیدی شهرک گلخانهشناسایی و اولویت

رنگی، بادمجان(فرنگی، خیار، فلفل)گوجه  

 2عاطفه کریمی ،*1عدالت سلیم اودلو

 دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران                یدانشجو1
 دانش آموخته گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران2

Email: Adalatsalim@ut.ac.ir 

 

 چکیده

 ندیاست. بازار هدف به بازاری گو ادییانتخاب بازارهای بالقوه خارجی دارای اهمیت بسیار ز ابییهای بازاردر پژوهش
استراتژی صحیح  نیکشور قرار داشته ولی هنوز به فعلیت نرسیده است، اما در صور تدو کیکه خارج از مرزهای 

  سیتاسبرنامه های وزارت کشاورزی از  یکی نفوذ نمود. هاتوان در آن بازارمی یلبین المل ابییبازارشناسی و بازار
باشد. در ای و صادرات این محصوالت میهدف تولید محصوالت با کیفیت گلخانه باهکتاری  1511 یاگلخانه شهرک

بینی شده هزار تن محصوالت گوجه فرنگی، خیار، بادمجان و فلفل رنگی پیش 161این شهرک گلخانه ای تولید حدود 
باشند از اینرو در تحقیق حاضر یاست که بازارهای صادراتی بالفعل موجود ظرفیت جذب تمام این تولیدات را دارا نم

تالش گردیده است تا ابتدا با استفاده از روش غربالگری بازارهای دارای پتانسیل وارداتی باال شناسایی گردند و سپس با 
استفاده از روش تاکسونومی عددی به رتبه بندی این بازارها پرداخت شده است و برای نیل به این هدف از اطالعات 

-( استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان میITC MARKETنک اطالعاتی سایت مرکز تجارت جهانی)موجود در با

، عربستان و  نیبحر یکشورها، برای محصول خیار نیآلمان، سوئد و بحر یکشورها یمحصول گوجه فرنگ یبرادهد 
گرجستان  یکشورها زیمحصول بادمجان ن یبراو  و عراق نیلوکزامبورگ، بحر یمحصول فلفل کشورها یبرا،  قطر
اند. از اینرو های اول تا سوم بازارهای بالقوه صادراتی محصوالت مختلف را به خود اختصاص دادهرتبه و عراق نیبحر

های الزم با کشورهای منتخب برای صادرات محصوالت یاد شده و یا توسعه صادرات گردد رایزنیپیشنهاد می
 مذکور صورت پذیرد. محصوالت به کشورهای 

 

 بازارهای بالقوه، غربالگری، تاکسونومی عددی، گوجه فرنگی، بادمجان، فلفل، خیار. :واژگان کلیدی
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 ارزیابی تنوع زیستی محصوالت زراعی استان گلستان

 *2رضایی اعظم ،1نژاد کاظمی اله رحمت
 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه1

 گرگاناستادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 2
E- mail:  mazam.rezaee12@gmail.com 

 

 

 چکیده
تنوع زیستی به عنوان یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، نقش مهمی در امنیت غذایی و تعادل زمین دارد.  

باشد. نظر به اهمیت تنوع زیستی همچنین کاهش توان تولید و سرمایه بیولوژیکی ناشی از تخریب تنوع زیستی می
های عمده ا، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تنوع زیستی گونهکشاورزی به عنوان زیر مجموعه تنوع زیستی در تولید غذ

زراعی در استان گلستان با استفاده از شاخص شانون و شاخص یکنواختی است. آمار و اطالعات مورد نیاز از مدیریت 
آوری ، جمع1396-97نوع محصول زراعی برای سال زراعی  25های استان گلستان  در قالب جهاد کشاورزی شهرستان

 25/2)شهرستان گمیشان( تا  74/1گردیده است بر اساس نتایج شاخص شانون ، تنوع زراعی استان گلستان در بازه 
 75/1ای در شهرستان بندرگز با دهد که یکنواختی گونه)شهرستان بندرگز( قرار دارد و شاخص یکنواختی نیز نشان می

کمترین مقدار را دارا است که این میتواند ناشی از  31/1و کالله با  31/1های گمیشان با بیشترین و در شهرستان
های استان باشد. با توجه به اهمیت های موجود و مدیریت مزرعه در شهرستانتفاوتهای اقلیمی و میزان نهاده

ای کشاورزی در اقتصاد استان گلستان و وجود تفاوتهای اقلیمی در خاکشناسی، هیدرولوژی و دامنه تغییرات در پارامتره
ریزی در گردد به منظور برنامهاقلیمی نظیر بارندگی، درجه حرارت و تبخیر از جنوب تا شمال استان گلستان، پیشنهاد می

تری بر روی تنوع زراعی و باغی اقلیمهای مختلف استان گلستان جهت حفظ پایداری و تنوع زیستی، مطالعات گسترده
 صورت گیرد.

 

 ه پایدار، شاخص شانون، شاخص یکنواختیتنوع زراعی،توسع: یدیواژگان کل
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وری آب در شبکه آبیاری و زهکشی بررسی اقتصادی نقش تغییر سیستم آبیاری بر بهره

 درودزن 

 *2الدین زین شیخ آذر ،1دهقانپور حامد

 اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز دانش آموخته دکتری1
 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز2

E- mail: azeinoddin@yahoo.com 
 

 چکیده

به دلیل نازل بودن دارد. ولی استان فارس نقش مهمی در تولید محصوالت کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن 

 اهمیت به نظرشده است. همچنین با مشکالت جدی مواجه آب رویه و غیر اصولی های بیهای جوی و برداشتریزش

به ازای  مطالعه حاضر، با استفاده از شاخص عملکرد آب، منابع مدیریت جهت در مصرفی آب وریبهره مقدار از آگاهی

پردازد؛ و به منظور وری آب کشاورزی در این شبکه آبیاری و زهکشی می( به محاسبه بهرهCPD) واحد حجم آب

وری از مدل ارزیابی شاخص بهرهبررسی اثرات تغییر در سیستم آبیاری از سطحی به تحت فشار بر متغیرهای موجود در 

های مطالعه نشان داد، در سیستم کشاورزی استفاده شد. یافته 1392-1393( در سال زراعی SWATآب و خاک )

حاصل جمع آب آبیاری و بارش مؤثر شبکه آبیاری و زهکشی درودزن شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب بر حسب 

تواند میاشد. همچنین بر اساس نتایج تغییر سیستم آبیاری از سطحی به بارانی بکیلوگرم در مترمکعب می 616/1برابر 

( و شاخص عملکرد به ازای واحد ETCDP) بر حسب تبخیر و تعرق واقعی وریهای بهرهبه ترتیب به افزایش شاخص

 نابرایندرصد منجر شود. ب 46و  23به مقدار ( IPCPDحجم آب بر حسب حاصل جمع آب آبیاری و بارش مؤثر )

وری مصرف آب کشاورزی در شبکه آبیاری و زهکشی توان بیان کرد، یکی از اقدامات مهم در راستای بهبود بهرهمی

 درودزن، توسعه سیستم آبیاری بارانی است.

 

 ، استان فارسCPD ،SWATسیستم آبیاری بارانی، سیستم آبیاری سطحی، شاخص : یدیواژگان کل
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 کمیت و کیفیت محصوالت زارعی در مناطق نیمه خشک اثرات تغییر اقلیم بر
 1محسن جان محمدی

 دانشگاه مراغه ،یدانشکده کشاورز ،یاهیگ کیو ژنت دیتول یاستاد گروه مهندس 1

E- mail: jmohamad@ut.ac.ir 
 

 چکیده
کشاورزی خصوصا تغییرات اقلیمی از جمله گرم شدن زمین اثرات مخربی بر مقدار و کیفیت غذای تولید شده در بخش 

در مناطق نیمه خشک داشته است. در این بررسی مروری سعی گردید اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی، تحمل گیاهان در 
برابر تنش و افت کیفیت محصول مورد مطالعه قرار گیرد و راهکارهای بالقوه در هر زمینه معرفی گردد. در مناطق نیمه 

شود و در چنین شرایطی تغییرات ها در ماههای سرد سال حادث میسو اکثر بارش خشک با اقلیم مدیترانه ای از یک
اقلیمی باعث کاهش چشمگیر میزان بارش، نامنظم تر شدن بارشها، افزایش بازه های خشک، تنش گرمای زودرس می 

ی خاک، گردد. از سوی دیگر باعث تشدید محدودیت های خاکی نظیر کاهش محتوای رطوبت خاک، کاهش ماده آل
کاهش تنوع زیستی خاک، کاهش در عرضه و فراهم شدن عناصر غذایی و نهایتا کاهش عملکرد می شود. بررسی 

حاکی از آن است که برای کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی بکارگیری  منابع و یافته های محققین
ایجاد تغییر در نظام های زراعی سنتی و خرده مالکیتی،  مدلهای پیش بینی تغییر اقلیم و برآورد میزان تاثیرات منفی،

شده و جدید و همچنین تعریف ورزی و بکارگیری گیاهان فراموشهای خاکهای کشت، بهبود تکنیکاصالح توالی
رسد. افزایش غلظت دی اکسید کربن از طریق کاهش تنفس کشاورزی جدید، ضروری به نظر می-پهنه بندی اقلیمی

سازد و موجب کاهش محتوای پروتئین دانه و افت هان زراعی متابولیسم نیتروژن را با اختالالتی مواجه مینوری در گیا
ها حاکی از آن است که برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بر جنبه های کمی و شود.. نتایج بررسیکیفیت محصول می

ریتهای زراعی  هوشمند و سازگار با روند اقلیمی کیفی و افت شاخص های اقتصادی این بخش، ترویج و بکارگیری مدی
رسد. با این حال بررسی اثرات تغییرات اقلیمی مستلزم مطالعات بین رشته ای در سطوح منطقه ای و ضروری به نظر می

 باشد. ملی می

 

 ی پروتئینای، محتوابهبود عملکرد، تغییرات سریع اقلیمی، ساز و کارهای خوگیری، کیفیت تغذیه: یدیواژگان کل
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 ها در تولید محصول گندم دیمبررسی اقتصادی مصرف نهاده

 )مطالعه موردی روستاهای بخش شاوور شهرستان شوش(
 2، جعفر پورزبید *1پوربهمن خسروی

 استاد و عضو هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1
 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 2

E -mail: khosravipour@ Asnrukh.ac.ir 
 

 چکیده
 از بسیاری مانند نیز ایران در .آید می شمار به جهان خانوارهای مصرفی الگوی در کاال ترین حیاتی گندم امروزه

 و خودکفایی به رسیدن در که سنگینی رسالت و کشور مصرفی نظام در گندم محصول استراتژیک نقش ،اکشوره
 تولید های عامل و منابع ی بهینه مدیریت و ریزی برنامه لزوم و اهمیت بر دارد، وجود ملی ی توسعه اهداف پیشبرد

است و بر مصرف نهاده ها در تولید محصول گندم دیم صورت پذیرفته  این مطالعه با هدف  بررسی اقتصادی .افزاید می
آن است  با محاسبه کشش های تولید هر یک از عوامل تولید، ناحیه بکارگیری عوامل تولید، مورد بحث و بررسی قرار 
گیرد. همچنین ترکیب بهینه عوامل تولید نیز محاسبه شده است. منطقه مورد مطالعه روستاهای بخش شاوور شهرستان 

م این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت تصادفی ساده از دیم شوش می باشد. داده های مورد نیاز برای انجا
کاران منطقه مذکور جمع آوری شده است. در این تحقیق از تابع تولید کاب داگالس و تابع تولید ترانزیندنتال استفاده 

 .برآورد گردیده اند Stata11ر و با استفاده از نرم افزا( OLS)این توابع تولید به روش حداقل مربعات معمولی  شده که
 44درصد از آنها ماشین آالت،  96درصد از زارعین مورد مطالعه نیروی کار، 72نتایج این پژوهش نشان می دهد که 

 درصد آز آنها کود را در ناحیه اقتصادی به کار برده اند. 14درصد بذر و فقط 
 

 داگالس، ترکیب بهینه، شوش، گندم دیمتابع تولید ترانزیندنتال، تابع تولید کاب : یدیواژگان کل
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استفاده از رویکرد نظریه بازی ها برای کاهش تغییر کاربری اراضی شالیزاری )مطالعه موردی 

 شهرستان نوشهر(
 3ییجوال نیرامت، 2یاشراق دیفرش ،1یکرمان رضایعل

 دانشگاه تهران یاقتصاد کشاورز یدکترا یدانشجو 1
 گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یگروه اقتصاد کشاورز اریاستاد 2
 گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز یگروه اقتصاد کشاورز اریدانش 3

E mail: f_eshraghi@yahoo.com 
 

 چکیده
و کمبود  یتوسعه شهر. پردازدیدر شهرستان نوشهر م یزاریشال یاراض یکاربر رییتغ لیو تحل یپژوهش به بررس نیا

شهرستان به وجود  نیا داریدر توسعه پا یادهیمشکالت عد یاراض یکاربر رییتغ یتقاضا برا شیو افزا نیعرضه زم
 یبه بررس هایباز هیمطالعه با استفاده از نظر نیاست. ا هرا سبب شد یگوناگون یو اجتماع یطیمحستیآورده و تبعات ز

 کیمختلف با منافع متضاد  گرانیحوزه توجه داشته است. ازآنجاکه باز نیا یاصل گرانیو باز ییرفتار عوامل عقال
 هیراست نظ رگذاریعوامل تأث ریسا یریگمیعوامل مختلف بر تصم یریگمیاند که تصمآورده دیرا پد یاجتماع تیوضع

عنوان بههستند که کشاورز و دولت  پژوهش نیدر ابازیکنان در رفتارها است.  نیا لیوتحلهیتجز یبرا یدیابزار مف یباز
مطرح شد  یزندان یمعما یباز کیدر غالب  یاجتماع تیوضع نی. اپردازندیمختلف م ماتیدو عامل مهم به اتخاذ تصم

 جیدست مسائل خواهد بود. نتا نیا جینتا یبررس یبرا یاعتمادابزار قابل هایباز هیاز آن است که نظر یحاک جیو نتا
با  دیمحدودکننده با نیدارد عالوه بر وضع قوان یاراض یکاربر رییاز تغ یریکه دولت قصد جلوگچنان دهدینشان م

 یحفظ کاربر یکشاورزان برا قیو ... به تشو ارانهیپرداخت  رینظ یقیتشو یهااستیمختلف و س یهازمیاعمال مکان
خواهد  یاراض نیا یکاربر رییجهت تغ یقدرتمند یهازهیصورت کشاورز انگ نیا ریمبادرت ورزد در غ نیزم یکشاورز

 یقیتشو یهااستیاز س بیصورت ترکبه الیر ونیلیم 341.55ساالنه مبلغ  شودیم شنهادیپ جیداشت، با توجه به نتا
 ساالنه به کشاورز بابت هر هکتار پرداخت شود.

 

 شهرستان نوشهر ها،یباز هینظر ،یزاریشال اراضی، تغییر کاربری :یدیواژگان کل
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 ای در استان کرمانشاهبنیان با رویکرد تئوری زمینهطراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش

 4زالی نادر ،3اللهی فتح جمال ،*2نجفی سیدمحمدباقر ،1نژاد علی زهرا

 1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی
 یدانشگاه راز ،یگروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماع اریاستاد 2
 یدانشگاه راز ،یگروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماع اریاستاد3

 النیدانشگاه گ ،یدانشکده هنر و معمار ،یگروه شهرساز اریدانش 4

E- mail: najafismb@gmail.com 

 

 چکیده
بشر تا کنون  یزندگ یاز ابتدا یاقتصاد یهاگرفته در انقالببه عنوان اساس تمام تحوالت صورت دیتول یالگو رییتغ

وجو ها  جستآن دیتول یدر الگوتوان میدر حال توسعه را  یتمام مشکالت کشورها شهیر ،نیشناخته شده است. بنابرا
نظیری را مو فرصت کرا دگرگون نموده  یو اجتماع یتمام مناسبات اقتصاد ریاخ ۀچند ده یط انیبندانشانقالب نمود. 

خود، همه  یبه خود یانقالب چیاما هروی جوامع در حال توسعه قرار داده است. برای دستیابی به رشد و پیشرفت پیش
ست. استان ا دیجد دیتول یتطابق با الگو ازمندیشده، ن جادیا یهاتیاز ظرف یمندو بهره ردیگیجوامع را دربر نم

های چشمگیری در بخش کشاورزی است. با این حال، به دلیل تبعیت از الگوی تولید سنتی که کرمانشاه دارای ظرفیت
های کشاورزی در این استان، دارای دستاوردهای اندکی است. وری ناچیزی است، فعالیتناکارآمد بوده و دارای بهره

بنیان در استان کرمانشاه، اختصاص یافته است. برای دستیابی انشپژوهش حاضر به طراحی الگوی تحقق کشاورزی د
باز،  یکدگذار یاصل ۀسه مرحلمند، شامل ای بر مبنای رویکرد نظامبه هدف پژوهش، از روش کیفی تئوری زمینه

د با ی عمیق و هدفمنحبهمصا 31استفاده شد. اطالعات مورد نیاز از طریق  ی،انتخاب یو کدگذار یمحور یکدگذار
 انیبندانش یدر قلب کشاورز یفناور ۀتوسعدهد که های تحقیق نشان میخبرگان بخش کشاورزی گردآوری شد. یافته

عوامل  نیترناکارآمد از مهم یتیریمد یندهایو فرآ یقانون یهاهیرو ان،یبندانش یقرار دارد. نگرش نسبت به کشاورز
 یهابنگاه ژهیو یمال یهاتیو کشاورزان، حما جهاد کشاورزی هستند. آموزش کارشناسان یفناور ۀبازدارنده توسع

در استان  انیبندانش یکشاورز ۀبه توسع انیبندانش یهااز شرکت تیحما در راستای یتجار میکوچک و اصالح رژ
 .دینمایکرمانشاه کمک م

 

 ای، استان کرمانشاهزمینهبنیان، تئوری الگوی تولید، کشاورزی دانش :یدیواژگان کل
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 ییکارا یو ارائه نقشه ارتقا یاستان خراسان رضو یکشاورز انبنیدانش هایشرکت یابیعارضه

 آن
 3، محمود صبوحی2، محمد قربانی1پورپژمان عوض

 دکتری اقتصاد کشاورزی، اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای زراعی، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد یدانشجو1
 مشهد. یدانشگاه فردوس یگروه اقتصاد کشاورز یعلم ئتیعضو ه2

 مشهد یدانشگاه فردوس یگروه اقتصاد کشاورز یعلم ئتیعضو ه3

E-mail: Ghorbani@um.ac.ir        
 

 چکیده
به اهداف و  یابیدست یاما برا ؛باشندینم تیفعال یسابقه طوالن یاگرچه دارا یو فناور کشاورز انیبندانش یهاشرکت

مطلوب  ییکارا تیتا به وضع باشندمی خود ضعف نقاط و هاشکاف ییو شناسا یفعل تیشناخت وضع ازمندین یتعال زین
موجود در پارک علم و  یو فناور کشاورز انبنیدانش هایکتشر یابیمقاله با هدف عارضه نیکنند. در ا دایدست پ

 پژوهش نشان جیاند. نتاقرارگرفته یموردبررس یشماربه روش همه 1398در سال  یامطالعه یخراسان رضو یفناور
و  انبنیدانش هایشرکت ازیموردن هاییبانیخدمات و پشت نیترازجمله مهم یو مشاوره بازرگان یمال تیحما ،دهدیم

 یابیمحصول و بازار یدر معرف ییاناعدم تو ،یدر بخش مال ی. کمبود منابع مالردیمورد توجه قرار گ دیفناور است که با
به شمار  یاز نقاط ضعف در بخش نهاد یموقع اسناد باالدستو به حیصح یعدم اجرا زیو ن یابیدر بخش بازار المللینیب
 یو فناور کشاورز انبنیدانش هایو نوآور بودن محصول ازجمله نقاط قوت شرکت یشخص هی. در مقابل، سرماندآییم

عدم  ،یارز هایاستینبود س ها،متیپرتالطم ق توضعی عبارتند از: هاشرکت نیا فراروی دهایتهد نیاست. بارزتر
 یدیبودن محصول تول یانحصار همچنینبودن پروسه اخذ مجوز است. یو طوالن ینسبت به مسائل حقوق یآگاه
بر  زصادرات و تمرک ،یآت راهبردهای با ارتباط در هاشرکت نیا تاولوی. است ها اعالم شدهفرصت شرکت نیترمهم

 است. گذارهیو جذب سرما یبازار خارج
 

 یفیتوص لیموجود، تحل هایو فناور، چالش انبنیدانش هایشرکت ،ییکارآ لیتحل: یدیواژگان کل
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 ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات بهنژادی تحت شرایط ریسک : 

 مرکزی خشک، دشت ساحلی خزری و شمال غربی ایرانمطالعه موردی پهنه 

 2طیبه هالکو بلخان ،1*نورمحمد آبیار

 جیآموزش و ترو قات،یگلستان، سازمان تحق یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق یعلم ئتیپژوهش و عضو ه اریاستاد1
 .(AREEO)، رانیگرگان، ا ،یکشاورز

 یدولت تیریکارشناس و پژوهشگر مد 2

E- mail:n.abyar@areeo.ac.ir 

 

 چکیده
های تحقیقات نظامیافته و گذاری در تحقیقات کشاورزی کشورهای رو به توسعه کاهشسرمایه های اخیردههدر 

در چنین شرایطی تامین  اند.از جمله ایران با چالش تامین مالی نیازهای پژوهشی مواجه شده ااین کشورهدر کشاورزی 
ریزان  اقتصادی خواهد بود. گذاران و برنامهها به سیاستمالی این نوع تحقیقات مستلزم ارائه شواهد مستند از منافع آن

ایت مالی پایدار را کسب نخواهد کرد. لذا این بدون مستندسازی شفاف و متقاعدکننده منافع، تحقیقات کشاورزی حم
کشاورزی مرکزی خشک، -تحقیق برای برآورد منافع بالقوه تحقیقات بهنژادی تحت شرایط ریسک در سه پهنه اقلیمی

-تواند مجموعه سیاستضمن ایجاد آگاهی، میغربی ایران انجام شده است که نتایج آن دشت ساحلی خزری و شمال

برای انجام ریزی اقتصادی کشور را برای حمایت شایسته از تحقیقات کشاورزی متقاعد و مجاب نماید. گذاری و برنامه
های مفید و موثر برای استنتاج تواند خروجیاین تحقیق از الگوی مازاد اقتصادی پیش از اجرا استفاده شده است که می

ریسک منافع عدم حتمیت و نژادی مورد بررسی، علیرغم ها، اغلب تحقیقات بهمنافع تحقیقات تولید کند. بر اساس یافته
ها آوری )بذر و نهال اصالح شده( منتج از آندرصد برخوردار هستند. لذا کاربست فن 71تا  17ازده اقتصادی بها از آن
تواند در افزایش تولید و عرضه محصوالت راهبردی کشاورزی نقش اساسی ایفا نمایند. این شواهد بر ضرورت می

 مایت و تامین مالی تحقیقات کشاورزی و مدیریت ریسک آن تاکید دارد.ح

 

 سازیکشاورزی ، ریسک، شبیه -های اقلیمیتحقیقات بهنژادی ، ارزیابی پیش از اجرا ، پهنه: یدیواژگان کل
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آموزش و ترویج  ازمان تحقیقات،ساجتماعی واگذاری دانش فنی  -منافع اقتصادی ارزیابی

 به بخش خصوصی کشاورزی

 3رضا صداقت، 2تورجی رضامحمد،*1اله رحمانیصفت
 یار پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیاستاد -دکترای اقتصاد کشاورزی1

 کشاورزی  ترویج وآموزش  مربی پژوهشی سازمان تحقیقات، -ارشد محیط زیست شیالتکارشناسی2
 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان دکتری اقتصاد کشاورزی و استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته،  3

 .ایران. رفسنجان. کشاورزی
E- mail: s.rahmani62@gmail.com 

 

 چکیده
و  1395خریداران در دو سال کشاورزی از دیدگاه محققان و  فنّی تحقیقاتدراین مطالعه به اثرسنجی انتقال دانش

میلیون  475، میلیون ریال ارزش افزوده 21151، نفر فرصت شغلی 8.2دهد، پرداخته شده است. نتایج نشان می 1396
به  میلیون ریال جذب سرمایه 938.6جویی ارزی و هزار دالر صرفه 254 ها،جویی در کاهش مصرف نهادهریال صرفه

جوی احتساب صرفه )باریال 5.13با یک ریال هزینه در تحقیقات فناوری کشاورزی،  برآورد شده است. ازای هر فناوری
ریال درآمد برآورد  21.6سال عمر مفید هر فناوری،  11ریال)بدون احتساب( درآمد در سال دارد. برای  2.43و (ارزی

نرخ باالی تسهیالت  و ن عوامل موثر بر موفقیتمهمتری ،قوانین حمایتی معافیت مالیاتی، سود بانکی و شده است.
به  ، عوامل موثر بر عدم موفقیت انتقال دانش فنّی سازمانهای گوناگون و هزینه باالی تولیدبانکی، وجود ضمانت نامه

  آیند.شمار می
 

  فنی، بخش خصوصی، عوامل موثرارزیابی، منافع اقتصادی و اجتماعی، واگذاری دانش: یدیواژگان کل
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ای محصوالت زراعی و باغی در ایران سازی الگوی کشت منطقهپیشنهاد چارچوب مفهومی بهینه

 ها و راهکارها()چالش
 

 3آهنی الهه  ،2آبادی نجف مردانی مصطفی ،*1عبدشاهی عباس

 منابع طبیعی خوزستاندانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و 1
 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 2

 گاه ملی زابل، سیستان و بلوچستاندانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانش 3

abdeshahi1349@asnrukh.ac.ir mail:-E 

 

 چکیده
شود. اهمیت و ضرورت ریزی کشاورزی محسوب میترین مباحث در برنامهپیشنهاد الگوی کشت یکی از مهمطراحی و 

ای و ارائه راهکارهایی های تولید منطقهتوان ناشی از لزوم استفاده بهینه از ظرفیتای کشت را میریزی منطقهبرنامه
تخصیص منابع تولیدکشاورزی دانست. مطالعه حاضر، به ها و گیریجهت رسیدن به توازن عرضه و تقاضا در تصمیم

های این سازی الگوی کشت محصوالت کشاورزی در ایران پرداخته و ضمن بررسی چالشبررسی ابعاد مختلف بهینه
ها ها پرداخته است. نتایج بررسیریزی به ارائه یک چارچوب مفهومی جهت ایجاد راهکارهای مربوط به این چالشبرنامه
داد که ارائه الگویی جامع که کلیه عوامل موثر بر الگوی کشت محصوالت زراعی و باغی را در بر داشته باشد  نشان

با توجه به تمام جوانب  ت،یدر نهاباشد. ای میگیری الگوی کشت منطقهمستلزم استفاده از یک سیستم پشتیبان تصمیم
 اتیبا جزئ میتصم بانیپشتستمیس کی یشت، ساختار اصلک نهیبه یموثر بر الگو یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد ،یفن

 شد. شنهادیآن  پ ییاجرا
 

 های کالن اقتصادیغذایی، اقلیم، مدیریت آب، منابع تولید کشاورزی، سیاستامنیتکلیدی:  گانواژ
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تحلیل اقتصادی تولید ماهیان سردآبی بر اساس خود اتکایی بر تولید تخم چشم زده داخلی یا 

 واردات آن
 4علمدارلو نجفی حامد ،3خلیلیان صادق ،*2موسوی اهلل حبیب سید ،1کیا اسدی هیوا

 .دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس 1
 مدرس تربیت دانشگاه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، اقتصاد گروه دانشیار2
 مدرس تربیت دانشگاه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، اقتصاد گروه دانشیار3
 مدرس تربیت دانشگاه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، اقتصاد گروه دانشیار4

E-mail: Shamosavi@modares.ac.ir 

 

 چکیده
آال زده وارداتی در مقابل نوع تولید داخلی آن، همواره یکی از چالشهای اصلی در فرآیند تولید قزلچشماستفاده از تخم

های تر نژاد وارداتی و کاهش هزینهایجاد این چالش وجود ضریب تبدیل غذایی پاییندر ایران بوده است. عامل اصلی 
یافته از این نژاد نسبت به نوع تکثیرشده از نژاد ایرانی است. با این حال قیمت نژاد وارداتی به خوراک ماهیان پرورش

تولید و امنیت غذایی خواهد بود. با این  مراتب باالتر بوده و احتمال عدم تامین همیشگی آن نیز تهدیدی برای پایداری
توصیف، مطالعه حاضر جهت یافتن راه حلی پایدار برای مسئله فوق طراحی گردید. بدین منظور از مفهوم کارایی 

ها در بین مزارع دارای مجوز تکثیر و پرورش و تفریخ و پرورش استان مازندران اقتصادی و رهیافت تحلیل پوششی داده
که طوریهای تولید خود دارند؛ بهبرداری مناسبی از نهادههای مذکور تقریباً بهرهبراساس نتایج، مزرعهاستفاده شد. 

در کارایی تخصیصی است که نهایتاً  مزارعبا این حال تمایز اصلی درصد است.  87میانگین کارایی فنی در بین آنها 
که میانگین کارایی درصد گردد. با توجه به این 43 موجب شده تا میانگین کارایی اقتصادی آنها اندک و در حدود

درصد و برای مزارع دارای مجوز تفریخ و پرورش شامل مزارع  47اقتصادی در بین مزارع دارای مجوز تکثیر و پرورش 
فاً باشد؛ تغییر ساختار تولید مزارع این استان از حالت صردرصد می 38زده وارداتی چشمکامالً وابسته به نهاده تخم

وابسته به این نهاده خارجی به سمت ساختار تکثیر داخلی یا حداقل تکثیر و پرورش همزمان نژاد ایرانی و غیرایرانی 
تواند قابل توصیه باشد. در این مطالعه کاهش قیمت نهاده های خوراک ماهی و دستمزد نیروی کار نیز به عنوان راه می

 پایداری امنیت غذایی شناسایی شد. حل دیگری جهت تضمین کارایی اقتصادی و نیز
 

استان مازندران، کارایی، تحلیل  زده،چشمآال، نهاده وارداتی و داخلی تخمدهندگان ماهی قزلپرورش: یدیواژگان کل

 ها.پوششی داده
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 کاران شهرستان سرابزمینیگریزی بر کارایی فنی سیباثر ریسک

 2و قادر دشتی* 1فاطمه ثانی
 1دانشجوی دکتری گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تبریز

 2استاد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تبریز
E- mail: Fateme.sani69@yahoo.com 

 

 چکیده

ها ترین گزینهترین مشکالت عصر کنونی است. یکی از مناسبافزایش جمعیت جهان و نیاز روزافزون به غذا از مهم
سطح کارایی است که بدین منظور بایستی عوامل بازدارنده شناسایی و با طراحی و اجرای برای افزایش تولید، ارتقای 

گریز بوده و رفتار ایشان بیش از هر چیزی از ریسک های بهینه رفع شود. از آنجایی که کشاورزان عمدتا ریسکسیاست
کارایی فنی، نگرش تولیدکنندگان به ریسک های موثر بر شود در کنار دیگر عاملبینی میرو پیشاز این، پذیردتاثیر می

گریزی بر کارایی ی حاضر ارزیابی اثر ریسکرو هدف مطالعه. از اینی کارایی آنان باشدکنندههای تعییننیز از عامل
کشاورز شهرستان سراب از طریق تکمیل  211باشد. برای این منظور اطالعات الزم از کاران میزمینیفنی سیب

و  (QRPریزی درجه دوم توام با ریسک )گریزی با بکارگیری مدل برنامهآوری شد. ضریب ریسکعپرسشنامه جم
نتایج نشان داد که اکثر زارعین مورد مطالعه ( محاسبه گردید. DEAها )کارایی فنی به روش تحلیل پوششی داده

کاران تحت زمینیکارایی فنی سیبباشد. متوسط می 9/2گریزی نسبی ضریب ریسکمیانگین و  باشندگریز میریسک
های درصد بدست آمد. عواملی نظیر تجربه، تحصیالت، بعد خانوار و شرکت در کالس 78بازده متغیر نسبت به مقیاس 

اند. بنابراین در گریزی و سن اثر منفی بر کارایی داشتهترویجی اثر مثبت بر کارایی داشته، در حالی که ضریب ریسک
گریزی ایی فنی توسعه بیمه و حمایت دولت از بیمه محصوالت کشاورزی جهت کاهش ریسکراستای بهبود کار

 گردد. کشاورزان توصیه می
 

 گریزی، کارایی فنیکاران، ضریب ریسکزمینیها، سیبریزی درجه دوم، تحلیل پوششی دادهبرنامه: یدیواژگان کل
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 صیفیجات گلخانه ای مناطقبررسی عوامل اقتصادی مؤثربر توسعه سطح زیر کشت 

 روستایی)شهرستانهای منتخب استان خراسان رضوی(

 1دیجاو هیسم

 مشهد یفردوساه دانشگی اقتصادکشاورز کارشناسی ارشد1

E- mail: javid.somayye@gmail.com 

 

 چکیده:

 و شد خواهد مواجه رشد، به رو تیعمج نیا یبرا غذا هیته مشکل با ندهیآ در بشر جهان، تیجمع رشد به رو شیافزا با
برنامه ریزی در . باشد ینم اجرا قابل کشت ریز سطح توسعه قیطر از تنها یکشاورز محصوالت دیتول اساس نیا بر

های مختلف تولیدی بخش کشاورزی، از جمله مواردی است جهت اصالح منابع آب و خاک، سرمایه گذاری در زمینه
به دنبال دارد. توسعه روستایی که خود افزایش درآمد روستاییان را به دنبال که بهره وری بهینه در بخش کشاورزی را 

و همچنین  داتیتول شیافزا جهت در ن،ینو یروشها از یکدارد رونق اقتصادی کشور را نیز به دنبال خواهد داشت. ی
 حاضر قیتحق .باشدیم یاگلخانه کشت ای متراکم یکشاورزتوسعه روستا و ایجاد کارآفرینی و افزایش درآمد روستاییان 

مناطق  دارانگلخانه را قیتحق نیا یآمار جامعه. باشد یم یشیمایپ -یکم روش اساس بر و یکاربرد قاتیتحق زمره در
 یبررس نیا یط. دهندیم لیتشک مانیفر و هیدریح تربت ز،یشاند طرقبه چناران، مشهد، در اطراف شهرهای ،روستایی

 با رویکرد ایجاد اشتغال در مناطق روستایی ،یا گلخانه جاتی فیص کشت ریز سطح توسعه بر ،یاقتصاد عوامل ریثأت
 یبارها لیتحل از استفادهبا  و یساختار معادالت روش قیتحق نیا در استفاده مورد روش. گرفت قرار مطالعه مورد
کاهش تورم و کاهش هزینه های تولید سطح زیر کشت  صورت در است شده حاصل که آنچه طبق. است بوده یعامل

 تولیدات گلخانه ای افزایش می یابد و افزایش قیمت محصول، نیز میتواند منجر به توسعه سطح زیر کشت گردد.

 

 یساختار معادالت گلخانه، ،یاقتصاد عوامل: یدیواژگان کل
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با کشت مرسوم بذر در بررسی اقتصادی کشت نشاء و هیدروپرایمینگ بذر در مقایسه 

 ایذرت دانه

 2، علی ماهرخ* 1هرمز اسدی      

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، استادیار پژوهش تحقیقات اقتصاد کشاورزی، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر1
 کرج، ایران

2استادیار پژوهش تحقیقات ذرت، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 

 کرج، ایران
E- mail: hormoz.asadi3@gmail.com 

 

 چکیده
وری مصرف آب و کوتاه کردن مدت زمان الزم برای تکمیل رشد گیاهان، یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود بهره   

-دراین پژوهش به منظور بررسی اقتصادی روشباشد. اعمال مدیریت صحیح کشاورزی همچون تغییر شیوه کاشت می

پالت در ای، آزمایشی به صورت اسپلیتدانههای کشت نشایی و هیدروپرایمینگ در مقایسه با کشت مرسوم بذر ذرت
های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر در استان البرز قالب طرح بلوک

مرداد( در  11تیر، یک مرداد و  21تیر،  11اجرا شد. در این آزمایش چهار تاریخ کاشت )  1397و  1396های طی سال
پالت اصلی و  سه روش کاشت )کشت مستقیم بذر، بذر هیدروپرایم شده و کشت نشایی( و دو هیبرید سینگل کراس 

ر گرفتند. تحلیل اقتصادی این پژوهش با های فرعی مورد ارزیابی قرا( به صورت فاکتوریل در پالت 261و  714ذرت )
بندی جزیی، تحلیل هزینه و درآمد، منفعت خالص نهایی تیمارها و بازده فروش محصول انجام استفاده از روش بودجه

تیرماه دارای بیشترین  11در روش کشت مستقیم بذر در تاریخ کاشت  714شد. طبق نتایج، میانگین عملکرد ذرت رقم 
در  714کیلوگرم در هکتار بود. البته میانگین درآمد خالص روش کشت مستقیم بذر ذرت رقم  7/12245 عملکرد و برابر

درصد بوده که نسبت به روش های  2/71میلیون ریال در هکتار و بازده فروش محصول  6/123تیر  11تاریخ کشت 
تیر به عنوان اولویت اول در منطقه  11در تاریخ کشت  714کشت مستقیم بذر رقم  دیگر برتری داشته است، بنابراین

 شود. توصیه می
 

 .ای ، ارقام، عملکرد، هزینه، منافع خالص نهاییذرت دانه: یدیواژگان کل
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 یبر الگو ی: آزمون اثر خشکسالرانیا ریانج یمصرف کنندگان امارات برا حاتیترج یداریپا

 مصرف
 2، مریم امینی *1وردیریحانه اله

 دانشکده اقتصاد و توسعه، دانشگاه تهران ،یگروه اقتصاد کشاورز ،یابیبازار شیگرا ،یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو 1
 دانشکده اقتصاد و توسعه، دانشگاه تهران ،یگروه اقتصاد کشاورز ت،یریو مد دیتول شیگرا ،یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو 2

E- mail: Rey.allahverdi@ut.ac.ir 

 

 چکیده
گذشته کشور ایران مقام چهارم در تولید و صادرات انجیر را به خود اختصاص داده است. با وجود این که در دو دهه 

گردد، شرایط خشکسالی طوالنی مدت باعث آسیب شدید به این درخت انجیر، از گیاهان مقاوم به خشکی محسوب می
ر جدی درختان انجیر دیم را تضعیف نمود. ، به طو1389های خشکسالی گسترده در کشور، در سال شود. دورهدرخت می

ترین کشور هدف ایران از لحاظ مقدار واردات، امارات متحده عربی است. لذا به عنوان هدف مقاله، ترجیحات کشور مهم
و با استفاده از روش آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده مورد سنجش قرار  2119تا  2111های امارات طی سال
آوری ها از پایگاه اطالعاتی سازمان تجارت بین الملل جمعمورد بررسی انجیر خشک و تر بوده و داده گرفت. محصول

والیس به منظور تحلیل تغییر ساختاری نقطه نقض ماتریس ترجیحات آشکار شده -شده است. بررسی آماره کراسکال
(WARPنشان داد، نقض در ترجیحات مصرف )ساختاری نیست. نتایج مربوط به  کنندگان اماراتی ناشی از شکست

 رفتار فرضیه 2117و  2115های دهد، تنها در سال( نشان میGARPشده ) آشکار ترجیحات یافته تعمیم اصل بررسی
 2111چنین، نتایج عدم پایداری ترجیحات مصرف کننده از انجیر وارداتی از ایران را از سال رد نشده است. هم عقالیی

های کشت و مدیریت چون مغذی نمودن زمینبایست اقداماتی همکند. لذا میتایید میخشکسالی  به بعد، به علت وقوع
بهینه آب جهت ارائه محصولی با کیفیت باال برای تغییر ترجیحات مصرف کنندگان اماراتی به سمت انجیر ایران صورت 

 گیرد.

 

 GARPانجیر، آزمون ناپارامتری، ترجیحات آشکار شده، امارات، : یدیواژگان کل
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 ررسی عملکرد محصوالت کشاورزی منتخب در اقلیم و زیراقلیم در ایرانب

 نسیبه زارعی1، آرش دوراندیش2، حسن علی بخشی3*، محمود صبوحی صابونی4

 1دانشجو دکترا اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 2دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 3 دانش آموخته  اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 4 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

E - mail: hali44477@gmail.com 

 

 چکیده

در اقلیم و  یاو ذرت دانه دیم و یجو آب دیم،و  یگندم آبی عملکرد محصوالت در این تحقیق به بررسی مقدار و نحوه

 نیانگیم ،مورد بررسی محصوالت عملکردمتوسط  یهادادهشود. در این راستا از  های کشور پرداخته میزیر اقلیم

 درصد 77 و 56غالت  محصوالتشده است. باتوجه به این که   استفاده  1361-94 یهاسال طی دما نیانگیم ،بارش

ات موردمطالعه غلّ تنها پژوهش نیا در ،شوندیشامل م خشکمهیدر مناطق خشک و ن بیکشت را به ترت ریاز سطح ز

 یبرادر نهایت  اند.شدهانتخاب اند، کشت ریسطح ز نیباالتر یدارا کهمحصول  پنج ها میان  آن و از رندیگیم قرار

 نیشتریبنتایج حاکی از آن است که  .شدبر عملکرد محصوالت از تابع واکنش عملکرد استفاده  میاقل رییاثرات تغ یبررس

، سرد خشک، معتدل خشکمهین، گرم خشکمهین، سرد خشکمهین و زیر اقلیم میاقل درواکنش عملکرد به بارش  بیضر

و گندم دیم است.  مید جو ، جو دیم،مید گندم ی،آب گندم ،مید گندمبه ترتیب مربوط به خشک معتدل  و گرم خشک

 خشکمهین، گرم خشکمهین، سرد خشکمهین و زیر اقلیم میاقل در دماواکنش عملکرد به  بیضر نیشتریببعالوه 

، جو دیم میدگندم  گندم آبی و جو دیم، ،مید گندمبه ترتیب مربوط به خشک معتدل  و گرم خشک، سرد خشک، معتدل

تولید و عملکرد بهتر محصوالت  کارآمد تیریمنظور مدو به قیآمده از تحقدستبه جیتوجه به نتا بااست.  گندم دیم

های شود. با تدوین الگوی کشت جامعه کشوری طبق عملکردمی شنهادیپها در کشور کشاورزی در اقلیم و زیراقلیم

 های مرتبط نمایند.مورد بررسی در اقلیم و زیراقلیم محصوالتمحاسبه شده سعی بر تولید 

 

 عملکرد محصوالت کشاورزی ، دما،تابع واکنش عملکردبارش، : یدیواژگان کل
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 در شهرستان ماهنشان آالقزل ماهی پرورش در مزارع ریسک مدیریت ابزارهایشناسایی 
 5فتحی ، رقیه4زاد، جواد حسین3، قادر دشتی2زاده، محمد قهرمان1فردیاسر احمدی

               1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز
                           2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز  

 تبریز دانشگاه کشاورزی اقتصاد  گروه استاد3  

     تبریز دانشگاه کشاورزی اقتصاد گروه دانشیار4  
     تبریز دانشگاه کشاورزی اقتصاد ارشد کارشناسی دانشجوی 5 

E- mail:Ghahremanzadeh@Tabrizu.ac.ir 
 

 چکیده
به خاطر شرایط نامساعد آب و  های کشاورزیهمانند سایر زیر بخش پروریبخش آبزیزیر عدم قطعیت و ریسک در 

گیرد. هدف از این مطالعه بررسی ابزارهای مدیریت ریسک و نوسانات قیمت شکل می هاهوایی، شیوع بیماری
های مورد نیاز از طریق تکمیل باشد. دادهیآال در شهرستان ماهنشان مبکارگرفته شده در مزارع پرورش ماهی قزل

طور کلی ابزارهای مدیریت ریسک به گردآوری گردید. 1399گیری تصادفی متناسب در سال پرسشنامه به روش نمونه
-راهبرد مدیریت ریسک برون و اییمزرعهراهبرد مدیریت ریسک درون به دو دستهدر این مطالعه در بخش کشاورزی 

ایی، شاخص انتخاب مزرعههای راهبرد مدیریت ریسک دروندر بین شاخصتقسیم شد. نتایج نشان داد که  اییمزرعه
ایی، مزرعههای راهبرد مدیریت ریسک برونتکنولوژی با ریسک کمتر دارای بیشترین کاربرد بوده و از بین شاخص

ایی و راهبرد مزرعههبرد مدیریت ریسک درونباشد. در مقایسه بین راشاخص تأمین مالی دارای بیشترین استفاده می
-ایی استفاده میمزرعهدهندگان ماهی بیشتر از راهبرد مدیریت ریسک درونایی، پرورشمزرعهمدیریت ریسک برون

 کنند.

 

 آال، شهرستان ماهنشان.ابزارهای مدیریت ریسک، پرورش ماهی قزل: یدیواژگان کل
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 کشاورزی بر درآمد روستاییبررسی نقش سرمایه گذاری 

 2، مریم طلعتی*1فاطمه رستگاری پور

  حیدریه تربت دانشگاه کشاورزی اقتصاد گروه استادیار1

 حیدریه تربت دانشگاه ارشد کارشناسی آموخته دانش2

E- mail: F.rastegaripour@torbath.ac.ir 

 

 چکیده
 بخش این نقش. باشد می توسعه حال در کشورهای در ویژه به اقتصادی هایبخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش

 کشش از کشاورزی بخش در تولید کشش. است بوده مهم اشتغال ایجاد همچنین و ملی ناخالص تولید در همواره
این بخش ابزار قوی برای کشورهای درحال توسعه  .دارد زیادتری کاربری شدت دیگر عبارت به است، کمتر آن اشتغال

رود که توسط آن به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. همچنین توسعه در این بخش موجب ازجمله ایران به شمار می
گذاری بر درآمد روستایی انجام شده کاهش فقر در این کشورها گردیده است.این پژوهش با هدف برسی نقش سرمایه

گذاری کشاورزی و رشد و از طریق معادالت همزمان نوع ارتباط سرمایه 1353-1398فاده از آمار دوره زمانی است.با است
معادالت مورد نظر برازش  E-viewsاقتصادی وفقر روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. با به کارگیری نرم افزار 

درامد کشاورزان و در نتیجه روستاییان از درآمد هد که دشده و ضرایب آن محاسبه گردیده است. نتایج مطالعه نشان می
 که هاسایر مشاغل کمتر و با نوسانات بیشتری همراه بوده است از این مهمتر اینکه به دلیل عدم ثبات و نوسان قیمت

روز به روز در حال کاهش  جامعه اقشار دیگر به نسبت هاآن درآمد سهم شودمی کشاورزان درآمد در نوسان به منجر
موجودی سرمایه، نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی تاثیر مثبت معناداری بر رشد اقتصادی  است.

 کشاورزی دارند.

  

 وریگذاری، بهرهفقر روستایی، رشد اقتصادی، سرمایه : یدیواژگان کل
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 فارسگذاری در سازمان جهاد کشاورزی استان های سرمایهتعیین اولویت
 *1دادگر محمدی

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس1

E-mail: mohammadi287@yahoo.com 

 

 چکیده:
این بخش است، اما محدودیت منابع های گذاری در فعالیتبخش کشاورزی مستلزم افزایش سرمایهدر افزایش تولید 

های تولیدی از یک سو و تعدد نیازها و اهداف از گذاری در فعالیتگذاری و باال بودن ریسک سرمایهمالی برای سرمایه
در این مطالعه به منظور تعیین سوی دیگر، برنامه ریزی و اولویت بندی سرمایه گذاری را اجتناب ناپذیر ساخته است.

عنوان های سازمان جهادکشاورزی استان فارس، از روش تحلیل سلسله مراتبی بهه گذاری در زیربخشاولویت سرمای
های مرتبط و براساس آمار و گیری چند شاخصه استفاده شده است. با بهره جستن از شاخصهای تصمیمیکی از روش

فارس از نظر اولویت  دکشاورزیجها های سازمانزیربخش ،1392-91اطالعات گردآوری شده برای دوره زمانی
گذاری در میان سایر اند. براساس نتایج زیربخش آب و خاک، دارای اولویت اول سرمایهبندی گردیدهگذاری، رتبهسرمایه

های،  مکانیزاسیون، امور دام، حفظ نباتات، صنایع تبدیلی، زراعت ها بوده است و پس از آن به ترتیب زیربخشزیربخش
های آخر قرار اند. در نهایت ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی و شیالت در رتبهگذاری بودهدارای اولویت سرمایهو باغبانی 

بندی ای متناسب با اولویتشود اعتبارات توسعهگذاری توصیه میدارند. لذا در راستای هدفمندسازی سرمایه
گذاری در هر هی صورت پذیرد تا اثربخشی سرمایهگذاری توزیع شود. همچنین در هر زیربخش مطالعه مشابسرمایه

 زیربخش نیز افزایش یابد.
 

 گذاری، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، بخش کشاورزی، استان فارسهای سرمایهاولویت: یدیواژگان کل
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های نوین و ی جزئی نهاده آب مصرفی در محصوالت گندم، جو و ذرت در روشوربهرهمقایسه 

 سنتی آبیاری
 3، حامد رفیعی2، ایرج صالح*1فرشته محمدباقری

 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه تهران1
 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران2
 دانشگاه تهراناستادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی 3

E- mail: mohamadbagheri6971@gmail.com 
  

 چکیده
با توجه به افزایش روز افزون تقاضای آب در بخش کشاورزی و محدودیت منابع آبی کشور، توجه به مسئله بحران 

ی حاضر به  ارزیابی و وری آن اهمیت بسزایی دارد. از این رو مطالعههای ارتقاء سطح کارایی و بهرهمنابع آبی و روش
های مورد داده پردازد. یی مصرف آب در استان البرز میجوفهصرهای نوین آبیاری و نقش آن در بررسی اقتصادی روش

باتوجه به هدف  آوری شده است.بوده و از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع 1396-97نیاز مربوط به سال زراعی 
ی نوین های آبیاروری جزیی آب کشاورزان پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که روشپژوهش،به بررسی بهره

آمار توصیفی مقدار آب مصرفی در هکتار با توجه به میزان نیاز  بر میزان آب مصرفی و هزینه تاثیر معناداری دارد.
شود طور که مالحظه میهای آبیاری محاسبه شده است. همانخالص آبیاری و متوسط راندمان کاربرد برای روش

ذرت مربوط به آبیاری تیپ است، و بیشترین میزان آب کمترین میزان آب مصرف شده برای محصول گندم، جو و 
وری جزیی نهاده آب مصرفی برای محصوالت گندم، جو و ذرت مربوط به آبیاری سنتی است. نتایج آمار توصیفی بهره

ای محاسبه گردید. همانطور که مالحظه های آبیاری  برای محصوالت گندم، جو وذرت علوفههای انواع روشدر گروه
کار به طور میانگین کار و جوکار و ذرتوری جزیی نهاده آب برای کل کشاورزان گندمد میزان بهرهشومی
وری جزیی نهاده آب برای محصوالت گندم، جو و ذرت در باشد و به طور متوسط بین بهرهمی 5/ 78و29/1و23/1

جویی آب مربوط بیشترین میزان صرفه های نوین و سنتی وجود دارد؛ وهای آبیاری، اختالف معناداری بین روشگروه
 به گروه آبیاری تیپ است.

 

 وری جزئی آب، صرفه جویی، استان البرزآبیاری نوین ، بهرهواژگان کلیدی: 
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 مندی صاحبان کسب و کارهای کشاورزی و غذاییعوامل مؤثر بر میزان رضایت

 )مطالعه موردی: خراسان رضوی(
 4دشتابی  ، مریم دهقان3، ملیحه شیبانی2کرباسی، علیرضا *1زادههنگامه هندی

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد1
 استاد و عضو هیئت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد2

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد3
 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد4

E- mail: hengamehendii@gmail.com 

 

 چکیده:
وری و ایجاد حس رضایتمندی در بهره رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در کار و افزایش اثربخشی، کارآیی و بهره

های مهم در ارتقای دهد سازوکار سرمایه اجتماعی یکی از جنبهباشد و مطالعات نشان میبرداران کشاورزی می
-باشد. براین اساس هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی صاحبان کسبمیرضایتمندی شغلی 

وکار بصورت کامال از صاحبان کسب 173باشد. تعداد وکارکشاورزی و غذایی )مطالعه موردی: خراسان رضوی( می
مورد  71/1 کنیک آلفای کرونباخروایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین و پایایی آن با تتصادفی انتخاب شدند. 

مورد بررسی قرار  STATAافزار ها  از روش الجیت ترتیبی با استفاده از نرمبررسی قرار گرفت. در این پژوهش داده
های استنباطی تحقیق تأثیر متغیرهای سن، یافته گرفت. نتایج آزمون برنت نشان از تایید استفاده از الجیت ترتیبی است.

کاری و درآمد را بر میزان رضایتمندی مورد بررسی قرار داد. از بین این متغیرها با توجه به الگوی سابقهتحصیالت، 
الجیت ترتیبی تنها متغیر سن تأثیر منفی بر میزان رضایتمندی دارد. مطابق با نتایج اثرنهایی هرچه افراد سن باالتر 

-واحد کاهش می 116/1و  1113/1متوسط و باال(  به ترتیب )میزان رضایت  3و  2باشد احتمال قرار گرفتن در گروه 

دهنده عدم خطی نشانیابد. نتایج ازمون همواحد افزایش می 116/1)رضایت کم(  1یابد و احتمال قرار گرفتن در گروه 
وسعه کارهایی که موجب تخطی در مدل است. با توجه به تاکید مقاله بر میزان رضایتمندی و از طرفی راهوجود هم

های ترویجی تأثیرگذار است. ها و همایشهای ترویجی، جشنوارهشود که برپایی نمایشگاهاقتصادی شود پیشنهادات می
جا که بسیاری از افراد توانایی بازاریابی و فروش های خوداشتغالی و کارآفرینی باید رونق پیدا کند. از آنایجاد بازارچه

 چه محلی برای فروش و معرفی محصوالت این افراد است.محصوالت خود را ندارند، این بازار
 

 وکارکشاورزی و غذاییترتیبی، کسبمندی، الجیتتوسعه پایدار، رضایتواژگان کلیدی: 
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 های ایرانهای ناشی از مقیاس در صنعت طیورگوشتی استانتحلیل روند  تغییر تکنولوژی و صرفه

 3زاد، جواد حسین2، قادر دشتی1زهرا کاوخانی

 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز 1
 استاد گروه  اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز 2
 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز 3

E-mail: kawkhaniz@yahoo.com 

 

 چکیده
پروتئینی نظیر گوشت مرغ از های کشاورزی منجمله محصوالت رشد فزاینده جمعیت و افزایش تقاضا برای فراورده

وری عوامل تولید را به صورت یک ضرورت درآورده است. از آنجایی که طرفی و محدودیت منابع تولید، ارتقاء بهره
حاضر با هدف ارزیابی روند و  شود. مطالعهوری محسوب میهای اساسی تغییر بهرهتغییر تکنولوژی یکی از مولفه
های مورد های مختلف ایران صورت گرفت. بدین منظور دادهعت مرغداری گوشتی استانماهیت تغییر تکنولوژی در صن

آوری گردید. برآورد تابع هزینه ترانسلوگ به همراه جمع 1375-96ی زمانی استان در طی دوره 27نیاز مربوط به  
نشان  (SURE)اهر نامرتبط های پانلی به روش سیستم معادالت به ظسیستم معادالت سهم هزینه با استفاده از داده

درصد است، یعنی تغییر تکنولوژی در  -61/1داد که به طور متوسط نرخ تغییر تکنولوژی در واحدهای مرغداری کشور 
تر از یک طول زمان باعث کاهش هزینه تولید محصول گوشت مرغ گردیده است. از آنجایی که کشش هزینه کوچک

د محصول با پدیده بازده صعودی نسبت به مقیاس  و لذا وجود صرفه اقتصادی ( بدست آمد بنابراین تولی37/1)معادل 
مندی صنعت طیور از نمادهای نوین تکنولوؤی و اتخاذ تدابیر برای افزایش مقیاس تولید در باشد. نهایتا بهرهروبرو می

 شود.های مختلف کشور پیشنهاد میواحدهای مرغداری گوشتی استان

 

 وری، تابع هزینه ترانسلوگ، تغییر تکنولوژی، کشش هزینه، مرغداری گوشتیبهرهواژگان کلیدی: 
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 های گوشتی ایرانوری کل عوامل تولید مرغداریمحاسبه کارایی بهره
 1، فاطمه ثانی2، قادر دشتی*1یسادات ساع نایفر

 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز1
 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریزاستاد 2

E- mail: farina_saei@yahoo.com 
 

 چکیده
-های چشمگیر در طی دههگذاریدر راستای تامین بخشی از نیازهای غذایی جامعه، صنعت طیور کشور بواسطه سرمایه

وری عوامل و ارتقای بهرهگیری اصولی از منابع های گذشته رشد و توسعه مناسبی را تجربه کرده است. از این رو بهره
-باشد. به همین منظور هدف اصلی مقاله برآورد و تحلیل کارایی بهرهگذاران بخش کشاورزی میتولید مدنظر سیاست

شده و وری مشاهده اختالف بین بهرهوری کارایی بهرهباشد. های گوشتی ایران میوری کل عوامل تولید مرغداری
کند جهت نیل به هدف تحقیق از روش تحلیل استفاده از تکنولوژی موجود را بیان میوری ممکن را با  حداکثر بهره
 هایمرغداری اینمونهشد. اطالعات الزم از نتایج طرح آمارگیری ها و شاخص فیرو پریمونت بهره گرفته پوششی داده

وری کل عوامل کارایی بهرهن تهیه گردید. نتایج برآورد محاسبات نشان داد که میانگی 1375-94های طی سال کشور
باشد. که حداقل می 616/1 های گوشتی مورد مطالعه ایران کمتر از یک و برابر بانیز در بین مرغداری (TFPE)تولید 

 1375-94های سالوری طی باشد. بدین ترتیب مالحظه گردید که کارایی بهرهمی 1394در سال  434/1برابر با 
گیری از هایی نظیر بهرهگذاریسر گذاشته است. در نهایت اتخاذ تدابیر مدیریتی و سیاستای را پشت کاهش قابل توجه

 گردد.وری توصیه میهای تکنولوژی نوین جهت بهبود کارایی  بهرهنهاد
 

 وری، مرغداری گوشتیپریمونت، کارایی بهره-وری ،شاخص فیروبهرهواژگان کلیدی: 
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 محصوالت کشاورزی مهم استان زنجان مقایسه سود فعالیت صنوبرکاری با
 1شجاعی محمد ،1کالگری محسن ،1مجیدی طه ،*1احمدآبادی اللهی عین محرم

 هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان عضو1
 m.ainollahi@gmail.com E mail: 

 

 چکیده

گان جنگلداری به سمت تولید چوب است. در این زمینه نقش صنوبرها در تأمین دهنددر بیشتر مناطق دنیا نگاه توسعه
های ینکه طرح استراحت جنگل برای جنگلاچوب مورد نیاز صنایع در برخی مناطق جهان قابل توجه است. با توجه به 

ر نسبت به هر دوره دیگری حیاتی است. استان زنجان یک هیرکانی وارد مرحله اجرا شده است، کشت و توسعه صنوب
 %2خشک تا خشک است و از این نظر دارای پوشش جنگل طبیعی بسیار کمی است؛ به طوری که حدود یمهنمنطقه 

ای است. به همین دلیل، کشت و توسعه صنوبرکاری برای تأمین نیازهای سطح استان دارای پوشش درختی و درختچه
 3های استان زنجان تعداد به منظور بررسی وضعیت صنوبرکارییت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، استان از اهم

ها به توده منتخب صنوبرکاری برداشت شد. میزان رشد در هکتار و در سال صنوبرکاری 31قطعه نمونه در هر یک از 
 های مختلفهای گونهتفکیک گونه محاسبه و برحسب قیمت فروش چوب تَر مقدار میانگین تولید ناخالص صنوبرکاری

 روش تحلیل ارزش کنونی خالصمحاسبه شد. برای مقایسه اقتصادی فعالیت صنوبرکاری با تولید محصوالت زراعی، از 
تولید صنوبر سیاه، سپیدار و صنوبر اورامریکن های یتفعالبرای بینی شده گردش نقدی پیشاستفاده شد. بدین منظور 

زمینی و پیاز ان و تولید محصوالت زراعی لوبیا، گندم آبی، سیبمحاسبه و با هزینه احداث و نگهداری باغ سیب و تاکست
درصد  18سال عمر مفید و نرخ بهره  21مقایسه شد. نتایج نشان داد که هزینه احداث باغ سیب و انگور با لحاظ نمودن 

صنوبر سیاه،  میلیون ریال خواهد بود. در حالی که هزینه صنوبرکاری برای 2/71میلیون ریال،  5/52به ترتیب مبلغ 
تر از احداث باغ انگور بوده و باشد. همچنین احداث باغ سیب پرهزینهیممیلیون ریال  6/6سپیدار و اورامریکن مبلغ 

تر است. در بین محصوالت زراعی هم، تولید محصول پیاز هزینه صنوبرکاری از احداث باغ سیب و انگور به مراتب پایین
و تولید محصول گندم آبی به سرمایه کمتری نیازمند است. در این میان، تولید  تر از سایر محصوالت استپرهزینه

توان نتیجه گرفت که تولید صنوبر در ها سودآوری باالتری دارد. بنابراین میزمینی نسبت به سایر فعالیتمحصول سیب
است و درآمد خالص متوسطی مقایسه با تولید محصوالت زراعی و باغی به سرمایه متوسط ولی زمان بیشتری نیازمند 

 کند.یدکننده ایجاد میتولبرای 

 

 صنوبر، اورامریکن، تبریزی، سپیدار، سیب، گندم، لوبیا، استان زنجان واژگان کلیدی:
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 پسته یمحصول باغ سکیر تیریبر مد یمیاقل یمولفه ها ریثأت

 *2، فهیمه یزدانی1حمید محمدی

 محیط زیستدانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی 1
 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل2

E-mail: fyazdani206@yahoo.com 
 

 چکیده
 یمساله م نییتب یپسته پرداخت. برا یمحصول باغ سکیر تیریبر مد یمیاقل یمولفه ها ریتاث یمطالعه به بررس نیا

مولفه  ریدر کنار سا یمیاقل یخود وابسته به مولفه ها ییایجغراف تیپسته در موقع یمحصول باغ دیتوان گفت که تول
 نیاز ا کیقرار دهد. هر  ریپسته را تحت تاث دیتول سکیتواند ر یم یمیاقل راتییحالت تغ نیباشد. در ا یم یدیتول یها

درختان پسته محسوب شود  ایپسته و  یمحصول باغ یخطر برا کیتواند به عنوان  یفصل از سال م کیمولفه ها در 
 یمولفه ها یررسمطالعه ب نیسازد. براساس آنچه گفته شد هدف ا یآنها مشخص م یرا برا سکیر تیریبه مد ازیکه ن

محاسبات به صورت  یپسته بود. مواد و روش ها: روش مورد استفاده برا یمحصول باغ سکیر تیریبر مد یمیاقل
پسته اثرگذار  یمحصول باغ سکیر تیریبر مد یمطالعه نشان داد که سرمازدگ یها افتهی: جیبود. نتا تیپروب ونیرگرس

 طیدر شرا یمحصول باغ دیکاهش خطر در خصوص تول ییزان توانایحالت به م نیدر ا سکیر تیریبودند. بحث: مد
آب و هوا و کم  یخشک ایو  یمعموال در دو دسته سرمازدگ یمیاقل راتییتغ انیم نیگردد. در ا یباز م یمیاقل راتییتغ
 شود. یم فیتعر یآب
 

 کمبود بارش ،یهوا، سرمازدگ یهوا، گرم یپسته، خشک واژگان کلیدی:
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 تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه کسب و کارهای کشاورزی
 

 4زاده، هنگامه هندی3دشتابیمریم دهقانی ، *2 ، علیرضا کرباسی1ملیحه شیبانی

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد1
 استاد و عضو هیئت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد2

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد3

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 4

E- mail: arkarbasi2002@yahoo.com 

 

 چکیده
گذاری داخلی فضای مناسب برای کسب و کار های کشاورزی یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه

خاطر، منظور آرامشکنند، بهزایی ایفا میای در اشتغالهای کشاورزی نقش عمدهشود. فعالیتو بین المللی محسوب می
ترین راهکارها عنوان یکی از مناسبگذاری در این بخش، بیمه بهبقا و دوام واحدهای کشاورزی و افزایش جذب سرمایه

تواند ریسک درآمد فعاالن این بخش را کاهش دهد. در همین راستا این مطالعه به و سازوکارهای حمایتی است که می
های مورد نیاز رضوی پرداخته است. دادهو کارهای کشاورزی استان خراسان پذیرش بیمه کسببررسی عوامل مؤثر بر 

-به صورت تصادفی جمع  1398رضوی در سال پرسشنامه از واحدهای تولیدی استان خراسان 144از طریق تکمیل 

منظور بررسی عوامل مؤثر بر بهمورد استفاده قرار گرفت.  STATAو  Excelافزار ها نرمآوری گردید. جهت آنالیز داده
درصد نمونه  72/59دهد که پذیرش بیمه واحدهای کشاورزی از الگوی الجیت استفاده گردیده است. نتایج نشان می

-ذیرفتهدرصد از  واحدهای کشاورزی نمونه، بیمه را نپ 28/41اند و بیمه را پذیرفته و واحد کشاورزی خود را بیمه نموده

دهد که متغیرهای تعداد اعضا فعال، سن مدیر و ساعت کاری اند. همپنین نتایج حاصل از برآورد مدل الجیت نشان می
که متغیر سابقه واحد کشاورزی دارای تأثیر منفی بر احتمال باشند در حالیدارای تأثیر مثبت بر احتمال پذیرش بیمه می

  باشد.پذیرش بیمه واحدهای کشاورزی می

 

 بیمه، خراسان رضوی، ریسک، الجیت، واحدکشاورزیواژگان کلیدی: 
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  زمینیزمینی تراریخته مقاوم به آفت بید سیبسیبدانش فنی تولید ارزیابی آثار اقتصادی  

 *1نورمحمد آبیار
استادیارپژوهش و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 

 گرگان

      E-mail: n.abyar@areeo.ac.ir 

 

 چکیده
تامین غذای این جمعیات رو باه    برایبینی شده است جمعیت کره زمین تا چند دهه آینده به نه میلیارد نفر برسد. پیش

های قابل کشات و مناابع   که زمیندرحالی ،باید افزایش یابدکشاورزی رشد در طول چهل سال آینده، تولید محصوالت 
اساتفاده از  کاربست داناش بیوتکنولاوژی باه ویاژه     های زیستی و شرایط محیطی مناسب و کافی نیستند. آبی، سوخت
 از اساتفاده  باا  که غلبه بر آنهاا  هاییرویارویی با چنین چالش تواند برایمی (اریختهتراصالح ژنتیکی شده )محصوالت 

با این حال تحقیقات کشاورزی به طور عام و تحقیقات  گیرد. قرار استفاده مورد است، دشوار مرسوم سنتی هایرهیافت
دهایی در بااره فوایاد اقتصاادی و    مردان کشور قارار نگرفتاه و باا تردیا    اصالح ژنتیکی به طور خاص مورد اقبال دولت

های شیمیایی، تخریب زیست محیطی و سالمتی افراد مواجه شاده  توانمندی آن در افزایش تولید، کاهش مصرف نهاده
زمینی تراریخته مقاوم به آفت بیاد در  است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آثار اقتصادی کاربست دانش فنی تولید سیب

داخلای کشات باذور سایب      بازده رخن های تحقیق،کشور انجام شده است. بر پایه نتایج و یافتهکاری زمینیمزارع سیب
درصد و بیشتر از کمینه نرخ باازده قابال قباول     97کشور  کاریزمینیسیب مزارع زمینی تراریخته مقاوم به آفت بید در

و ارزش کنونی خالص منافع نیز نیز حدود  4/41)هزینه فرصت سرمایه(، نسبت فایده به هزینه آن بیشتر از یک و برابر 
 باه  باراعت تخصیص یا گذاریسرمایه که دهدمی نشان کلی طورها بهیافته شود. اینریال برآورد می هزار 496725385

شود کاربست این بینی میو پیش بوده مقبول و پذیرتوجیه اقتصادی نظر از فنی دانش این به منتج پژوهشی هایپروژه
 تولیدکننادگان،  اجتمااعی  و اقتصاادی  فوایاد  زمینای، سایب  تولیاد  هزیناه  و عملکاردی  خساارت  کاهش دانش ضمن

ای را ایفاا نمایاد.   را افزایش و در دستیابی به امنیت غذایی نقش شایسته محصول و دیگر ذینفعان این کنندگانمصرف
گذاران تواند سیاستاین نتایج شواهدی مستند از بازده اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی است که می

مالی شایسته آن متقاعد  ضرورت توجه هر چه بیشتر به تحقیقات کشاورزی و تامینریزان اقتصادی کشور را به و برنامه
گذاری در عرضه دانش و سازی این دانش فنی در میان عالقمندان به سرمایهنتایج همچنین بیانگر قابلیت تجاری نماید.

کااران و  زمینای باشد، زیرا بر پایه نتایج، کاربست آن فواید اقتصادی قابل توجهی را برای سیبفنون نوین کشاورزی می
تواناد ساودآوری و مناافع قابال قباولی بارای       راه خواهد داشت. از این رو عرضه تجاری آن مای کنندگان به هممصرف
   زمینی تراریخته داشته باشدگذاران در امر تولید و عرضه بذور سیبسرمایه

 

  زمینی تراریخته، آفت بید، تحلیل مازاد اقتصادی، نسبت فایده به هزینه. اصالح ژنتیکیسیب:  کلیدی گانواژ
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ریزی فازی خاکستری با رویکرد زیست محیطی و کاهش مصرف آب در تعیین کاربرد مدل برنامه

 الگوی بهینه کشت 
 *2، محمد جواد مهدی زاده راینی1حمید محمدی

 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل1
 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل2

E-mail: javadmehdizadeh55@gmail.com 
 

 چکیده 
-برمبنای سیاست محصوالت، کشت برای الگویی سازیپیاده و تعریف مستلزم کشاورزی بخش در تولید نظام اصالح

محیط زیست،  حفظ راستای در اقلیمی و ایمنطقه هایپتانسیل و کشاورزان دانش بازار، ساختار کشور، کالن های
ریزی فازی است. هدف از مطالعه حاضر کاربرد مدل برنامه پایدار اقتصادی هایمزیت به دستیابی کاهش مصرف آب و

باشد. خاکستری با رویکرد زیست محیطی و کاهش مصرف آب در تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان جیرفت می
ریزی فازی خاکستری استفاده گردید. اطالعات مورد نیاز این پژوهش از جهت تعیین الگوی کشت از مدل برنامه

 1396-1397ها و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در سال زراعی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، آمارنامه
زمینی بین برآورد شد. نتایج نشان داد سطح زیر کشت سیب GAMSافزاری آوری و نتایج با استفاده از بسته نرمجمع

تغییر است. سطح قابل 9/2349و  1547تواند تغییر کند. سطح زیر کشت پیاز بین هکتار، در منطقه می 7/5328و  5292
 5/129تواند تغییر کند. سطح زیر کشت هندوانه بین هکتار، در منطقه می 4/985و  6/531فرنگی بین زیر کشت گوجه

تواند تغییر کند. سطح زیر هکتار، در منطقه می 1561و 841ای بین ت دانهتغییر است. سطح زیر کشت ذرقابل 5/241و 
های ذکرشده و باهدف تغییر است. کشاورزان منطقه با توجه به محدودیتقابل 3/2237و  7/1214کشت یونجه بین 

چنانچه ند. توانند کشت کنهکتار خیار می 6/2163هکتار جو و  5/1644هکتار گندم،  1/4911حداکثر مقدار سود، 
های منطقه از جمله آب، کود و سموم شیمیایی کاهش یابد، امکان افزایش سطح زیر کشت و سودآوری وجود محدودیت

سزائی دارد، توجه به این امر در های منابع تأثیر بهخواهد داشت. از آنجا که توسعه خدمات زیربنائی در کاهش محدودیت
 تواند موثر باشد.های منطقه میزایش سودآوری فعالیتخصوص استفاده بهینه از منابع برای اف

 

 ریزی ریاضی، محیط زیست، منابع آب، جیرفت.الگوی بهینه کشت، برنامه واژگان کلیدی:
 

  

mailto:javadmehdizadeh55@gmail.com
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 اثر پراکندگی اراضی بر کارایی فنی )مطالعه موردی: شهرستان اهواز(

 2، فرزانه حسنی دیارجان*1بهناز ناظرانی

       اقتصاد تولید کشاورزی دانشگاه تبریزدانشجوی دکتری رشته 1
 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد تولید کشاورزی دانشگاه تهران 2

E-mail: b.nazerani89@gmail.com 

 

 چکیده

کشاورزى به  اراضیپراکنده بودن . باشدراکندگی اراضی کشاورزی یکی ازمهمترین موانع توسعه کشاورزی میپ
صورت قطعات مختلف در مناطق مختلف یک شود که در آن کل زمین زراعى متعلق به یک زارع بهوضعتى گفته مى
بنابراین هدف اصلی از این مطالعه بررسی ارتباط بین پراکندگی اراضی و کارایی فنی در  .اندروستا قرار گرفته

داده است که ارتباط بین پراکندگی اراضی و کارایی فنی یک ارتباط شهرستان اهواز بوده است. نتایج این مطالعه نشان 
یابد. منفی و معنادار است. به عبارت دیگر با افزایش تعداد قطعات کشاورزی میزان کارایی فنی کشاورزان کاهش می

گی اراضی با منظور افزایش کارایی فنی کشاورزان در منطقه بایستی از طریق حمایت از فرآیند یکپارچبنابراین به
هایی در هایی برای کشاورزان و اعطای تسهیالت کم هزینه، مانع از خردشدن اراضی از راه ارائه تبصرهاعمال مشوق

های های پراکنده خصوصی با زمینقانون ارث و تعیین حد بهینه قطعات زراعی در هر منطقه و همچنین تعویض زمین
 ه شدن مزارع کشاورزی در منطقه شد.قطعیکپارچه دولتی مانع از خردشدن و قطعه

 

 : پراکندگی اراضی، کارایی فنی، یکپارچگی اراضی، اهوازواژگان کلیدی
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گذاری در یک پرتفوی؛کاربرد ارزش در معرض ریسکارزیابی ریسک سرمایه  

 صبامرادی1، محمد بهادری2 ، سمیه شیرزادی لسکوکالیه3*

 1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

E-mail: s.shirzadi@sanru.ac.ir 

 

 چکیده

گذاری در بازارهای نوسانات باال در بازار سهام به ویژه برای فرآیندهای سرمایهسازی ریسک بازار در شرایط امکان کمی
نوظهور بسیار حائز اهمیت است. یک رویکرد آماری برای تعیین کمی میزان ریسکی که یک پرتفوی دارایی از حرکات 

ارزش در معرض ریسک است. شود، معیار غیرمنتظره بازار، نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت کاالها و ارزش سهام متحمل می
این مطالعه بازده قیمتی یک پرتفوی متشکل از سهام هشت شرکت قندی را با استفاده از اطالعات سری ماهانه طی 

رود دهد که انتظار میبررسی کرد. نتایج نشان می Risk5.2@گیری از نرم افزار با بهره 1399تا  1391های سال
همچنین نداشته باشد.  -81/31ضرری بیشتر از  %5از براورد مدل با احتمال تنها بازده ماهانه پرتفوی در ماه بعد 

بود. برای ارزیابی بیشتر عملکرد شبیه  1394و سال  1398مشاهده شده به ترتیب در سال  VaR کمترین و باالترین
-که خوبی پیشمحاسبه شد  (MAPE) سازی مونت کارلو و تأیید صحت این برآوردها، میانگین خطای درصد مطلق

دهد که مونت کارلو یک روش انعطاف به طور کلی نتیجه به دست آمده از تحقیق حاضر نشان میبینی را تایید کرد. 
 دهد.ارائه می VaR پذیر و دقیق برای پیش بینی

 

 کارلوسازی مونتارزش در معرض ریسک، سبد سهام، شبیهکلیدی:  گانواژ
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ستان بررسی ارتباط بین ساختار سازمان با کارآفرینی سازمانی  در سازمان جهاد کشاورزی ا

 اردبیل 

 حسین کوهستانی1 ، رسول مجدی نیارق2*، شاپور ظریفیان3،  حسین کریم زاده4

 1 دانشیار، گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 2 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز 

 3 دانشیار، گروه ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 4 استادیار، گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز
E-mail: Majdirasuol@hotmail.com 

 

 چکیده

های اساسی رشد و توسعه و و از پایه داردنقش قابل مالحظه و انکارناپذیری در سرنوشت هر جامعه  کشاورزی بخش
باشد که هرگونه یمی جهاد کشاورزمتولی این بخش، سازمان  از طرفی، گردد.محسوب میاقتصادی استقالل هر نظام 

جهت هدف این تحقیق، بررسی ینبدشود. یمبخش بهبود در عملکرد این سازمان باعث افزایش و بهبود وضعیت این 
باشد. با نهادینه شدن یمارتباط بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل 

شوند، بلکه یمبه ایجاد تغییر در محیط پیرامون خود  مندعالقهافراد سازمان  تنهانهتوان گفت یمکارآفرینی در سازمان 
ی هافرصتتر با محیط وفق یافته، از یعسریجه سازمان درنتپذیرند و یم ترراحتسازمان را نیز  موردنظرهای ینوآور

به تعیین یابد. در این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران اقدام یمموجود استفاده نموده و به اهداف متعالی خود دست 
طی پژوهش با استفاده از  انتخاب شدند. موردنظری هانمونهیری تصادفی گنمونهاز  حجم نمونه و سپس با استفاده

ای معنادار بین دو متغیر فوق و آزمون همبستگی پیرسون ارتباط بین دو متغیر بررسی و رابطه SPSS v22افزار نرم
 .است شدهارائهی آتی هاپژوهشبرای پیشنهادهایی در آخر  مشاهده نشده است.

 

 یجهاد کشاورزکارآفرینی سازمانی، ساختار سازمانی، استان اردبیل، کلیدی:  گانواژ
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های کشاورزیبررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان به عضویت در تعاونی  

 علیرضا کرباسی1*، مریم دهقانی2، ملیحه شیبانی3، هنگامه هندیزاده4

 1 استاد و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

  2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

  3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 4 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail: karbasi@um.ac.ir 

 

 چکیده

طور ها کارساز و مفید واقع شود بهتواند در بسیاری از زمینهباشد، مینظام تعاونی میهای کشاورزی که زیر گروه تعاونی
کلی نظام تعاونی روش مناسبی برای گسترش عدالت اقتصادی، روح دموکراسی و تفاهم اجتماعی است. همچنین در 

و به منزله نهادی مردمی  های اقتصادی و اجتماعی نقش موثری داشتهعدالتیتضعیف و زایل ساختن نابرابری و بی
های اجتماعی است. در این تحقیق سعی بر آن های مردمی و حضور فعال و مستمر در فعالیتعامل تشویق مشارکت

های ها برای عضویت در تعاونیاست به برخی از عوامل موثر بر نگرش دانشجویان مبنی بر گرایش یا عدم گرایش آن
ریزان آن جامعه ای برای برنامهبر آن است که جایگاه نگرش مردم در هر جامعهکشاورزی پرداخته شود زیرا اعتقاد 

نفر برآورد شد و اطالعات با تکمیل  411باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران بسیار با اهمیت می
دهد تحلیل شد. نتایج نشان میریزی شده آوری و با استفاده از معادالت ساختاری و تئوری رفتار برنامهپرسشنامه جمع

بر نگرش  9/1و ارتباطات با مقدار  45/1، عوامل اجتماعی با مقدار 61/1، دانش با مقدار 83/1هنجار ذهنی با مقدار 
هنجارهای ذهنی شود های کشاورزی رابطه مثبت و معناداری دارند. پیشنهاد میدانشجویان نسبت به عضویت در تعاونی

 های اجتماعی موجود ایجاد نمود.اطالعات دقیق در مورد عضویت در تعاونی از طریق رسانه را با به دست آوردن
 

 ، هنجار ذهنی                                ریزی شده، نگرشهای کشاورزی، تئوری رفتار برنامهتعاونیکلیدی:  گانواژ
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 PESTELتحلیل فضای کسب و کار زنجیره تأمین گوشت مرغ کشور با استفاده از الگوی 

 بهزاد فکاری سردهایی1*، مهدی راعی دهقی2 ، ناصر شاهنوشی3

  1پژوهشگر مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا، 

 2 معاون طرح و برنامه شرکت مزارع نوین ایرانیان 

 3  استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail: jfakari@gmail.com 

 

 چکیده

های جهانی، باید محصوالت متنوع با توجه به درخواست مشتری، با کمترین هزینه دردسترس قرار گیرد. در رقابت
یابد. گوشت مرغ به پذیری محصول نهایی افزایش میهای اضافی تولید حذف شده و رقابتدرقالب زنجیره تأمین هزینه

ر است، در سبد کاالیی خانوار، حضور بیشتری داشته و دلیل اینکه قیمت آن نسبت به اقالم جانشین، به نسبت کمت
و تحلیل فرایند  PESTELدارای مصرف باالیی نسبت به کاالهای رقیب است. در این مطالعه با استفاده از الگوی 

شود. برای تهیه ( به بررسی وضعیت فضای کسب و کار زنجیره تأمین گوشت مرغ در کشور پرداخته میANPشبکه )
طراحی و تکمیل پرسشنامه از سه دسته از نخبگان صنعت مرغ )تولیدکنندگان، تاجران و معاونت دام و طیور  اطالعات از

دهد که عوامل محیطی بیشترین اهمیت را در فضای جهاد کشاورزی( تکمیل گردیده است. نتایج مطالعه نشان می
ابی مزارع پرورش مرغ مادر گوشتی و کسب و کار گوشت مرغ داشته و عامل دسترسی به آب مهمترین عامل مکانی

شود که در مکانیابی توجه به شرایط اقلیمی منطقه گوشتی در کشور است. در ادامه با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می
 و دسترسی به بازار داخلی و خارجی در اولویت قرار گیرد.

 

 .ANPو  PESTELگوشت مرغ، زنجیره تأمین، آب، : کلیدی گانواژ

  



دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی

116 
 

 

ستان ی موردی: اهای تابلویی  )مطالعهبرآورد تابع تولید محصول جو با استفاده از رویکرد داده

 اصفهان(

 ابوالقاسم باقری1* ، اعظم یادگاری2

  1 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور اصفهان

 2 دانشآموختهی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور اصفهان

E-mail: mmohsen55@yahoo.com 

 

 

 چکیده

 بر تولید مؤثر عوامل شناساییاساس اینمی باشد. بر طیور و انسان و دام غذای در تأمین جو از محصوالت زراعی مهم

با در استان اصفهان بررسی عوامل مؤثر بر تولید جو باشد. هدف از پژوهش حاضر، این محصول، بسیار حائز اهمیت می
مربعات  حداقل با روش جو تولید باشد. برآورد تابعمی 1381-98های زراعی طی سالهای تابلویی داده استفاده از

عوامل  دهد که ازمیانآمده از این پژوهش نشان میدستنتایج بهشده است. انجام داگالسکاب مدل طریقاز معمولی
عملکرد جو، سطح زیرکشت گندم، کود شیمیایی، آبیاری و متغیرهای قیمت جو با یک وقفه،  ترتیببه جو، تولید مؤثر در

گذاری منفی  کار تأثیرآالت و نیرویوقفه، ماشینیکدما تأثیرگذاری مثبت و متغیرهای بذر مصرفی، قیمت گندم با
تولید)ناحیه  دوم یناحیه در ی آبیاری و کود شیمیایینهاده دهد،مینشان  این پژوهشنتایج برآن اند. عالوهداشته

گرفته اند. قرار  )ناحیه غیراقتصادی(سوم تولید یدر ناحیه کارآالت و نیرویبذر مصرفی، ماشین هاینهادهاقتصادی( و 
دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس  جو در استان اصفهانکه تابع تولید داد نشان مدل برآورد نتایج حاصل از  نهایتدر

 باشد.می
 

 های تابلویی.داگالس، استان اصفهان، رویکرد دادهلید جو، تابع تولید کابتوکلیدی:  گانواژ
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شرایط عدم  در منطقه گتوند استان خوزستان تحت تعیین کارایی فنی و اقتصادی تولید برنج

 حیتمت

 3یاوحد نی، نسر 2یزبار نیاسمی،  *1یآبادنجف یمردان یمصطف

خوزستان،  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،ییو عمران روستا یزراع یدانشکده مهندس ،یگروه اقتصاد کشاورز اریاستاد 1

 رانیا،یمالثان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

رانیدانشگاه تهران، ا  

 3 دانشآموخته دکتر اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

E-mail: m.mardani@asnrukh.ac.ir 

 

 هچکید

برنج بعد از گندم از ارزشمندترین منابع تامین کننده انرژی برای انسان بوده است. تولید برنج ایرانی یک محصول مهم 
باشد. اشتغال و درآمد برای روستاییان می بعابرای کشور ایران جهت تامین امنیت غذا و همچنین یکی از مهمترین من

کاران منطقه گتوند )استان خوزستان( با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی به ارزیابی کارایی برنج ردر مطالعه حاض
کشاورز با در نظر گرفتن  121پرسشنامه از  لیتکم قیاز طر ازیمورد ن یهاهای استوار پرداخته شده است. دادهداده

سازی رهیافت بهینه. گردید حاصل 1396-1397سال زراعی  برایساده  یتصادف یریگو استفاده از نمونه یآمارجامعه 
از آن است که  یحاک جینماید. نتاهای غیرقطعی را فراهم میگیری با دادهاستوار امکان ارزیابی واحدهای تصمیم

نسبت  یترقیدق جینتا دهند،یواحدها مدنظر قرار م ییکارا یابیرا در ارز سکیو ر تیحتمکه عدم ییهاوشراستفاده از 
را  یترقیمناسب و دق یهایگذاراستیس توانیالگوها م نیا یبر مبنا جهی. در نتندینمایارائه م کیکالس یهابه روش

به طوری که  باشند.میکش سطح زیرکشت و علفکاران مورد مطالعه میان برنجدر  هاناکاراترین نهاده نمود. شنهادیپ
ها بدون کاهش در کش به سطح بهینه مصرف این نهادهدر سطح زیرکشت و علفمقدار مشخصی توان با کاهش می

 نینو یهاو روش یاقتصاد میبا مفاه ییجهت آشنا یجیو تروریزی آموزشی در این راستا برنامهتولید دست یافت. 
تولید و بهبود کارایی توصیه شود. وری عوامل های مناسب و پیشرفته برای باالبردن بهرهاستفاده از تکنولوژیو  دیتول
 شود. می
 

 ، گتوندسازی استوارکارایی فنی، بهینهبرنج، کلیدی:  گانواژ
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ویو کار در  استان خراسان رض عوامل موثر بر استفاده از تسهیالت توسط صاحبان کسب  

 مریم دهقانی1، علیرضا کرباسی2*، هنگامه هندیزاده3، ملیحه شیبانی نوقابی4

 1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 2 استاد و عضو هیئت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 

 3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 4 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

E-mail:Arkarbasi2002@yahoo.com 

 

 چکیده

-امروزه یکی از فاکتورهای مهم در بحث رقتار صاحبان کسب و کار ، تصویر ذهنی از محصوالت و خدمات است. بانک

توانند در رشد و توسعه دهند و میهای خدماتی هستند که به مشتریان خود خدمات مالی ارایه میها نیز از جمله سازمان

باا هادف   باشد. در پاژوهش حاضار   ایفا کنند. یکی از خدمات بانکی قابل توجه ، دادن تسهیالت به مشتریان می نقش

نفر از صاحبان کسب  173نمونه آماری شامل بررسی عوامل موثر بر استفاده از تسهیالت توسط واحدهای کسب و کار  

ها در ایان پاژوهش پرسشانامه    . ابزار گردآوری دادهاندو کار در استان خراسان رضوی  به صورت تصادفی انتخاب شده

باه   stataافازار  تحلیل و از الگوی رگرسیونی الجیت با استفاده از نرم spssهای گردآوری شده با نرم افزار باشد، دادهمی

ت مثبات و  تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان داد ارتباط نرخ بهره و  سرمایه باا احتماال اساتفاده از تساهیال    

 دار است. دار است، همچنین ارتباط میزان درآمد و سابفعه فعالیت با احتمال استفاده از تسهیالت مثبت و معنیمعنی

 

 ت، توسعه پایدارتسهیالت، کسب و کار، الگوی الجی :واژگان کلیدی 
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 بررسی اثر نرخ ارز بر نوسانات قیمت موادغذایی در ایران

 سمیرا کنعانی1، محمد قهرمانزاده2* ، قادر دشتی2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

 2دانشیاران گروه اقتصاد کشاورزی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

E-mail: Ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir 

 چکیده

مندی اقتصاددانان به غذایی و رفاه جامعه منجر به عالقه وجود نوسانات قیمت موادغذایی و اثرگذاری آن بر امنیت

بررسی عوامل موثر بر قیمت موادغذایی گردیده است. از جمله عوامل اثرگذار بر نوسانات قیمت موادغذایی، ناپایداری و 

آینده ایجاد کند و  تواند عدم اطمینان بیشتری در مورد قیمت موادغذایی درباشد که میثباتی نرخ ارز در کشور میبی

مطالعه حاضر بررسی اثر نرخ ارز بر نوسانات قیمت موادغذایی در ایران  هدف: رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

باشد تا اثرات نرخ ارز بر متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله رشد تولید و تقاضا کشورپرداخته شود. بدین منظور از می

های مورد نیاز برای مطالعه حاضر شامل قیمت موادغذایی بصورت ماهانه گرفته شد. دادهبهره  GARCHهای خانواده مدل

 1383-95ی زمانی ، نرخ ارز و نقدینگی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی دورهPPIدر قالب شاخص قیمت 

شوند. گیری ایستا میر تفاضلنشان داده شد که متغیرها در سطح ناایستا بوده و با یکبانتایج: آوری شده است. جمع

خطی و غیرخطی مورد آزمون قرار  ARCHسپس معادله میانگین شرطی برای متغیرها برآورد گردید و آزمون وجود اثرات 

غیرخطی هستند در نتیجه واریانس ناهمسانی به صورت نامتقارن  ARCH گرفت. نتایج موید آن بود که متغیرها دارای اثر

مدل، مدل  8نامتقارن برای سری قیمت مواد غذایی برآورد گردید که از بین  GARCHهای وجود دارد. لذا مدل

SAGARCH  .الگوی مناسبی تشخیص داده شد. درضمن از این مدل برای بیان اثر نامتقارن اخبار نیز بهره گرفته شد

شرطی مثبت بوده یعنی با  های مطالعه بیانگر آن است عالمت ضریب متغیر رشد نرخ ارز در معادله واریانسیافته

 78/11یابد. از لحاظ عددی مقدار این ضریب برابر افزایش نوسانات نرخ ارز نوسانات قیمت موادغذایی نیز افزایش می

درصد افزایش خواهد  1178/1درصد رشد نرخ ارز افزایش یابد تالطم قیمت موادغذایی  1باشد بدین مفهوم که اگر می

ی امنیت غذایی کشور بوده و رشد نرخ ارز اثر ت موادغذایی از عوامل مهم و تعیین کنندهجایی که قیمیافت. از آن

شود در صورت کافی بودن موجودی ذخایر ارزی کشور، دولت بسزایی در نوسان قیمت موادغذایی دارد، توصیه می

قدرت خرید مردم روز به روز کمتر همچنان با نرخ ارز ترجیحی اقدام به واردات اقالم مواد غذایی ضروری مردم نماید تا 

 نشود. 

  GARCHهای خانواده موادغذایی، نرخ ارز، نوسانات قیمت، مدلواژگان کلیدی: 
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روری بر عوامل بازدارنده در توسعه کوددهی نرخ متغیر در ایرانم  

 آسو مرادزاغه 1*، محمدرضا ملکی2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه کردستان

  2 استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ، دانشگاه کردستان

E-mail: a.moradzageh@Agri.uok.ac.ir 

 

 چکیده

که  یبرای کل مزرعه مورد استفاده قرار دهند، در حال یکنواختصورت ها را بهمرسوم است که کشاورزان نهاده
های مختلف درون یک ای به مزرعه دیگر، بلکه در قسمتهای مورد نیاز خاک و محصوالت نه تنها از مزرعهنهاده

از کشورها با  یدر برخ یرنرخ متغ یکودده هایشرو یریکارگباعث شده به یمزرعه نیز متفاوت است. عوامل متعدد
موجود پرداخته و  یعلم منابع یبنده که به مرور و جمعتالش شد یقتحق ینروبرو شود. در ا اییدهعد هاییدشوار

 خلیمقاالت مرتبط دا یقتحق ینانجام ا یشود. برا یحتشر یراندر ا یرنرخ متغ یکودده ینهعوامل و موانع بازدارنده در زم
نشان داد که  یج. نتاگرفته استمورد استفاده قرار  یرانا یردر حال توسعه نظ یمرتبط با کشورها یخارج یمقاالت یزو ن
از خاک، عدم وجود  یبردارنمونه ین،اطالعات زم توانیم یراندر ا یرنرخ متغ یکودده یهااستفاده از روش یبرا

در  یبا آموزش کشاورزرا  ینامناسب و استفاده از اطالعات زراع یریتکشاورزان، مد یرشپذ ی،مکان اصخ هاییهتوص
 یلکشاورزان، عدم تما یهاندازه مزارع، سرما ها،ینههز یرعوامل نظ یرسابرطرف کردن  ی. اما برانمودکوتاه مدت حل 

ها استفاده از ابزار یترفع محدود ی،کشاورز یزاتخاک، تجه یهدولت، اطالعات اول گذارییهعدم سرما ی،بخش خصوص
توان  یمل فوق را معوا ینالزم است. بنابر ا یکالن کشور یزیافزار و سنجش از دور برنامه رمرتبط، نرم یو حسگرها

 یکشاورز یریتآن تحول در ساختارها و مد فعر یکرد و برا یکتفک یو فناور یزراع  ی،اقتصاد-یدر گروه اجتماع
 خواهد بود. یضرور یامر

 

 کشاورزی دقیق، ادوات کود ریز، ادوات کودکارکلیدی:  گانواژ
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 باغاقتصاد مرکبات و کیوی؛ تحلیل دانش و مهارت تولید در مدیریت 

 *1سماء یرسول آم

 محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1

E mail: amisama59@yahoo.com 

 

 چکیده

 یو اجرا نیلذا تدو باشدیم ینسبت به حالت کنون یباالتر یو توان صادرات یدیتول تیظرف یدارا یویمرکبات و ک

 لیپژوهش تحل نیاز ا یاست. هدف اصل ریناپذاجتناب یامر دیتول یهاچالش یتیریمد لیو تحل کیبرنامه استراتژ

بارای انتخااب و رتبااه  کیاستراتژ لیماتریس تحل ییاستان مازندران و شناسا یویمرکبات و ک دیموجود تول تیوضع

است.  این تحقیق ازنوع  یویمرکبات و ک دیتول هایتیبناادی اسااتراتژی هااای برتاار جهت هدفمندکردن فعال

 1398استان مازندران در سال  یویمرکبات و ک دیموجود تول تیمقطعی بوده و به صورت میدانی به منظور بررسی وضع

. شد انجام ایخوشه تصادفی نوع از سپس و وزنی ایطبقه ایمرحلهگیری ابتدا به روش چنداست. نمونه دهانجام ش

 از هاداده لیو تحل هیدر مراحل مختلف تجز تیز فرمول کوکران استفاده شد که درنهاا آماری نمونه حجم تعیین جهت

های تحقیق جهت پاسخگویی به شد. فرضیه فادهاست یوکی باغدار 71 و مرکبات باغدار 126 به مربوط اطالعات

مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد رابطه  SPSS.17افزارسؤاالت تحقیق و با استفاده از نرم

آنها وجود دارد.  یدانش باغدار هایمهارت دویتول ندیدر فرا یویمرکبات و ک عاتیداری بین سطوح ضامعکوس و معنی

 دارد، وجود داریها رابطه مثبت و معنیآن یابیبازار هایمرکبات و مهارت دکنندگانیتول یبین سطوح درآمد مچنینه

آنها در سطح اطمینان  یفروش انتخاب ریبا مس یویمرکبات و ک دکنندگانیباغ تول تیرمدی دانش بین رابطه حالیکه در

سازمان جهاد  میرمستقیزمینه، دخالت و نظارت مستقیم و غ راینمحقق د ییدار نبوده است. راهکار اجرادرصد معنی 95

 .باشدیمحصول م دیتول یها نهیبه منظور کاهش هز ،یابیو بازار دیتول یها یتعاون لیاستان مازندران در تشک یکشاوز

 

 یویباغ، مرکبات، ک تیریمد د،یمهارت تول د،یدانش تول :یدیکل گانواژ
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 کشت و منابع آب دشت همدان یالگو تیریمد

 2یمیرح ی، محمود حاج*1یذوق یسلطان احمد

 رازیدانشگاه ش دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی1

 دانشگاه کردستان  یروه اقتصاد کشاورزاستادیار گ2

E- mail: ahmad_soltanizoghi@yahoo.com 

 

 چکیده

آب  نیتأم تیریمد تیمداوم، اهم یهایدرست در کنار خشکسال تیریاز حد و عدم مد شیبرداشت ب ر،یاخ یهادر دهه

مصرف کننده آب  نیبه عنوان بزرگتر ،یاستفاده در کشاورز یرا برجسته کرده است. برداشت آب از منابع آب موجود برا

دارد.  یمحصوالت زراع نهیبه یتوسط الگو یاقتصاد صیتخصو  یزیرنظر در برنامه دیبه تجد ازیدر جهان، ن نیریش

مطلوب محصول و  یدر منبع آب موجود بر الگوها رییآب و تغ متیق شیافزا استیس ریتأث یمطالعه بررس نیهدف از ا

شد و  جادیمثبت ا یاضیر یزیربا روش برنامه نهیکشت به یالگو کیاست. در مرحله اول،  یسود خالص کشاورز

دو گروه از کشاورزان، با مساحت  یمختلف برا یوهایآب در سنار نیکاهش تأم یهااستیآب و س متیق شیسپس افزا

نشان  جیقرار گرفت. نتا لیو تحل هی، مورد تجز1398-97 یهکتار تحت محصول در سال زراع 11از  شتریکمتر و ب

 نیتأم دیشد تیدر محدود ونجهیو  ازیو پ ایاست. لوب کسانی باًیکشت در هر دو گروه تقر یدر الگو راتییکه تغ دهدیم

 ینیزمبیس یو الگو ابدییم شیکشت ذرت افزا ریحذف خواهند شد. سطح ز یآب از الگو متیق شیافزا ایآب 

در کاهش آب و از  یشتریو ب عتریسر ریآب تأث متیق شیافزا استینشان داد که س جینتا نیرا دارد. همچن رییتغ نیکمتر

 .دو گروه دارد هردست دادن سود در 

 

 منابع، آب هی، تخلPMP ،یاضیر یزیرکشت، برنامه یالگوها :یدیکل گانواژ

 

 

 

 

 

 



دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی

123 
 

 

 رانیگندم در ا نیتأم رهیزنج یهاسکیر لیتحل

 2یکرباس رضای، عل*1یرجب میمر

 مشهد یدانشگاه فردوس یارشد گروه اقتصاد کشاورز یکارشناس یدانشجو1

 مشهد یدانشگاه فردوس یاستاد گروه اقتصاد کشاورز2

E- mail: m.rajabi7113@gmail.com 

 

 دهیچک

 ایدر دن یمحصول کشاورز نیترو مهم شناخته شده یجوامع بشر شتریدر ب کیو استراتژ یاساس یبه عنوان کاال گندم

و  یاسیدر روابط س یراهبرد یکشت، به عنوان محصول ریسطح ز نیعالوه بر داشتن باالتر ران،یاست. گندم در ا

کشت گندم قرار دارد  ریز رانیقابل کشت در ا یهانیزم زدرصد ا 61از  شتری. بشودیم یکشورها تلق گریبا د ،یاقتصاد

گندم،  نیتأم رهیزنج ندیفرآ ی. در طشودینان استفاده م هیته یبرا زین رانیا یدرصد از گندم  مورد تقاضا 81از  شتریو ب

 یهاها، گامبا شناخت درست آن توانیم نیبنابرا کند،یرا دچار اخالل م رهیزنج نیوجود دارد که ا یمختلف یهاسکیر

 سکیها، رنهاده نیتأم سکیر ،یمال سکیشامل ر هاسکیر نیبرداشت. ا هاسکیر نیو کاهش ا تیریدر مد یمؤثر

 یزمان سکیر ،یانسان یروین سکیر ،یفناور سکیر ،یطیمح سکیبازار، ر سکیر ها،رساختیز سکیکار، ر یروین

 ییمطالعه شناسا نیبر مطالعات گذشته است. هدف از ا یمرور واست  یفیتوص-یلیمطالعه تحل نی. روش اباشدیو.... م

انواع  ن،یوجود دارد. همچن رانیگندم و آرد در ا نیتأم رهیاست که در طول زنج ییهاسکیر لیو تحل یو بررس

 .گندم ارائه خواهد شد نیتأم رهیبهبود زنج یبرا ییشنهادهایپ ت،ی. در نهاشودیم یمطالعه رتبه بند نیدر ا هاسکیر

 

 گندم ن،یتأم رهیزنج سک،یر :یدیکل گانواژ
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 ینیزمبیکنندگان سمصرف ییرفتار عقال یآشکارشده جهت بررس حاتیترج یآزمون ناپارامتر

 رانیاز ا جانیآذربا یواردات

 2یورداله حانهیر ،*1ینیام میمر

 دکترا  اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهراندانشجوی 1

 دانشجوی دکترا  اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران2

E- mail: amini.maryam@ut.ac.ir 

 

 دهیچک

صادرات  یبرا رانیهدف ا یاز کشورها یکیاست،  14رتبه  یدر جهان دارا ینیزمبیس دیدر تول رانیا کشور

 یواردات ینیزمبیکنندگان سمصرف حاتیترج یداریپا یبه بررس قیتحق نی. در اباشدیم جانیکشور آذربا ینیزمبیس

آشکار  حاتیترج یمنظور از آزمون ناپارامتر نیپرداخته شده است. بد 2111-2118 یهاسال یط رانیاز ا جانیآذربا

شکست ساختاری در  (WARP) آشکار شده حاتینشان داد براساس اصل ترج قیشده استفاده شده است. نتایج تحق

 ذارانگاستیس شودیم شنهادیجهت پ نیاست. بد جانیآذربا ینیزمبیرقبا در بازار س بیکنندگان سمصرف حاتیترج

  .ندیاتخاذ نما نهیزم نیالزم را در ا یهامیو تصم رندیبگ یرا جد تیوضع نیا دیبا یبخش کشاورز زانیو برنامه

 

 رانیا جان،یآذربا ،یآشکار شده، شکست ساختار حاتیترج ،ینیزمبیس: یدیکل گانواژ
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 رانیپرنقال در شمال ا دیعوامل تول یبهره ور یبررس

 *1سماء یرسول آم

 مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی محقق1

E-mail: amisama59@yahoo.com 

 

  دهیچک

 قیپرتقال از طر دیتول شیافزا ران،یها در امنابع و نهاده تیاحداث باغ پرتقال و محدود یباال یهانهیبا توجه به هز

صورت میدانی ، به1395-97 یهاسال ی. این تحقیق طباشدیم ریاجتناب ناپذ یضرورت دیعوامل تول یوربهره شیافزا

گیری از نوع تصادفی د پرتقال استان مازندران انجام شده است. نمونهیعوامل مؤثر بر تول یوربهره یمنظور بررسو به

 یپرتقال، از فرم تابع دیتابع تول نیتخم یانتخاب شدند. برا پرتقال دکنندهیتول 81ای است که در نهایت خوشه

محاسبه  دیتول املعو یو کل یجزئ یورتوابع نشان داد، استفاده شد و بهره رینسبت به سا یترانسندنتال که برازش بهتر

نشان  جیمحاسبه شد. نتا یورشاخص بهره یاضیر یزیرعوامل، با استفاده از برنامه یورشد. به منظور برآورد رشد بهره

هر  دیمؤثرند. کشش تول دیبر تول داریطور معنکار به یرویو ن ییایمیکود ش ،یوانیسم، آب، کودح دیداد که عوامل تول

استفاده شده  دیتول یدوم و اقتصاد هیها در ناحنهاده نیاست که از ا نیبوده که گواه ا کیو  رصف نیپنج نهاده مثبت و ب

واحد نهاده کل،  کیاستفاده از  یبه ازا دهدیدست آمد که نشان مبه 5/14 دیکل عوامل تول یورهبهر زانیاست. م

بر  یداریکه اثر معن ییهابه نهاده شتریب توجهبا بذل  قیتحق جیشده است. با توجه به نتا دیپرتقال تول لوگرمیک 5/14

عوامل  یوربهره شیافزا قیپرتقال استان مازندران از طر دیدر تول یاتوان بهبود قابل مالحظه ینشان دادند م دیتول

 .شودپیشنهاد می دیتول یها نهیآموزش نیروی کار جهت ارتقاء بهره وری و کاهش هز نیکرد. همچن جادیا دیتول

 

 پرتقال د،یتابع تول  د،یعوامل، کشش تول یبهره ور کلیدی: گانواژ
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 رازیآفات در شهر ش یقیتلف تیریتحت مد اریخ یبه پرداخت مصرف کنندگان برا لیتما

 *3محمدحسن طرازکار،  2یابی، محمد افراس1یفوالد یهد

 ایران راز،یدانشگاه ش ،یدانشکده کشاورز ،یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو1

 ایران راز،یدانشگاه ش ،یدانشکده کشاورز ،یارشد اقتصاد کشاورز یکارشناس یدانشجو2

 ایران راز،یدانشگاه ش ،یدانشکده کشاورز ،یاقتصاد کشاورز اریاستاد3

E- mail: tarazkar@shirazu.ac.ir 

 

 چکیده

است.  رازیدر شهر ش یقیتلف تیریتحت مد اریخ یبه پرداخت برا لیعوامل موثر بر تما یمطالعه بررس نیا یهدف اصل

 سال در تصادفی گیری نمونه بصورت و رازیش شهرستان ساکنان از پرسشنامه 54 لیتکم قیاز طر ازیمورد ن یداده ها

از  رازیآفات در شهر ش یقیتلف تیریتحت مد اریخ داختبه پر لیعوامل موثر بر تما ی. جهت بررسشد آوریجمع 1397

 نیا جیپسماند، نتا یو نرمال بودن جمله یهمسان انسیوار یهاهیفرض یعدم برقرار لیاستفاده شد. به دل تیمدل توب

اول مدل هکمن  یبرآورد مرحله جیاستفاده شد. نتا یا. لذا از مدل هکمن دومرحلهباشدیفاقد اعتبار م یمدل به طورکل

در هر  ها¬نهیمتوسط هز ،یارتباط رشته با کشاورز ل،یتحص یهاسن، تعداد سال یرهاینشان داد که متغ یادومرحله

 جیکنندگان دارند. نتابه پرداخت مصرف لیبر تما یداریمعن ریتأث IPM با محصوالت ییو آشنا اریماه، مقدار مصرف خ

و  اریدر هر ماه، مقدار مصرف خ هانهیمتوسط هز ،یرشته با کشاورز باطسن، ارت یرهاینشان داد که متغ زیمرحله دوم ن

به  لیتما زانیمحاسبه م جیبه پرداخت مصرفکنندگان دارند. نتا لیبر تما یداریمعن ریتأث IPM با محصوالت ییآشنا

 یبرا رازیش رستانکنندگان شهبه پرداخت مصرف لیتما نیانگیسالم نشان داد که م اریخ یکنندگان براپرداخت مصرف

  .تومان است 1754سالم معادل اریخ لویک کی

 

 رازیش ،یامدل هکمن دومرحله ت،یبه پرداخت، مدل توب لیتما :یدیکل گانواژ
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منطقه  یتوسط کشاورزان: مطالعه مورد یکیولوژیب یعوامل مؤثر بر کاربرد کودها یبررس

 هیدریحتربت

 2ینجف یمهد، *1یتکتم محتشم

 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه1

 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه2

E- mail: t.mohtashami@gmail.com 

 

 چکیده

بیش از پیش افزایش  یشیمیای یکودها یمنف یپیامدها شیبه دلیل افزا کیولوژیب یاهمیت کودها ر،یاخ یهادر سال

توسط  کیولوژیب یعوامل موثر بر مصرف کودها یمطالعه بر آن است تا به بررس نیراستا ا نییافته است. در هم

-97 یپرسشنامه که در سال زراع 221 لیاز تکم فادهبا است ازیمنظور، اطالعات مورد ن نیا یکشاورزان بپردازد. برا

 یاطالعات با استفاده از برآورد الگو لیو تحل هیبه دست آمده است. تجز ده،یگرد یجمع آور هیدریحدر تربت 1396

 ن،یزم تینوع مالک الت،یسابقه، تحص یهایرنشان داد که متغ تیالج یحاصل از برآورد الگو جیانجام شد. نتا تیالج

کشاورز از عوامل موثر بر احتمال  یو دانش فن دینوع محصول غالب تول ،یجیترو یکود، شرکت در کالس ها متیق

 یدانش فن یکمک به ارتقا ج،ینتا نی. با توجه به اباشدیکشاورزان منطقه م نیدر ب یکیولوژیب یکودها یریبکارگ

 شتریب یبا هدف دسترس یمتیق یاستهایاز س هو استفاد یآموزش یو کارگاهها یآموزش یکشاورزان در قالب دوره ها

 د.شو یم شنهادیبوده و پ رگذارینهاده تأث نیکشاورزان به ا

  

 تیالج یالگو ه،یدریحتربت ،یکیولوژیکود ب :یدیکل گانواژ
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 یشمارش ونیبا استفاده از رگرس یمحصوالت کشاورز یعوامل موثر بر تنوع زراع یبررس

 (یخو : شهرستانی)مطالعه مورد

 2ارجانید ی، فرزانه حسن1*یبهناز ناظران

       دانشجوی دکتری رشته اقتصاد تولید کشاورزی دانشگاه تبریز1
 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد تولید کشاورزی دانشگاه تهران 2

E-mail: b.nazerani89@gmail.com 

 

 دهیچک

 جهیفراهم آورده که نت دکنندگانیبرای تول ریپذبیای شکننده و آسکشاورزی مجموعه هایتیبودن فعال زیآممخاطره

به  طیشرا نیمقابله با ا یبرا ییکارهاموضوع سبب شده است که کشاورزان راه نیدرآمد آنهاست. ا یثباتیآن ب یینها

 ی. مطالعه حاضر به بررسباشدیمسأله م نیمقابله با ا ن راهیترتنوع در محصوالت کشاورزی عمده جادی.ارندیکار گ

 جیپرداخته است. نتا یشمارش ونیبا استفاده از رگرس یشهرستان خو یموجود در کشاورز یعوامل موثر بر تنوع زراع

تنوع  برمثبت و معنادار  یاثر یرفتن محصوالت در اثر عوامل مختلف، دارا نیمطالعه نشان داد که تعداد دفعات از ب

محصوالت  مهیراهکارها، ب ریدر کنار سا سکیر تیریمد یهایاستراتژ نیاست. لذا الزم است هنگام تدو یزراع

کار  یرویتعداد ن ن،ی. همچنردیعامل در منطقه انجام گ نیا رشیپذ یو اقدامات الزم برا ردیمورد توجه قرار گ یکشاورز

مناسب  یهااستیها و سبرنامه نیتدو رو،نیاست. از ا یبر تنوع زراع دارو معنا یمنف یریتاث یدارا نیو تعداد قطعات زم

  .در گسترش تنوع کشت در منطقه موثر باشد تواندیم یاراض یسازکپارچهیمنظور طرح به 

 

 یشمارش ونیرگرس ت،یریمد سک،یتنوع، ر :یدیکل واژگان
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های ایران از تغییرات اقلیمیپذیری استانسنجش آسیب  

 *2،زکریا فرج زاده1 فاطمه عساکره

 رازیدانشگاه ش یارشد اقتصاد کشاورز یکارشناس یدانشجو 1
  رازیدانشگاه ش یبخش اقتصاد کشاورز اریدانش 2  

E-mail: zakariafarajzadeh@gmail.com 

 

 چکیده

توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. این پدیده در مورد ویژه در کشورهای درحالپذیری ناشی از آن بهتغییر اقلیم و آسیب

تری را فرآهم نماید. در مورد ایران تنوع باالی پذیری بیشتواند زمینه آسیبشرایط اقلیمی آن میایران با توجه به 

باشد. مطالعه تر میها و تفاوت در میزان برخورداری از امکان مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم نیازمند ارزیابی بیشاستان

ها صورت ها برای مقابله با آسیبارزیابی میزان آمادگی آنهای ایران و پذیری استانحاضر با هدف سنجش آسیب

-پذیری در قالب محاسبه سه بعد شامل مواجهه، حساسیت و ظرفیت تطبیقی و با دو روش وزنگرفت. سنجش آسیب

چنین از تفاضل شاخص دهی ساده و فازی انجام شد. برای هر یک از ابعاد، متغیرهای متعددی به کار گرفته شد. هم

ها از آخرین پذیری و شاخص آمادگی، نمره نهایی یا شاخص سازگاری محاسبه گردید. برای محاسبه شاخصآسیب

پذیری پذیر هستند و از نگاه آسیبها آسیبها مشخص گردید تمام استانهای موجود استفاده شد. بر اساس یافتهداده

های بوشهر، شود. استانتری مشاهده میاوت بیششود اما از نظر آمادگی تفها مشاهده نمیتفاوت زیادی میان آن

های ایالم، پذیری را نشان دادند و استانترین آسیببیش 55/1-65/1وبختیاری و البرز با مقدار شاخص چهارمحال

آمده از دستپذیری ارزیابی شدند. بر اساس مقادیر بهترین آسیبدارای کم35/1-45/1قزوین و اصفهان با مقدار عددی 

-می 45/1ها کمتر از که این رقم برای سایر استاندست آمد در حالیبه 84/1ش فازی، شاخص آمادگی تهران حدود رو

های سمنان، قزوین و آمد و استان دستبه 65/1چنین مقدار نمره نهایی یا شاخص سازگاری برای تهران باشد. هم

 رفتند.  در رتبه های بعد قرار گ 45/1-48/1اصفهان با مقدار شاخص 

 

 پذیری، آمادگی، سازگاریتغییر اقلیم، آسیبواژگان کلیدی: 
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 ARMAو  شبکه عصبی مصنوعیاستفاده از بینی کسری اکولوژیکی با پیش
 *2طرازکار حسن محمد ،1زاده فری محبوبه

 رازیدانشگاه ش ،یدانشکده کشاورز ،ارشد یکارشناس یدانشجو1
 رازیدانشگاه ش ،یدانشکده کشاورز ،یاقتصاد کشاورز اریاستاد 2

E-mail: Tarazkar@shirazu.ac.ir 
 

 چکیده
بینی . این مطالعه با هدف پیشاستزیست از محیطپایدار  استفادهبرای ارزیابی معیاری  کسری اکولوژیکی شاخص

و شبکه  ARMAهای اجزای کسری اکولوژیکی شامل ردپا و ظرفیت اکولوژیکی صورت گرفت. برای این منظور از مدل
بینی باشد که پنج سال آخر برای سنجش دقت پیشمی 1961-2114عصبی مصنوعی استفاده شد. دوره مطالعه شامل 

توان ای که میگونهایجاد شده است؛ به AR(1)ها نشان داد هر دو سری یادشده از طریق فرآیند استفاده شد. یافته
-بینی نمود. اما در خصوص ظرفیت اکولوژیکی دقت در سطح پایینپیشدرصد  96ردپای اکولوژیکی را با دقت بیش از 

بینی برای دو سری درصد است. این در حالی است که مقادیر خطای پیش 11بینی حدود تری قرار دارد و خطای پیش
ه برای شدبینیدست آمد. مقادیر پیشدرصد به 2و کمتر از  1یادشده در الگوی شبکه عصبی مصنوعی به ترتیب حدود 

که ظرفیت درصد افزایش خواهد یافت در حالی 6/1نشان داد ردپای اکولوژیکی ساالنه بیش از  2115-2131دوره 
درصد رشد  5/1دهد. به عبارتی کسری اکولوژیکی ساالنه بیش از درصد را نشان می 1اکولوژیکی کاهش ساالنه حدود 

توان توصیه نمود در شرایطی که استفاده بکه عصبی مصنوعی میخواهد یافت. با توجه به پیچیدگی استفاده از الگوی ش
 بخصوص برای ردپای اکولوژیکی استفاده شود.    AR(1)از شبکه عصبی مصنوعی به راحتی فرآهم نیست از الگوی 

 

 بینی.ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، کسری اکولوژیکی، پیشکلیدی:  واژگان
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 انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغانارزیابی پیامدهای 

 3، نعمت حجازی2، ساره حسینی*1حمید امیرنژاد

  یسار یعیطبو منابع یدانشگاه علوم کشاورز ،یزراع یدانشکده مهندس ،یدانشیار، گروه اقتصاد کشاورز1
 2 دکتری جنگلداری، دانشکده منابعطبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی ساری  

 یسار یعیطبو منابع یدانشگاه علوم کشاورز ،یزراع یدانشکده مهندس ،یرشته اقتصاد کشاورز یکارشناس یدانشجو3  
E-mail: hamidamirnejad@yahoo.com 

 

  چکیده
اجتماعی و سیاسی  اقتصادی، ،زیستیمحیط پیامدهای وجود ایحوضه بین آب انتقال هایطرح در جدی هایچالش از

رودخانه  ایحوضه بین آب انتقال طرح پیامدهای بندیاولویت و تحقیق شناسایی این از ناشی از اجرای آن است. هدف
 این لذا در .است آب یحوزه با خبرگان و متخصصین مرتبط نظرات از استفاده ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان با

 -اجتماعی اقتصادی و ،زیستیمحیط دیدگاه سه از مؤثر شناسایی پیامدهای به منظور محقق ساخته پرسشنامه از راستا،
 و تجزیه. است شده استفاده بندی آنهاو اولویت وزن محاسبه و تاپسیس به منظور به منظور اِنتروپی تکنیک از سیاسی،
 محیطی،زیست هایجنبه از پیامد را 28 پرسشنامه دریافتی، 31 تکمیل از استفاده با پژوهش این هاییافته تحلیل

 که است نموده منطقه مورد مطالعه شناسایی ایحوضه بین آب ارزیابی طرح انتقال برای سیاسی -اجتماعی اقتصادی و
ی دهی پیامدهانتایج وزن است. بوده سیاسی -اجتماعی پیامد و هفت اقتصادیپیامدچهار،زیستیمحیط پیامد 16 شامل
با استفاده از تکنیک انتروپی نشان داد  رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان ایحوضه بین آب انتقال هایطرح

 هاینیاز دست رفتن زم شیافزا از جنبه اقتصادی پیامد پیامد کاهش آب قابل دسترس، زیستیمحیطاز جنبه  که
به ترتیب ی اجتماع هایبهآعدم توجه به حق شیپیامد افزاسیاسی  -اجتماعیازجنبه و و ضرورت واردات غذا  یکشاورز

از مهمترین  داد که نشان تاپسیس روش همچنین، نتایج .اندبیشترین وزن را در بین سایر پیامدها به خود اختصاص داده
 -زیستی، اجتماعیبه ترتیب شامل پیامدهای محیط پیامدهای انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه اورمیه در دشت مغان

 و اقتصادی است.  سیاسی
 

 رودخانه ارس، ِانتروپی، تاپسیس آب، دشت مغان، انتقالکلیدی:  گانواژ
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 یاستان فارس با استفاده از منطق فاز ریعشا شتیمع یطیمح ستیو ز یاقتصاد یداریپا یبررس

 2زیبایی منصور ،*1غزالی سمانه
 اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز دکتری آموخته دانش1

 رازیدانشگاه ش یاقتصاد کشاورز گروه استاد 2

E-mail: samane.ghazali@gmail.com 
 

 چکیده
از  .های اخیر، معیشت عشایر با اختالالت بیرونی نظیر خشکسالی، تغییر اقلیم و تخریب مراتع مواجه شده استدر سال

 نیبنابرا دهند،یبه آن وابسته هستند تحت فشار قرار م ریرا که عشا یستمیخدمات اکوس ،ییآب و هوا راتییآنجاکه تغ
معیشت پایدار راستا، چارچوب  نیر ا. داست ازین یکارآمد یخود به ابزارها شتیجهت حفظ مع ریکمک به عشا یبرا
پایداری  هدف مطالعه حاضر بررسی .دیمساعدت نما ،یشتیمع یامدهایو پ هایاستراتژ نه،یزمبررسی در  تواندیم

با استفاده از  استان فارس یریمختلف در جوامع عشامعیشتی  هاییاستراتژ محیطی ناشی از اتخاذاقتصادی و زیست
 یریگروش نمونه قی، که از طرییقشقا یریخانوار عشا 393از  ینظرسنجبر اساس  است. (FISسیستم استنتاج فازی )

باشد و ارتباط عنوان الگوی معیشت پایه برای عشایر میدامداری سنتی بهاند، انتخاب شده یاچند مرحله یاخوشه
ی معیشت مبتنی بر های مطالعه حاضر نشان داد که شیوهاقتصادی و فرهنگی خود را با عشایر حفظ کرده است. یافته

-محیطی ناپایدار برای مراتع طبیعی میدامداری سنتی منجر به وضعیت اقتصادی فقیر برای خانوارها و شرایط زیست

کاهش فقر و بهبود کیفیت مراتع را بدست  ،سرانه یعلوفه مصرف افزایش و یدامداردرآمد سهم که کاهش شود. درحالی
محیطی مشروط به آورد. نتایج مدل فازی طراحی شده حاکی از این است که دستیابی به پایداری اقتصادی و زیستمی

 های معیشتی است. ترکیب صحیح دارایی
 

 عشایر قشقایی. ،یمنطق فاز شت،یمع یاستراتژ ،یطیمح ستیز ،یاقتصاد یداریمراتع، پا بیتخرکلیدی: گان واژ
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 ، مطالعه موردی استان همدانتولید گندمبر تغییرات اقلیم و انتشار دی اکسید کربن اثرات 

 2رحیمی حاجی محمود ،*1ذوقی سلطانی احمد
 رازیدانشگاه ش دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی1

 دانشگاه کردستان  یروه اقتصاد کشاورزاستادیار گ2

E- mail: ahmad_soltanizoghi@yahoo.com 

 

 چکیده
 یناتواند از عوامل اصلی تغییرات در تولید محصوالت کشاورزی باشد. ای میتغییرات اقلیمی و تجمع گازهای گلخانه

مدل خودتوضیح با  با استفاده از همدان استانگندم در  یدبر تول ایاقلیمی و انتشار گازهای گلخانه ییراتتغ یرمطالعه تاث
تا  1356 یهاسال هایسالاطالعات  برای این منظور ازاست.  مورد بررسی قرار داده( ARDLوقفه های توزیعی )

 یرتاث استان همدانگندم در  یدبر تولاز طریق متغیر بارش  یمیاقل ییراتکه تغ دادنشان استفاده شده است. نتایج  1396
بر اساس نتایج به دست د. تغییرات دمایی و تکنولوژیکی بر تولید گندم استان همدان تاثیر معنی داری ندار اما  گذارد یم

مقدار جذب تصحیح . با افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن سطح تولید استان همدان با کاهش مواجه می گردد آمده
درصد از انحراف از تعادل بلند مدت در یک  8/58 د که نشان می دهددر این مطالعه برابر با به دست آم  خطا
های تامین اعتبارات کشاورزی اصالح گردد تا کشاورزان در تامین گردد سیستم. پیشنهاد میتصحیح می گردد دوره

 .های نوین در برابر تغییرات اقلیمی با محدودیت مواجه نگردندنیازهای مالی برای استفاده از تکنولوژی
 

 .ARDL ، ECMای، تغییر اقلیم، تولید گندم، همدان، انتشار گازهای گلخانهکلیدی:  گانواژ
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از منابع آب و خاک در  یحفاظت یهااقدام ینسبت به اجرا هیاعتماد اول جادیعوامل موثر بر ا یبررس

 (النی: بخش لشت نشاء، استان گی)مطالعه مورد کارانیشال نیب

 3، حمید ال باللی2، محمد کاوسی کالشمی*1فریدیامیرعلی 

 یدانشکده علوم کشاورز الن،یدانشگاه گ ،ییکارشناس ارشد توسعه روستا 1
 یدانشکده علوم کشاورز الن،یدانشگاه گ ،ییو توسعه روستا یگروه اقتصاد کشاوز ار،یاستاد 2

  ایتالی( ، ای( ، والنزانو )بارBari-CIHEAM) یبار یا ترانهیمد شرفتهیپ یمطالعات کشاورز یالملل نیمحقق ، مرکز ب 3
E-mail: amirali.faridi@yahoo.com       

 

  

 چکیده
ها و روش محافظت کند. یآلودگ ای بیها در برابر تخراز آن دیارزشمند هستند که بشر با یعیآب و خاک دو منبع طب

شوند که به طور کلی، به آلودگی آب و خاک میهای مختلفی وجود دارند که باعث کاهش روند تخریب و تکنیک
اعتماد  یریگثر در شکلو، عوامل مبرای اولین بار در ایران مطالعه نیدر ااند. اقدامات حفاظت از آب و خاک مرسوم

 رانی، واقع در شمال اءکه در منطقه لشت نشا یکارانیشال بین در به منظور پذیرش اقدامات حفاظتی آب خاک، هیاول
مستلزم وجود  یحقوق ای یقیدو شخص حق نیاز آنجا که وجود هر نوع رابطه ب .مورد بررسی قرار گرفت ،اشتغال دارند

مورد استفاده  یرهایمتغ .شدمستقل استفاده  یمفهوم الگوی کیبه عنوان   (ITM) هیاعتماد اول الگویاعتماد است، از 
به  انظارات نسبتدرک شده، انتظار عملکرد،  یساختار تضمینبه اعتماد،  میلشهرت شرکت، عبارتند از: مطالعه  نیدر ا

های نگرشی ی )زیرا بخش اعظم این پژوهش از مولفهمفهوم الگوی یابیارز ه منظورب. تالش، سن و اندازه مزرعه
 SMART-PLS3افزار و نرم (SEM) یمعادالت ساختار یذکر شده، از مدلساز یرهایو متغ تشکیل شده است(

 نیا یمفهوم الگویموجود در  یرهایمتغ انیدر م ریتأث نیشتریبدارای  ات نسبت به تالشانتظار ریمتغ .شداستفاده 
و  ییکارا شتریروشن شدن ب یبرا یکشاورز نهیمسئول در زم یکه نهادها بود. پیشنهاد این پژوهش این استمطالعه 
با حضور  ییرا در مناطق روستا ییهاییها و گردهماکنفرانس به برگزاری ،اقدامات حفاظتی آب وخاک یاثربخش

 ، مبادرت ورزند. کارانیشال همچنین کارشناسان آب و خاک و

 

 انتظارات نسبت به تالش. ه،یاعتماد اول ،یآب، خاک، اقدامات حفاظتکلیدی:  گانواژ
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 شهر اردکان( ی:سبز )مطالعه مورد اتیهوا با استفاده از مال یکاهش آلودگ راهکار

 4، فاطمه سخی3، یداهلل بستان2اکبریعلی، نیلوفر حاج*1اردکانیاحمد فتاحی

                                                                                                                                                                                                   دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکان                                                                                        1
                                                                                   اردکان                               دانشگاه کشاورزی اقتصاد ارشدکارشناسی آموختهدانش2

                                                                        یسار طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه کشاورزی اقتصاد دکتری دانشجوی3

 کشاورزی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری اقتصاد 4       

E-mail: Fatahi@ardakan.ac.ir 

 

 چکیده
-میشهرستان اردکان ها که به علت وجود مراکز صنعتی در های ناشی از آلودگی آالیندهبه مشکالت و بیماری با توجه

رفع یا کاهش برای ها و افزایش سوخت نظیر نصب فیلترهوا، وضع مالیات بر آالیندههایی حلنیاز است که راه ،باشد
حل ا ارائه راهبدر این پژوهش سعی بر این است  رواز این .ها در نظر گرفته شودبه سودآوری شرکتبا توجه  ،آلودگی

در این پژوهش برای دستیابی به اهداف پژوهش از  محیطی کمک نمود.اخذ مالیات سبز به کاهش مخاطرات زیست
 618ها از آوری دادهدوبعدی استفاده شد. همچنین برای جمع گذاری مشروط در غالب تکنیک دوگانهروش ارزش

ایی که به کنترل آلودگی هوا در دو بخش ایجاد موسسه 1396پرسشنامه به صورت تمایل به پرداخت افراد در سال 
اد به ایی جهت نصب تابلو و بنر در سطح شهر به منظور تشویق افرناشی از کارخانجات اردکان بپردازد و اقدام موسسه

استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و شناسایی خودروهایی که نقص فنی دارند، استفاده شد. نتایج حاصل از الگوی 
ریال و برای  32811الجیت نشان داد، میزان تمایل به پرداخت افراد جامعه مورد مطالعه برای کاهش آلودگی هوا 

صورت ماهانه برای هر فرد است. همچنین متغیرهای ال بهری 28651کاهش آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل نیز 
کننده هوا و افزایش قیمت سوخت دارای اثر مثبت و معنادار بر تمایل به پرداخت افراد هستند اما جریمه خودرو آلوده

و حمل و  کننده صنایعدر مجموع میزان مالیات سبز حاصل از دو بخش آلودهمعنی بوده است. متغیر نصب تابلو و بنر بی
ای مردم نهاد، در که می تواند در جهت تاسیس موسسه .باشدریال می 31278628111نقل در شهرستان اردکان بالغ بر 

 جهت کاهش آلودگی هوا استفاده کرد.
 

 ل، قیمت سوخت.حمل و نقگذاری مشروط، تمایل به پرداخت، ارزشکلیدی:  گانواژ
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 سازی پویایی خسارات رفاهی آلودگی ناشی از فعالیت های اقتصادی ایران شبیه

 3نجفی بهاءالدین ،2موسوی اله سیدنعمت ،*1روستا ابوذر

 1دانش آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی
 2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
 3 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

E-mail: rostaabozar@gmail.com 

 چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین خسارت رفاه ناشی از آلودگی فعالیت های اقتصادی در ایران در چارچوب الگویی 
 کنندگانمحیط زیستی تولیدکنندگان و مصرفپاک و ترجیحات  تکنولوژی انتقال پویاست. از اهداف این تحقیق بررسی

به منظور تجزیه و تحلیل الگو  عناصر  باشد.می جامعه و رفاه زیست محیط کیفیت در آن تأثیر آلودگی و انتشار بر
انباشت آلودگی، توزیع درآمد و شرایط اولیه، مطلوبیت مصرف کننده و تولید، نرخ سرمایه فیزیکی و انسانی، شامل توابع، 

و به کار گیری مقادیر پارامترهای متناظر با اقتصاد ایران،  1391در این جهت با در نظر گرفتن سال پایه  باشد.فاه میر
سازی شده است.  نتایج بیانگر ساله شبیه 21مسیر متغیرهای آلودگی سرانه و خسارات رفاهی ناشی از آن در یک افق 

خسارات رفاهی در فعالیت های اقتصادی همراه با افزایش تولید افزایش آن است که میزان آلودگی، انتشار آلودگی و 
کند. بر این اساس با ادامه وضعیت فعلی اهداف توسعه سازی نیز روند افزایش را نیز تایید میپیدا نموده و نتایج شبیه

 مقادیر میزان 45/1به  اکپ تکنولوژی انتقال اجرای سناریوی پایدار در افق مورد نظر قابل دستیابی نخواهد بود. با

 نمود. با خواهد پیدا درصد کاهش 11/1و  و  61/44به ترتیب  1411سال  آلودگی، و خسارت رفاهی ناشی از آن در

سال  آلودگی، و خسارات رفاهی در مقادیر میزان 2 مقدار  تولیدکنندگان به محیط زیستی ترجیحات اجرای سناریوی
نهایتا با اجرای سناریوی ترجیحات محیط زیستی  نمود. خواهد پیدا رصد کاهشد 11/1و  17/64به ترتیب به  1411

 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. 12/1به  1411سال  مصرف کنندگان خسارت رفاهی ناشی از آلودگی در
 

 پاک رفاهی ناشی از آلودگی، رشد اقتصادی، پویایی سیستم، اقتصاد ایران، تکنولوژیخسارات کلیدی:  گانواژ
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 -اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت کشاورزی زیرحوضه کارون جنوبی: کاربرد مدل اقتصادی

 هیدرولوژیکی

 3 آبادیمصطفی مردانی نجف،  2مهر، سیامک نیک*1عباس عبدشاهی
 خوزستان  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،یگروه اقتصاد کشاورز اریدانش1

  رازیدانشگاه ش ستیز طیو مح یعیاقتصاد منابع طب یدکترا یدانشجو2
 خوزستان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز ،یگروه اقتصاد کشاورز اریاستاد 3

mail:abdeshahi1349@asnrukh.ac.ir-E 

 

 چکیده
هیدرولوژیکی  و وضعیت کشاورزی بر های انطباقیو استراتژی میاقل رییتغ اتاثر یابیارز ،مطالعه نیهدف از انجام ا

 یبرا MABIAآن  یراعز-یو ماژول اقتصاد WEAPاز مدل ای این منظور، بر .باشدیم یجنوب کارونحوضه زیر
 وضعیت هیدرولوژیکیبر آبیاری و استراتژی های تطبیقی بهبود راندمان آبیاری و کم A2 میاقل رییتغ ویاثر سنار یبررس

 این سناریوها(، اثرات PMPمثبت ) یاضیر یزیراستفاده از مدل برنامهبا  سپساستفاده شد.  یجنوب کارون زیحوضه آبر
 MABIA-WEAPمدل  جینتا قرار گرفت. یمورد بررس ،حوضه نواحی کشاورزیکشت محصوالت در  یبر الگو
دوره  یط یجنوب کارون زیحوضه آبر نواحی آبیاری آب در دسترس زانی، مA2 ویدهد که با اعمال سنارینشان م
 ،مثبت یاضیر یزیردر مدل برنامه راتییتغ نیا لحاظ کردنبا  .درصدکاهش می یابد 12 ، به میزان2118-2151

هکتار کاهش یافته و در نتیجه، سود  11138 یزانممحصوالت کشاورزی به کشت ریمشخص شد که مجموع سطح ز
یابد. از میلیارد تومان کاهش می 11/71ناشی از کشت محصوالت در حوضه آبریز کارون جنوبی در مجموع، به میزان 

آبیاری، در مجموع های تطبیقی بهبود راندمان آبیاری و کمدهد که به کارگیری استراتژینتایج نشان می سوی دیگر،
یلیارد تومان م 18/17و  21/21رزی در حوضه آبریز را نسبت سناریوی تغییر اقلیم به ترتیب حدود سود فعالیت کشاو

 دهد.افزایش می
 

 های انطباقیهیدرولوژیکی، استراتژی -تغییر اقلیم، زیرحوضه کارون جنوبی، مدل اقتصادیکلیدی:  گانواژ
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 بخش کشاورزی ایرانمحیطی در  تحلیل رابطه کارایی فنی با کارایی زیست
 3زاده، محمد قهرمان2، قادر دشتی*1زهرا محمدپور

     1 فارغالتحصیل کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی،  دانشکده کشاورزی، دانشگاه  تبریز 
 زیدانشکده کشاورزی، دانشگاه تبر ،یاستاد گروه اقتصاد کشاورز  2

 زیدانشکده کشاورزی، دانشگاه تبر ،یگروه اقتصاد کشاورز اریدانش 3
E-mail:mohamadpor.zahra23@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                            

 

 چکیده

وری عوامل تولید بخش کشاورزی به جهت پاسخگویی به نیازهای غذایی فزاینده جمعیت درحال رشد، بهبود بهره
تواند وری میهای اساسی تغییر بهرهصورت یک ضرورت درآمده است. در این راستا کارایی به عنوان یکی از مولفه

ی هاهای اقتصادی، با انتشار گازانکارناپذیری در افزایش توان تولیدی ایفا نماید لیکن امروزه ارتقای کارایی بنگاه نقش
محیطی  بررسی رابطه کارایی فنی با کارایی زیستای توام گردیده است. به همین خاطر هدف اصلی این مقاله گلخانه

 -ها و آزمون علیت توداهدف مطالعه از روش تحلیل پوششی داده باشد. برای نیل بهدر بخش کشاورزی ایران می
ی مورد نیاز از مرکز آمار ایران ، بانک مرکزی و وزارت نیرو برای دوره هااطالعات و  داده یاماموتو استفاده به عمل آمد.

های  بازده ثابت و متغیر میانگین کارایی فنی در حالتآوری شد. براساس نتایج حاصله، جمع 1374-95ی هازمانی سال
درصد  88محیطی درصد بدست آمد ضمن اینکه میانگین کارایی زیست 95و  86نسبت به مقیاس به ترتیب معادل 

طرفه از کارایی فنی به کارایی بیانگر رابطه علی یک  یاماموتو _نتایج حاصل از آزمون علیت تودا محاسبه گردید.
محیطی را درصد کارایی زیست 34/1مدت یک درصد افزایش در کارایی فنی، دباشد بطوریکه در بلنمحیطی میزیست

باشد زیست میها به محیطشود تولید بیشتر به مفهوم ورود مقدار بیشتری از آالیندهبنابراین استنباط میدهد. کاهش می
رو  گردد. از همینمیمحیطی نیز در بلند مدت دچار تنزل محیطی، کارایی زیستبه سبب افزایش آلودگی زیست

 گردد.کنند توصیه میزیست میهایی که همزمان در کنار افزایش تولید، آالینده کمتری را وارد محیطبکارگیری فناوری

 

 ایی گلخانهمحیطی،گازهاتحلیل پوششی، علیت، کارایی فنی، کارایی زیستکلیدی:  گانواژ
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 هاآب میان سایر بخشبررسی نقش بخش کشاورزی در باز توزیع 

 4پور، محمد حسن وکیل3حامد نجفی علمدارلو،  *2و صادق خلیلیان 1کیانیمحمد کیانی ده
 مدرس تیدانشگاه ترب یگروه اقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو1

 مدرس تیدانشگاه ترب یگروه اقتصاد کشاورز اریدانش2  

 مدرس تیدانشگاه ترب یگروه اقتصاد کشاورز اریدانش3
 مدرس تیدانشگاه ترب یگروه اقتصاد کشاورزاستادیار4

E-mail: khalil_s@modares.ac.ir 

 

 چکیده

ی خشک و نیمه ی بی رویه از منابع موجود، قرار گرفتن ایران در منطقهکاهش منابع آب در چند سال اخیر، استفاده

رای ایران به وجود آورده است. در این خشک و عدم مدیریت صحیح منابع موجود،  بحران آب را به صورت همه جانبه ب

ی ضوابط مربوط به ای که ضمن در نظر گرفتن همههای اقتصادی به گونهمیان تخصیص صحیح منابع آب بین بخش

ای ممکن را بدست آورد، ها با یکدیگر، بتوان بیشترین بازدههای اقتصادی و ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم آنبخش

دهد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی ه لزوم توجه در سطح کالن را مورد تأکید قرار میی مهمی است کمسئله

بری غیرمستقیم است. بدین با تأکید بر میزان آب 1391و  1385های بازتوزیع آب توسط بخش کشاورزی در سال

ه واکاوی مصرف آب به ستانده و آمار مربوط به مصرف آب، ب-ترتیب در این تحقیق با استفاده از جداول داده

رغم دهد که بخش کشاورزی علیاست. نتایج این تحقیق نشان میهای مستقیم و غیرمستقیم پرداخته شدهصورت

بری غیرمستقیم از بری مستقیم و آببری مستقیم و غیرمستقیم را در کشور دارد اما با تفکیک آبکه بزرگترین آباین

های مورد نیاز دهد. همچنین فارغ از هدر رفت آب در این بخش، تأمین نهادهمیهای متفاوتی را بدست یکدیگر، رتبه

هایی مثل صنایع کشاورزی تا حد زیادی مسیر مصرف آب را شفاف و توجیهات الزم مصرف باالی آب در این بخش

ی آب دهرغم اینکه بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننآورد. به عبارت دیگر علیبخش را فراهم می

ها از جمله صنایع شود اما این بخش در قالب محصوالت تولیدی میزان آب دریافتی را در میان سایر بخششناخته می

گذاری در این خصوص با مالحظات نقش بازتوزیعی گردد، هرگونه سیاستنماید. بنابراین پیشنها میغذایی باز توزیع می

 بخش کشاورزی صورت پذیرد.

 

 ستانده-بری غیرمستقیم، جدول دادهبری مستقیم و غیرمستقیم،، آبآب: واژگان کلیدی 
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 زیستی تاالب سد آبشینه استان همدان منافع محیط حفاظتی برآورد ارزش
 3اعظم محمدی، 2، احمد سام دلیری*1حمید باللی

 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان 1
 الدین اسد آبادیاستادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سید جمال 2

 ارشد  اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بوعلی سینا همدانآموخته کارشناسیدانش 3
E-mail: h-balali@basu.ac.ir 

 

 چکیده 

قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان   آن در تامین آب شرب مردم همدان و به علت موقعیت خاصتاالب سد آبشینه 

با توجه به ارائه کاالها و خدمات متعدد و ارزشمند توسط این تاالب، باشد. حائز اهمیت می از نظر زیست محیطیمهاجر 

میزان تمایل به پرداخت ساکنین شهر گیری و اندازه حفاظتی تاالب آبشینهتعیین ارزش  این مطالعه، از انجامهدف 

بر مبنای رجحان  یک بازار فرضیبرای این منظور از روش ارزشگذاری مشروط در ت. سای حفاظت ازآن همدان برا

عمومی استفاده گردید. برای برآورد مدل از الگوی الجیت و روش برآورد حداکثر درستنمایی و برای استخراج مبالغ 

نفر از ساکنین  219مطالعه از طریق مصاحبه با  های اینپیشنهادی، از روش انتخاب دوگانه دوبعدی استفاده گردید. داده

، آشنایی با ، درآمد خانوارتنتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای تحصیالآوری شد. جمع 1397در سال شهر همدان 

دارای اثر مثبت و متغیر مبلغ پیشنهادی دارای اثر منفی بر احتمال  آگاهی در خصوص خدمت زیستگاهی تاالبو  تاالب

تومان و  2787 میزان متوسط تمایل به پرداخت حدودمورد مطالعه دارند.  تاالبافراد در جهت حفظ،  ه پرداختتمایل ب

 تومان برآورد گردید. میلیارد 83/3ارزش حفاظتی ساالنه تاالب آبشینه 

 

 روش دوگانه دوبعدی، ارزش حفاظتی. آبشینه، تاالب پرداخت، به تمایل الگوی الجیت، واژگان کلیدی :
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 -گذاری اقتصادی منابع آب زیر زمینی در بخش کشاورزی)مطالعه موردی: دشت همدانارزش

 بهار(

 2لعل انیفرزانه کسب، *1حمید باللی

 1 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران،   

  رانیهمدان، ا نا،یس یدانشگاه بوعل ،یدانشکده کشاورز ست،یز طیو مح یعیارشد اقتصاد منابع طب یآموخته کارشناسدانش2  

E-mail: h-balali@basu.ac.ir 

 

 چکیده

های اساسی در تولیدات بخش کشاورزی، از جایگاه ممتازی در توسعه این بخش برخوردار آب به عنوان یکی از نهاده
های اخیر با رشد جمعیت، افزایش تقاضا برای محصوالت کشاورزی  و همچنین توسعه صنعت و باشد. در دههمی

خشک نیز بطور کننده آب در مناطق خشک و نیمه ترین تامینکشاورزی، برداشت از منابع آب زیرزمینی بعنوان مهم
چشمگیری افزایش یافته و منجر به پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه منابع آب و ایجاد بحران در اغلب این مناطق شده 

ترین ابزارها در کنترل و مدیریت تقاضای منابع آب و کاهش بحران حاصل از آن، بهره شک یکی از مهماست. بی
های اقتصادی و لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب در فعالیت های کشاورزی بعنوان بزرگترین مصرف گیری از ابزار

بهار با بهره  -کننده آن می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزشگذاری اقتصادی منابع آب زیر زمینی در دشت همدان
بر اساس نتایج می باشد.   1395-96در سال زراعی  GAMSافزار گیری از الگوی برنامه ریزی پویا از  طریق نرم

بهار شامل منطقه همدان -به ازای هر مترمکعب در چهار ناحیه دشت همدانتحقیق ارزش اقتصادی آب زیرزمینی 
ریال محاسبه گردید.  3691آباد ریال و منطقه صالح 4115ریال، منطقه بهار  4538ریال، منطقه اللجین  3543

(، 718/6887811الص حاصل از فعالیت های کشاورزی هر یک از مناطق به ترتیب، همدان)چنین بازده ناخهم
ریال، بازده ناخالص کل  ( میلیون115/3639716آباد)(، صالح755/4741399، بهار)(151/7148527اللجین)
 د.برآورد ش متر مکعب  185629211ریال و میزان حجم آب مصرفی کل معادل ( میلیون 22417441مناطق)

 

 GAMریزی ریاضی پویا، بهار، برنامه -ارزشگذاری اقتصادی، آب زیرزمینی، دشت همدان کلیدی: گانواژ
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 منطقه کاشمر( ی)مطالعه موردییروستا داریتوسعه پا یهاقنوات بر شاخص یایاح ریتأث یبررس

 4، محمد قربانی3، محمود دانشور کاخکی*2، ناصر شاهنوشی1سمیرا انصاری پور

 مشهد.     یدانشگاه فردوس یگروه اقتصاد کشاورز آموختهدانش 1

 مشهد.     یدانشگاه فردوس یگروه اقتصاد کشاورز استاد 2

 مشهد.     یدانشگاه فردوس یگروه اقتصاد کشاورز استاد 3

     مشهد یدانشگاه فردوس یاستاد گروه اقتصاد کشاورز 4

E-mail: shahnoushi@um.ac.ir   

 چکیده

 ی،کشاورز داتیتول شیافزاو با  توسعه دارد ندیدر فرآ یمهم گاهیجا که است یارکان زندگان نیتریاز اصل یکیآب 
قنات یکی از  .شودیمدر روستا افراد  یماندگارو مردم  یزندگ تیفیک ی، باعث ارتقاییغذا تیو حفظ امن یصنعت
و عاملی نیرومند برای  خشکمهینی خشک و هامیاقلی مدیریت پایدار آب در مواجهه با کمبود آب در هاسازه نیترمهم

ی مختلفی طیمحستیزی اقتصادی، اجتماعی و کارکردها. قنات رودیمدستیابی به توسعه پایدار روستاها به شمار 
آب، حفظ  هدر رفتی از ریجلوگ هاجرت،افزایش اشتغال، افزایش درآمد، افزایش تولیدات کشاورزی، کاهش م ازجمله

بر احیای قنوات  ریتأثبنابراین در پژوهش حاضر اقدام به بررسی ؛ ی از این قبیل را داردو مواردپوشش گیاهی 
کشاورزی، خبرگان و  بردارانبهرهاز طریق مصاحبه با  ازیموردنی توسعه پایدار روستایی شده است. اطالعات هاشاخص

ی معادالت سازمدلی شد و با آورجمع شهرستان کاشمر کوه سرخی آنان در منطقهپرسشنامه از  لیو تکمکارشناسان 
ها با استفاده از فرآیند تحلیل بندی آنساختاری برآورد آن انجام گرفت. در ادامه نیز به تعیین ضرایب اهمیت و اولویت

ی اقتصادی، اجتماعی و هاشاخص تحقیق نشان داد که احیای قنات بر جینتا ( پرداخته شد.ANPشبکه )
ی را ریرپذیتأثبیشترین  1.611اقتصادی با ضریب  شاخصدارد. احیای قنات بر  مثبت و معناداری ریتأثی طیمحستیز

های توسعه پایدار با استفاده ی شاخصبنددر رتبه .باشدیم 1.2ی طیمحستیزدارد و ضریب آن در شاخص اجتماعی و 
رتبه  1.39327رتبه اول، شاخص اقتصادی با وزن  1.43411( شاخص اجتماعی با وزن ANP)از فرآیند تحلیل شبکه 

سرمایه گذاری در احیای قنات به طور مشخص  نیبنابرا رتبه سوم را دارد. 1.17262محیطی با وزن دوم، شاخص زیست
 داشته باشد.ی به همراه طیمحستیزمی تواند آثار مثبتی را از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و 

 

   معادالت ساختاری، (، توسعه پایدار، قناتANPشبکه ) لیتحل آب، بحران واژگان کلیدی:
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 در ایران  𝐂𝐎𝟐تأثیر گردشگری و شاخص های کالن اقتصادی بر میزان انتشار

 *2، الهام کلبعلی1سمیرا امیرزاده مرادآبادی

 زابلدکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه 1
 زیست، دانشگاه زابل                           دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط 2

E- mail: elham.kalbali@yahoo.com 

 

 چکیده
 انتشارتواند موجب می گردشگریی اقتصادی کشورها، افزایش با توجه به نقش صنعت گردشگری در رشد و توسعه   

 حمل خدمات از گردشگران استفاده به مربوط گردشگری رد 2CO انتشار اصلی منشاء شود بطوریکه ایگلخانه گازهای

در ایران در کنار اکسیدکربن رابطه بین گردشگری و میزان انتشار دیبررسی  هدف مقاله حاضر بنایراینت. اس نقل و
 (ARDL)الگوی گسترده  ازبه منظور بررسی روابط  .است 1371-1397های سال های کالن اقتصادی طیشاخص

نشان داد که متغیرهای گردشگری، رشد اقتصادی، شهرنشینی  بلندمدت تابع تخمین از حاصل نتایج استفاده شده است.
 گذاری مستقیم خارجیاکسیدکربن دارند. اثر شاخص سرمایهداری بر میزان انتشاردیو مصرف انرژی اثر مثبت و معنی

ایران گذاری مستقیم خارجی در اکسیدکربن مثبت و بی معنی است که حاکی از حجم کم سرمایهبر میزان انتشار دی
رشد گردشگری و رشد اقتصادی باالتر، تقاضا برای انرژی بیشتر شده است که این از طرفی برای دستیابی به . است

جایگزین کردن رو، از اینشود. های زیست محیطی میهای فسیلی باعث افزایش آلودگیمصرف انرژی به ویژه سوخت
را کاهش  تواند میزان انتشار دی اکسید کربنمی ی ناکاراهاو انرژی فسیلی هایسوخت برای های مناسبتکنولوژی

  دهد.

 

 ( ARDL)های کالن اقتصادی، مدلشاخص ،2CO گردشگری، میزان انتشار واژگان کلیدی:
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 زیست)مطالعه موردی: شهرستان اردکان( محیط بر بوم زیست تغییرات اثرات بررسی

 احمد فتاحیاردکانی1*، نیلوفر حاجعلیاکبری2، یداهلل بستان3، محمد رضوانی4

 اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکانگروه دانشیار 1
 ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه اردکانآموخته کارشناسیدانش2

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری3
 تهراندانشگاه  یاقتصاد کشاورز یدکتر یدانشجو4

E mail: Fatahi@ardakan.ac.ir 
 

 چکیده

زیستی شده است، این مورد نیز در شهرستان تغییر اقلیم در چند دهه اخیر موجب بروز تاثیراتی عمیق بر روی تنوع
ی منطقه را تحت هاانسانی و زندگی عیطبمهینی طبیعی و هاستمیاکوسآن وجود دارد و  بودنیصنعتاردکان به دلیل 

بر محیط زیست شهر  بومستیزهدف اصلی از مطالعه حاضر بررسی اثرات تغییرات  رونیاتاثیر قرار داده است. از 
ی مشروط در غالب تکنیک دوگانه دوبعدی استفاده شد. گذارارزشاردکان است. در این مطالعه از الگوی لوجیت و روش 

و در دو بخش تمایل به پرداخت افراد به  1396در شهر اردکان در سال  نامهپرسش 272اطالعات از  آوردنبدستبرای 
 بومستیزی ناشی از تغییرات هاخسارتی از پوشچشمو تمایل به دریافت جهت  بومستیزمنظور جلوگیری از تغییرات 

در دو بخش  بیترتبه یطیمحستیزاستفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای شاخص حفاظتی حیات وحش و شاخص 
تمایل به دریافت و تمایل به پرداخت منفی و معنادار و مثبت و معنادار شدند. همچنین مقدار تمایل به دریافت افراد 

ریال است. شاخص 1453211ساالنه  صورتبهریال و مقدار تمایل به پرداخت افراد  8192111ساالنه برابر با  صورتبه
صورت خیرخواهانه برای حفظ حیات وحش بود معنی دار است و این نتایج به این معنی  حمایتی که پرداخت مبلغی به

یی که به محیط هاتیفعالی برخوردار است و اژهیواست که حیات وحش و گیاهان و جانواران برای افراد از اهمیت 
 زیست آسیب می زند حداالمکان متوقف شده یا کاهش یابند.

 

ی.بعدروش دوگانه دو افت،یبه در لیبه پرداخت، تما لیتما، تغییر اقلیم، مشروط یگذارارزشواژکان کلیدی:   
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 ت در کشور  یسز محیط دقتصاا الت اجراییتحو

 2، فائزه آیت اللهی*1فروغ شادمان

 دکترای اقتصاد محیط زیستپسا 1
 کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست2

 

E-mail: foroogh.shadman@gmail.com 
 

 چکیده
رویکرد نوینی را برای تلفیق همه جانبه  ،مسایل و مشکالت محیط زیستی اهمیتو ضرورت پیشبرد توسعه اقتصادی 

منطق عدم لحاظ  توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست، پیش روی محافل علمی و کارشناسی جهان قرار داده است.
شمرده می  ستفاده نامعقول از منابع محیط زیستیاز مهمترین دالیل ا، اقتصادی در مدیریت و بهره برداری از منابع

به شمار  اساسی مسئله یک گیری از دانش اقتصاد محیط زیست برای دستیابی به رشد اقتصادی پایداربهرهشود. لذا، 
 ورتضر بر رم و پنجم توسعهچها برنامهمواد قانونی در  سساابرسازمان حفاظت محیط زیست در ایران  می آید. لذا،

 یها حطر سنجی نمکاا یندآفر در ها هزینه و ها ارزش نایا ظاالح و تیایسز محیط یها هزینه و ها ارزش محاسبه
همچنین، سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری نیز با  است. نموده تاکید یستز محیط دقتصاا به عبارتی  یا ای توسعه

، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را محیطی زیست گسترش اقتصاد سبز و نهادینه سازی فرهنگ و اخالقتاکید بر 

توسعه پایدار که در واقع همان اهداف چشم انداز بلند اهداف جهت نیل به  در این راستا .حائز اهمیت برشمرده است

را در  دولتمی تواند زیست سازی ابزارهای اقتصادی حفاظت محیطشناخت و پیاده ،مدت و بیست ساله کشور است
 .ریزی برای نیل به اهداف کالن و توسعه پایدار کشور مساعدت نمایدراهبردی، سیاستگزاری و برنامه هایتعیین الویت

 

 گذاری خدمات اکوسیستمی، برآورد خسارت محیط زیستیمحیط زیست،  ارزشاقتصاد  واژگان کلیدی:
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 ()مطالعه موردی برنج ارزیابی اثر اقتصادی تغییر اقلیم بر محصوالت کشاورزی استان مازندران

 3، عاطفه عمویی2، جابر یداللهی*1عبداهلل)امید( نجار فیروزجائی

 دکتری اقتصاد، کارشناس تحقیقات شرکت بیمه دانا1
 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد واحد قائمشهر2

 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی3
E- mail: omid.najar@yahoo.com  

 

 چکیده

تواند بر است و می کرده خود هایبحران و مسائل درگیر را جهان مناطق تمام هوایی، و آب تغییرات اخیر هایسال در
 درجه حرارت، و آب منابع وضعیت به اشوابستگی دلیل به کشاورزی ها اثرات منفی داشته باشد. بخشی بخشکلیه

اثرات اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی و  است. مطالعه و ارزیابی اقلیم تغییر به نسبت بخش پذیرترین آسیب
-تواند موجب بهبود و توسعه راهبردهای مدیریتی در ارتباط با نیازهای مهم کشاورزی در دههمحصوالت کشاورزی می

در این مطالعه سعی شد تا با تبیین تئوریک و  غییر اقلیم بر بخش کشاورزی گردد.های آینده و کاهش اثرات سوء ت
 گشتاورهای روش بر مبتنی پویا پانلهای طراحی یک مدل در قالب رهیافت ریکاردین و با استفاده از تکنیک داده

شالیکاران استان مازندران طی به بررسی اثرتغییر اقلیم بر تولید و سود به عنوان معیاری از رانت  (GMM) یافتهتعمیم
دار و غیرخطی بر تولید و دهد، متغیرهای اقلیمی اثرات معنینتایج نشان می( پرداخته شده است. 1388-1398ی )دوره

رانت به ازای هر هکتار کشت برنج دارد. افزایش دمای مرحله داشت اثر کاهشی بر رانت شالیکاران داشته و با افزایش 
 یابد. اکثر مقدار بحرانی، رانت کاهش میاین فاکتور از حد

 

 تغییر اقلیم، کشاورزی، اقتصاد، مازندران واژگان کلیدی:

  

mailto:omid.najar@yahoo.com


دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی

147 
 

 

 آبریز دریاچه نمکسنجش پایداری حوضه 

 های شاخص فقر آبی()کاربرد آنتروپی شانون در تعیین وزن مؤلفه
 2، دکتر سعید یزدانی*1آبادزهرا کیانی فیض

 اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرجدانشجوی دکتری گروه 1
 استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج2

E-mail: kiani_zahra@ut.ac.ir 
 

 چکیده

های متعدد ارزیابی منابع آب، بیانگر وضعیت نیمه خشک جهان قرار دارد. شاخص کشور ایران در زمرۀ مناطق خشک و
-های آبریز در ایران است. شرایط اقلیمی نامناسب و عدم مدیریت یکپارچه آب، منجر به ناپایداری حوضهبحرانی حوضه

محیطی ایجادکننده یستهای آبریز شده است. پژوهش حاضر به دنبال شناخت عوامل اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و ز
-آبریز دریاچه نمک است. برای این منظور با استفاده از اطالعات اجتماعی، اقتصادی و زیستوضعیت ناپایدار حوضه

سنجش شده است.  1395آبریز دریاچه نمک در سال محیطی و بکارگیری شاخص فقر آبی وضعیت پایداری آب حوضه
های شاخص فقر آبی استفاده شده است. براساس نتایج ای تعیین وزن مؤلفهدر این مطالعه از روش آنتروپی شانون بر

های بدست آمده است. همچنین مطابق نتایج مؤلفه 32/11آبریز دریاچه نمک شاخص فقر آبی، درجه پایداری حوضه
باشند. مصرف آبریز دریاچه نمک میزیست و منابع مهمترین عوامل ناپایداری حوضهگانه شاخص فوق، مؤلفه محیطپنج

زیاد کود و سم شیمیایی در اراضی کشاورزی و حجم پایین سرانه آب زیرزمینی از علل اصلی ایجادکننده وضعیت 
گردد تا زیست توصیه میباشد. با توجه به نتایج فوق در مؤلفه منابع و محیطآبریز دریاچه نمک میناپایدار در حوضه

کنترلی بر میزان مصرف منابع محدود آبی نظارت کند و از آنجایی که بخش دولت با استفاده از تجهیزات و امکانات 
گذاری مناسب در کاهش سطح زیرکشت آبی را در درصد منابع آبی کشور است، سیاست 91کنندۀ کشاورزی مصرف

مواد آالینده  ریزی قرار دهد. همچنین با نظارت بر فروش کود و سم شیمیایی در اراضی کشاورزی، از نفوذبرنامه اولویت
 ها جلوگیری نماید.به منابع آب سطحی و زیرزمینی آلودگی آب

 

 آبریز دریاچه نمک، آنتروپی شانونفقر آبی، حوضهپایداری آب، شاخصواژگان کلیدی: 
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 حیدریهگذاری اقتصادی آبشار رود معجن تربتارزش

 *2، فاطمه رستگاری پور1سپیده قاسمیان داغی

 کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی 1
 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه2
 rastegaripour@gmail.com mail: -E 

 

 چکیده:

اهمیت استراتژیکی های ضروری عملکردهای تفریحی هستند و از های طبیعی و مناظر طبیعی جنبهبطور کلی پارک
در این جا مفهوم میزان تمایل و اشتیاق مردم به  زیادی برای بهبود شرایط زیستی جوامع بشری امروزی برخوردارند.

گیری ارزشی باشد که مردم برای ها و همچنین محکی برای اندازهتواند شاخص پولی مناسبی از ارجحیتپرداخت می
پردازند، در واقع نشانگر تمایل خرید و میزان ها میالیا مبلغی که مردم به کا کنند. قیمتها و خدمات تعیین میالکا

پرسشنامه از شهرستان تربت حیدریه با کاربرد روش  51اطالعات مورد نیاز با تکمیل تعداد  .ها استتوانایی پرداخت آن
 الجیت( بود، نتایج نشان دادکهگذاری مشروط)آوری شد. روش به کار برده در مطالعه ارزشگیری تصادفی جمعنمونه
های سن، درآمد ماهیانه، قیمت پیشنهادی، فاصله از پارک و دفعات بازدید بر احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی برای متغیر

بازدید از آبشار رودمعجن تاثیرگذار است. درحالی که متغیر تعداد اعضای خانوار تأثیر معناداری بر احتمال پذیرش مبلغ 
 برای بازدید از پارک را نداشته است.پیشنهادی 

 

 گذاری اقتصادی، شهرستان تربت حیدریه، ارشگذاری مشروطرود معجن، ارزش کلیدی:گان واژ
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 بر معیشت پایدار نواحی روستاییشهرستان کامیاران  زیویه تحلیل و تبیین اثرات احداث سد
 

 3علیرضا کمانگر، 2بناب، صدیقه هاشمی*1شیما اسماعیلی

 دانشگاه ارومیه ،دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی1
 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه 2

 زیویه پایاب سدمدیرعامل سابق شرکت تعاونی  کارشناس ارشد بیوتکنولوژی،3
Email: esmailishima94@gmail.com 

 

 چکیده
کند. دهد و کارکردهای معیشتی را متحول میها، الگوهای کاربری منابع طبیعی را تغییر میاحداث سد روی رودخانه

های متأثر پژوهش حاضر بررسی آثار و تبعات اجتماعی، فرهنگی، مالی، فیزیکی و انسانی احداث سد در سکونتگاه هدف
وجود در پرونده بهره برداران سد زیویه در شرکت تعاونی تولید اسناد و مدارک ماست. برای ارزیابی آثار معیشتی از 

 پایاب سد زیویه  است. منطقۀ خانوار 783بهره بردار و  286استفاده شده است. حجم نمونه برابر با  روستایی سد زیویه
کشاورزی ارویی با و از جمله مناطق روستایی است که در آن توانایی انسان در رویبین دو شهرستان کامیاران و مریوان 

. نتایج ه استفرضیۀ اصلی تنظیم و متغیرهای مستقل ناشی از آن ارزیابی شد شش . در این تحقیق،متجلی شده است
، مهاجرت معکوس، حیات وحش و محیط زیست و تعاون های معیشتینشان داد که احداث سد بر سرمایهپژوهش 

از میانگین بعد از  پایین ترهای معیشتی قبل از احداث سد ۀ داراییتأثیرگذار است. به این صورت که میانگین رتب جامعه
افزایش جمعیت گونه های جانوری بعد از احداث سد بیشتر شده است، میزان مهاجرت معکوس  احداث سد بوده است،

 شده است.پس از احداث سد افزایش داشته است و تعاون میان بهره برداران روستاهای منطقه بعد از احداث سد بیشتر 

 

 سرمایه های معیشتی، محیط زیست، کشاورزی، سد زیویهواژگان کلیدی: 
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 ایران زایی بیابان بر زیستی محیط و اقتصادی هایشاخص تأثیر

 3صیادچمنی المیرا ،2قادرزاده حامد ،*1ذوقی سلطانی احمد

 رازیدانشگاه ش دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی1

 کشاورزی دانشگاه کردستاناقتصاد گروه دانشیار 2
 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران3

E- mail: ahmad_soltanizoghi@yahoo.com 

 

 چکیده
ایران به  و کندبیابان زایی یکی از پدیده هایی است که در دهه های اخیر محیط زیست زمین را به شدت تهدید می

عنوان کشوری که در نواحی گرمسیر کره زمین قرار گرفته است در در مقابل این پدیده به شدت آسیب پذیر 
میالدی جذب سایت بانک جهانی به دست آمده  2117تا  1972مطالعه حاضر با استفاده از داده های سال های   .است

با استفاده از مدل است اقدام به تخمین اثر گذاری شاخص های زیست محیطی و اقتصادی بر بیابان زایی در کشور 
 گذاری اثر دارای تمامی متغیرهانتایج نشان می دهد  . نموده است ARDLخودتوضیحی با وقفه های گسترده 

اما در کوتاه مدت شاخص های بیابان زایی سال های گذشته باشد  می بلندمدت در زایی نبیابا روی بر داریمعنی
 مورد مطالعه این در که مواردی از یکیعملیات احیا و میزان بارش عوامل اثرگذار بر بیابان زایی در کشور می باشد 

 زیست منحنی که دهد می نشان نتایج زاییمی باشد.بیابان مسئله در کوزنتس زیستی محیط منحنی گرفت قرار آزمون
نتایج نشان می دهد در بلندمدت . باشد می تایید قابل زاییبیابان و داخلی ناخالص تولید تقابل در کوزنتس محیطی

های رود اثرات روانی ناشی از فعالیتدالیل ناشناخته دارای اثرات مثبتبر بیابان زایی می باشد. مال می  عملیات احیا به
زایی که موجب اهمال در مدیریت محیط زیست می گردد عاملی است که باعث گردیده تا احیای بود بیابانمقابله 

 .ها گرددمحیط زیست موجب توسعه بیابان

 

 بیابانزایی، ایران، رشد اقتصادی، منحنی محیط زیستی کوزنتسواژگان کلیدی: 
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 ایرانزیست در بخش کشاورزی تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت محیط

 3آزرم، حسن2فتحی، فاطمه*1کنعانیمریم

 ارشد اقتصادکشاورزیدانشجوی کارشناسی1

 استادیار اقتصادکشاورزی2 
 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز3

E mail: kn.fariba@yahoo.com 
  

 چکیده
-2116های ایران طی سال در بخش کشاورزی زیستارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت محیطدر مطالعه حاضر، به منظور 

 استفاده شد. با توجه به ادبیات موجود، اثر متغیرهای (ARDL) های گستردهاز رهیافت خود توضیحی با وقفه 1975
غالت بر روی  کشت زیر کشاورزی و سطح بخش انرژی مصرف کشاورزی، بخش افزوده ارزش داخلی، ناخالص تولید

زیست بررسی شده است. نتایج برآورد مدل بلندمدت نشان اکسیدکربن به عنوان شاخصی از کیفیت محیطانتشار گاز دی
داد که متغیر سطح زیر کشت غالت بیشترین تأثیر مثبت را بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در بخش کشاورزی ایران 

رشد اقتصادی و همچنین، پذیر است. نسبت به سطح زیر کشت غالت کششاکسیدکربن دی دارد. به عبارتی، انتشار
بین متغیر ارزش . عالوه بر این، در این بخش خواهد شد CO2مصرف انرژی در بخش کشاورزی سبب افزایش انتشار 

وجه با توجه اثر مثبت و قابل ت داری وجود ندارد.در این بخش ارتباط معنی CO2افزوده بخش کشاورزی و انتشار 
وری این نهاده و به منظور افزایش بهره انرژی مصرف الگوی متغیرهای مورد مطالعه بر انتشار آلودگی، اصالح

 بین تواند در ایجاد تعادلکربن میکم هایفناوری در نوآوری و سبز کشاورزی هایزیرساخت ریزی برای ایجادبرنامه
 زیست اثرگذار باشد. اقتصادی و کیفیت محیط رشد

 

 ، ایرانARDLاکسید کربن، تولید ناخالص داخلی، سطح زیر کشت غالت، مدل انتشار دیواژگان کلیدی: 
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 جهتاکوسیستم جنگل بررسی تمایل به پرداخت جوامع روستایی برای حفاظت از خدمات 

  جلوگیری از سیالب

 استان مازندران( روستاهای خسارت دیده سیل )مطالعه موردی:
 2، ساره حسینی*1حمید امیرنژاد

 طبیعی ساری دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع1
 طبیعی ساریطبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابعدکتری جنگلداری، دانشکده منابع2

E-mail: hamidamirnejad@yahoo.com 

 

  چکیده
 عوامل مختلفی در رخداد آن نقش دارند. است که ی طبیعی سیلپدیدهکشور  زیستیمحیط جدی هاییکی از چالش
 برایاکوسیستم جنگل تمایل به پرداخت جوامع روستایی جهت حفاظت از خدمات بررسی  مطالعه هدف از این

پرسشنامه آزمون انتخاب پیش پژوهش از طریق های اینبر آن است. دادهشناسایی عوامل مؤثر و  جلوگیری از سیالب
 43توسط  استان مازندران درهای اخیر سیل دیدهروستا خسارت 13گیری تصادفی در میدانی، نمونه پیمایش صورتبه

 شامل اجتماعی در این تحقیق-اقتصادی آوری گردید. متغیرهایتکمیل و جمع 1399پاییز  در دیدهخانوار خسارت

هشت متغیر سن، جنسیت، شغل، تحصیالت، هزینه، درآمد، آگاهی روستاییان از خدمات اکوسیستمی جنگل و متوسط 
روستاییان مورد بررسی قرار  پرداخت به تمایل میزان بر اثر این متغیرها خسارت ساالنه آنها در سیل اخیر  بوده است که

متوسط تمایل به  که داد نشان پیش پرسشنامه دریافتی 43پژوهش با استفاده از  این هاییافته حلیلت و گرفت. تجزیه
ریال و متوسط خسارت روستاهای خسارت  351631سیل در استان مازندران  پرداخت ماهانه روستاییان خسارت دیده

بررسی اثر فاکتورهای مختلف بر  همچنین نتایجریال بوده است.  196197671های اخیر استان مازندران در سیل دیده
داد که  نشان جلوگیری از سیالب برایاکوسیستم جنگل روی تمایل به پرداخت روستاییان جهت حفاظت از خدمات 

تنها فاکتورهای تحصیالت افراد، هزینه، درآمد و میزان خسارت آنها در رخداد سیل اثر مثبت مستقیم بر روی تمایل به 
های مدیریتی بیشتری جهت حفاظت از خدمات گردد برنامهاد دارند. لذا با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میپرداخت افر

 صورت پذیرد تا از پیامدهای بعدی سیالب جلوگیری و خسارات آن را کاهش داد. اکوسیستم جنگل

 

 جوامع روستایی اجتماعی، خسارت، سیالب،-، متغیرهای اقتصادیWTPواژگان کلیدی: 
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 های مناطق شمال ایرانهای آبی و تاالبحفاظت از اکوسیستم

 *2، فاطمه تورانی1کمال عطایی سلوط

 استادیار اقتصادکشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری1

 دانشجوی کارشناسی اقتصادکشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری2 

E mail: Toofatemeh77@gmail.com 

 

 چکیده  

تفرجی  دهنده خدمات متنوع معیشتی وارائه حفاظت تنوع زیستی و ها درترین اکوسیستممهم ها یکی ازتاالب
گردشگری طبیعی به جوامع  غذا، تغذیه سفرهای آب زیرزمینی، تعدیل شرایط اقلیمی، کنترل سیالب، و نیتأمنظیر

بسیاری از نقاط  را در های آبی ارزشمندروند توسعه، این اکوسیستم ها درتوجهی به وضعیت تاالببشری هستند اما کم
را  تنوع زیستی بسیاری از کشورها ها وهای جدی مواجه ساخته است. اثرات این روند تخریبی بر زندگی انسانبا چالش

 های جدید مدیریتی با دستیابی به توسعه پایدار نسبت به حفاظت وابیر بازدارنده و یا کاربرد شیوهآن داشته تا با تد بر

 دهیاول ناد کردیروها اقدام کنند. به طور کلی دو رویکرد در مواجهه با تغییرات محیط زیستی وجود دارد. احیا تاالب
 کردیرو .نخواهد داشت یدر پ ستیزطیمح شتریب بیجز تخر یاجهیو ادامه وضع موجود است که نت راتییتغ نیگرفتن ا

و  راتییتغ نیکنترل ا یبرا یستیزطیمح تیریبرنامه مد نیاز گذشته تاکنون و تدو راتییتغ نیا ییشناسا ،گرید
 یدر مناطق ساحل ژهیها به وتاالب تیبا توجه به اهم ،منظور نیبد .است ستیزطیمح تیبهبود وضع یبرا یزیربرنامه

در برابر عوامل  یعیطب ستمیاکوس نیتا از ا شودتالش  ی،جوامع بشر یشمال کشور و حفظ کارکردها و خدمات آن برا
ها و رامسر و برنامه مناسب در طرح ونینوانستعهد به ک ی،تیریمد یهاوهیبه کار بردن ش ی،گذارمخرب با کمک ارزش

 .محافظت شود یموهبت اله نیاز ا یمل یهااستیس
 

 تاالب، حفاظت، محیط زیست، عوامل مخربواژگان کلیدی: 
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 و اثرات آن بر فقر  میاقل راتییبر تغ یمرور

 2یمیاله رح تیهدا، *1امین پورمقدم

 آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرماندانش1
 فارس یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یجیو ترو یاجتماع ،یاقتصاد قاتیبخش تحق اریاستاد2

E-mail: Pourmoghaddam.amin@gmail.com  
 

 چکیده
مورد توجه قرار  یاندهیمبحث به صورت فزا نیبر جوامع مختلف، ا میاقل رییتغ راتیبا توجه به افق رو به گسترش تأث

 یریگجهت ر،یاخ یهاکه در سال دهدینشان م نهیزم نیموضوع در ا اتیو ادب ینظر یمبان یگرفته است. بررس
قابل توجه داشته  شیو مسائل مرتبط با آن گرا یزگارسا یاثرات به  سو یابیمبحث از ارز نیا یمطالعات یمحورها

شده  ییهاینگران شیدر سراسر جهان باعث افزا ییآب و هوا دیجد یبا وجود کاهش فقر، ظهور الگوها ،یاست. از طرف
موجود را  یشکاف مطالعات یمنابع تا حد یبرخ یدارد با بررس یدو موضوع سع نیا تیمقاله با توجه به اهم نیاست. ا

 سازد. رتفعم
 

 تغییرات اقلیم، نوسانات آب و هوایی، فقرکلیدی:  گانواژ
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شرایط محدودیت عرضه آب، غذا و انرژیپذیری امنیت غذایی ایران در بررسی آسیب  

  محمد کیانی دهکیانی1*، صادق خلیلیان2

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس 1
 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس2

Email: khalil_s@modares.ac.ir 

 

 چکیده

المللی به دنبال تأمین و ارتقاء ترین مسائل دنیای اقتصاد است که کشورها و نهادهای بینامنیت غذایی یکی از مهم

اندازد، تغییرات اقلیمی و محدودیت سطح کمی و کیفی آن هستند. یکی از مواردی که امنیت غذایی را به مخاطره می

مقاطع خاصی از زمان قادر نیستند تقاضای موجود را تأمین هایی است که به دالیل مختلف در عرضه تولیدات بخش

ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم امنیت غذایی هایی وجود دارند که بیش از سایر بخشنمایند. به عبارت دیگر بخش

آب از های فسیلی و برق( و و صنایع غذایی )تأمین غذا(، انرژی )سوخت  های کشاورزیاندازند. بخشرا به مخاطره می

درصدی عرضه تولیدات  11روند. بنابراین در سناریوهای مختلفی آثار و تبعات کاهش ها به شمار میجمله آن

های آب، غذا و انرژی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق بخش

ای که بر امنیت غذایی متفاوت است. به گونه های مختلفدهد آثار دو وجهی محدودیت عرضه بخشنشان می

های تأمین کننده غذا مثل زراعت و باغداری بیشترین تأثیر را در کاهش امنیت غذایی از بعد کاهش درآمد بخش

هایی مثل نفت، بیشترین اثر را از بعد کاهش تولید ناخالص داخلی دارند. بخش فرآوری محصوالت خانوارها و بخش

هر دو جنبه بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی دارد. بنابراین دقت نظر در ابعاد اثرگذاری هریک از  کشاورزی نیز از

 ها که البته ماهیتا در تولید غذا نقش اساسی را دارند ضروری است.بخش

 

های درآمدی، شاخص امنیت غذایی جهانیماتریس حسابداری اجتماعی، گروه واژگان کلیدی:  
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ها با استفاده از روش ارزیابی اثرات سریع در سواحل کنشیرینزیستی آبمحیطارزیابی اثرات 

 جنوبی ایران
 1حسن صیاد

 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد1
E-mail:hassansayyad1995@yahoo.com 

 

 چکیده:
تأسیس  .استبه محیط دریا ها تخلیه پساب با شوری باال کنشیرینزیستی آباثرات سوء محیطترین یکی از مهم

زیست ی حفظ محیطدر زمینهها اهمیت شایانی دارد. زیستی آنها در مکان مناسب و ارزیابی اثرات محیطکنشیرینآب
گذاری سودمندتر از تعالی سطح دانش و آگاهی مردم، ایجاد وجدان بیدار در جامعه نسبت به ماهیت و هیچ سرمایه

زیستی شهروندانی که در مجاورت این تأسیسات آگاهی محیطمیزان در این تحقیق ابتدا موجودیت منابع نخواهد بود. 
زیستی جامعه آماری شهروندان ساکن در بررسی آگاهی محیط و بوشهر( سنجیده شد.، قشم کنند )چابهارزندگی می

 آوری وصورت مقطعی انجام و اطالعات به شکل میدانی جمعتحلیلی که به-سواحل جنوبی با استفاده از روش توصیفی
فاده شد. با استفاده از این است ماتریس ارزیابی اثرات سریعاز ها کنشیرینآب زیستیارزیابی اثرات محیطسپس برای 

ها را تعیین کنیم. کنشیرینهای واقعی در آبسازی ارزیابی و مقایسه گزینهکمّی روش درزمانی کوتاه قادر خواهیم بود
ی با استفاده داریپا زانیبر اساس م مطالعه شده یهاکنشیریناحداث آب تینامناسب بودن موقع ایمناسب بودن  یبررس

در مطالعه حاضر غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در از روش ویکور با یکدیگر مقایسه انجام گرفت. 
گیری و میانگین غلظت فلزات سرب،  اندازه، قشم و بوشهر رسوبات سواحل دریای عمان دستگاه های آب شیرین کن 

، درمجموع نتایج  ppm 26/1و  52/1، 99/21، 31/1رتیب معادل ت مس، کادمیوم و جیوه در رسوبات ایستگاهها به
تر از سایر نقاط بوده و خلیج چابهار باالقشم غلظت فلزات مورد مطالعه در دو ایستگاه  ،مطالعه حاضر نشان داد

سطح غلظت  ،درخصوص میانگین غلظت این فلزات در رسوبات مناطق تحت بررسی با استانداردهای جهانی نشان داد
شده در سطح  تر بود از حد استاندارهای اشارهالبا LAL جز غلظت فلز مس که از سطح ین فلزات سنگین بها

زیستی توان به درک بهتری از میزان اثرات محیط. با استفاده از نتایج این مطالعه میتری قرار داشتپایین
یزان پایداری لعه شده باهم ازنظر مهای مطاکنشیرینها در سواحل جنوبی ایران و مقایسه آبکنشیرینآب

زیست و اجرای مطلوب قوانین موجود، ی آلودگی محیطزیستی رسید. تدوین قوانین و مقررات مناسب، درزمینهمحیط
 باشد.(، در ارتقا سطح دانش و آگاهی، ضروری میICZMنظیر طرح یکپارچه مناطق ساحلی)

 

 محیطیکن، ماتریس ارزیابی اثرات سریع، روش ویکور، آگاهی زیستشیرینآب :یدیکلگان واژ
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 استان کردستان ی گوشتی: مطالعه صنعت مرغداریاقتصادکشاورز کرونا بر یروسو یپاندم اثرات
 *1یمیرح یمحمود حاج

 کردستان دانشگاه کشاورزی اقتصاد گروه استادیار1

E- mail: mhajirahimi@uok.ac.ir 
 

 چکیده
از ابعاد  یزن یکرده است. بخش کشاورز یررا درگ یاقتصاد یتمام جهان و تمام بخش ها 19کووید  یروسو یپاندم

صنعت استان کردستان است که از  ینبزرگتر یگوشت یموضوع قرار گرفته است. صنعت مرغدار ینا یرمختلف تحت تاث
قرارگرفته است. صنعت  یریهمه گ ینا یرعرضه و تقاضا تحت تاث ییراتنهاده ها، تغ ینجهات مختلف مانند تام

شده است. در استان  یرمستقیمو غ یمصورت مستقهزار نفر به 14 یی حدودزااستان کردستان منجر به اشتغال یمرغدار
 61قطعه در هر دوره و  یلیونم 15که حدود   یمدر استان دار یفعال گوشت یواحد مرغدار 751 یش ازکردستان ب

. هدف مطالعه کندیم یدکشور را تول یازدرصد گوشت مرغ مورد ن 4کنند. حدود  یم یزیقطعه در سال جوجه ر یلیونم
در شهرستان سنندج  یمزارع پروش مرغ گوشت یاقتصاد ییو کارا یدبر تول یپاندم یرتاث یزانو برآورد م یحاضر بررس

 یساده به دست آمد. داده ها ادفیتص یریه و با روش نمونه گپرسشنام یقالزم از طر یاستان کردستان است. داده ها
ی م یریبعد از همه گ 1399 ییزو در پا یریقبل از همه گ 1398 ییزشده مربوط به دو دوره پرورش در پا یجمع آور

در دوره بعد از  نشان داد یجقرار گرفت. نتا یلو تحل یهمورد تجز یپوشش یلتحل یباشند.  داده ها با استفاده از الگو
رخ داده است، اما سن کشتار و ضریب تبدیل دان به د مزارع مورد مطالعه یتول اندکی در کاهش 19 یدکوو یپاندم

و  یصیتخص یینداشته است، اما کارا یچندان یرتاثمزارع  یفن ییبر کاراهمه گیری،  .گوشت افزایش یافته است
یشنهاد سیاستی، پلذا به عنوان یک شده است.  یی هاکارا این جب کاهشقرار داده و مو یرتحت تاثبه شدت را  یاقتصاد
و  یریتیبه مسائل مد یا یژهتوجه و یبحران یطشرا یندر چن یمزارع مرغ گوشت یفن یرانشود مالکان و مد یم توصیه
 بکاهند.  یبآس ینکه تا حد امکان از وسعت ا یداشته باشند به نحو ها یتفعال یزمانبند یقاز طر یاقتصاد

 

 ی، صنعت مرغدار یاقتصاد یی، کارا19 یدکوو ی،پوشش یلاستان کردستان، تحل: یدیواژگان کل
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اکسید کربن در کشورهای با درآمد پایین اثر کرونا ویروس بر رشد اقتصادی و آینده انتشار گاز دی

 و متوسط 

 2، نیلوفر اشک تراب*1فاطمه فتحی

 شیراز دانشگاه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، اقتصاد استادیار1
 .اهواز رامین دانشکده کشاورزی اقتصاد استادیار2 

E- mail: f.fathi@shirazu.ac.ir 

 

 چکیده
در دوره  نییبا درآمد متوسط و پا یبر کشورها یگلخانه ا یبر انتشار گازها رداریواگ یها یماریمطالعه اثر ب نیدر ا
گروه  نیا یکوزنتس برا یطیمح ستیو مدل ز یمنظور رابطه رشد اقتصاد نیا یو برا یبررس 2119 -2111یزمان

 ریو غ میمستق یبا استفاده از کشش ها نتسکوز یطیمح ستیز هیفرض یکشورها در نظر گرفته شد. ضمن بررس
نشان داد که که  جیمحاسبه شد.  نتا یگلخانه ا یو کاهش انتشار گازها یبر رشد اقتصاد رداریواگ یماریاثر ب م،یمستق

کمتر  یکه غالبا با درامد مل یجنوب یکایشمال قاره آمر نیو همچن قایآفر ا،یآس یواقع شده در قاره ها یدر کشورها
 یکمتر ریتاث ریواگ یهایماریب وعیقرار دارند، ش ترنییدر درجه پا یافتگیبوده و از لحاظ توسعه  یشتریب تیجمع یدار

شود  یم دهید یدر کشورها شتریب یگلخانه ا یداشته است و تمرکز کاهش انتشار گازها 2COانتشار گاز  زانیبر م
و  نیمربوط به اکرا بیبه ترت 133/1و  144/1با کشش  یگلخانه ا یبرکاهش انتشار گازها یماریاثر ب نیشتریب

است  افتهیبهبود  ستیز طیدر جهان، مح ریواگ یها یماریب وعیکرد که در هر دوره ش انیب توانیباشد. م یبوتسوانا م
در سطح جهان بخصوص  2COنشده است، انتشار  دایکرونا پ دیجد روسیو یبرا یکه درمان یکه تا زمان رودیو انتظار م

را دارند در سال  یشتریدرآمد ب ن،ییدرآمد متوسط و پا یدسته  یکشورها ریکه به نسبت سا ییکشورها رد
 کند. فایرا ا یرشتیبرخوردارند، نقش ب2121

 

 2CO، رشد اقتصادی، 19بیماری واگیردار، کوید : یدیواژگان کل
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 تاثیر شیوع بیماری کرونا بر ارزش سهام شرکتهای مواد غذایی در بورس تهران 

 *3، صدیقه آهنگری2، فواد عشقی1سید مجتبی مجاوریان

 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه کشاورزی اقتصاد گروه دانشیار1
 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه کشاورزی اقتصاد گروه استاد 2

 ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه کشاورزی اقتصاد گروه دکتری دانشجوی3 

E- mail: se_ahangari@yahoo.com 
 

 چکیده
اقتصادی عظیم -وسالمت افراد، جهان را با یک بحران مالی( عالوه بر تاثیر منفی بر بهداشت 19-ویروس کرونا )کووید

روبه رو ساخته است. در این مقاله سعی شده است با توجه به میزان همبستگی میان تعداد متوفیان مبتال به این ویروس 
رسی و اطالعات شاخص ارزش مواد غذایی )به جز قند(، تاثیر شیوع ویروس کرونا بر میزان معامالت بورس ایران بر

تهیه شد، نرم افزار ایویوز جهت تحلیل  1399الی بهمن  1398های روزانه از اسفند شود. در این پژوهش که داده
موضوع تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد بین شیوع بیماری کرونا و تغییرات 

شود. ویروس باعث کاهش شاخص فوق در بورس ایران میشاخص ارزش مواد غذایی ارتباط وجود داشته و شیوع این 
باعث کاهش شاخص ارزش شرکتهای مواد  19-همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است، شیوع کووید

 غذایی  بورس نیز شده است. 

 

 بورس سهام، کرونا ویروس، تحلیل همبستگی. ایران :یدیواژگان کل
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 بر بخش کشاورزی 13-تأثیرات بیماری کووید

 مهدی پندار 1*، الهام وفائی2، اژین جواهری3

 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.1
 های توسعه و آینده نگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، تهران، ایران.استادیار، مرکز پژوهش2

 زیست، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی و محیط 3

E-mail: Mpendar@ut.ac.ir 

 

 چکیده

های مختلف اقتصادی نمود در جهان آثار مخرب آن بر اقتصاد و بخش 19 -با گسترش و روند ادامه دار بیماری کووید 
های مهم اقتصادی بوده که شیوع این بیماری بر این پیدا کرده است. در این میان، بخش کشاورزی یکی از بخش

ها و بر بخش کشاورزی جهت شناختن چالش 19-وویدبخش نیز اثرگذار بوده است. بنابراین بررسی آثار بیماری ک
رو، در این پژوهش با استفاده از روش ها امری مهم و ضروری است. از اینکمبودهای بخش کشاورزی و رفع آن

بر اقتصاد و بخش  19-ای به مطالعه تحقیقات انجام شده در جهان در مورد آثار بیماری کوویداسنادی یا کتابخانه
های بخش کشاورزی نظیر وضعیت نابسامان اشتغال، مشکالت حمل و خته شده است. همچنین چالشکشاورزی پردا

نقل محصوالت تولیدی، هدر رفت محصوالت کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان دهنده تاثیر 
مواد غذایی در جهان و کاهش  مخرب این بیماری و اقدامات ناشی از کنترل این بیماری بر تولید، توزیع و تقاضای

اشتغال در این بخش بوده است. همچنین، بخش کشاورزی تنها بخش اقتصادی بوده است که در زمان این بحران 
های اقتصادی تجربه  کرده است. در نهایت، پیشنهاداتی جهت کمترین میزان کاهش در رشد را نسبت به سایر بخش

 سترس بیان  شده است. ارتقای این بخش و بهبود امکانات در د

 

 ، بخش کشاورزی، روش اسنادی19-بیماری کوویدواژگان کلیدی: 
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یری(گرمسهای نیمهتحلیل اقتصادی اپیدمی کرونا در محصوالت باغبانی )مرکبات و میوه  

 رسول آمی سماء1* 

1محقق مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده مرکبات و میوههای نیمه گرمسیری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 

رانیرامسر، ا  

E-mail: amisama59@yahoo.com 

 چکیده

 لیبا تحل یریگرمس مهین یها وهیمحصوالت مرکبات و م متیموجود بازار فروش و ق تیوضع حیمقاله به تشر نیدر ا

 د،یعوامل تول یاستخراج شده از تمام یدانیم یبا استفاده از داده ها روسیکرونا و یدمیاپ یامدهایاز پ یاقتصاد

 ق،یتحق نیا یمورد بررس یشده است. جامعه آمار پرداخته یفیو فروش به صورت خالصه و در قالب آمار توص یابیبازار

 یفیو ک یکم هایداده لیو تحل هی، در مراحل مختلف تجزکشور بودند یریگرمس مهیمحصوالت ن دیعوامل تول یتمام

کارشناس  21و کارشناس سردخانه و  ریمد 11عمده فروش،  11خرده فروش و  21باغدار، 41از اطالعات مربوط به 

استفاده شد. ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه و مشاهده با ابزار پرسشنامه بوده که به منظور دستیابی به  یشاورزک

بوده و با توجه به  یفیداده ها بصورت توص لتحلی. شد آوریتکمیل و جمع یاهداف تحقیق، با مراجعه حضوری و تلفن

صورت نگرفته است.  یاستنباط آمار چگونهیشرو از کل کشور، هیو بعضاً باغداران پ یانتخاب نمونه ها به صورت تصادف

 یخشبازار با کمبود آن مواجه شده است و ب دهدینشان م 99سال  لیدر اوا یپرتقال تامسون و خون متیق یدانیم جینتا

در  98که در سال  یویهدفمند صورت گرفته است. در خصوص ک تیریکاهش عرضه توسط دالالن بصورت مد نیاز ا

تومان  5511 متیتومان به فروش رفته است. بطور متوسط در داخل سردخانه با ق 4511تا  3511 متیسر مزرعه به ق

 یمخصوص بازار داخل وهیتومان و م 7111 متیبا ق یگرم 71 یباال یسفت صادرات یویک وهیفروخته شده است. م

افت  عات،یبرداشت، ضا یها نهیتوجه به هز ااز سردخانه خارج شده است. ب 6111 یال 5111 متیبا ق یگرم 65 یباال

تومان  1251تا  1111محصول در سردخانه و خواب شش ماهه پول، که بطور متوسط  یحمل و نگهدار نهیوزن، هز

الزم را  یاقتصاد هیتوج دکنندگانیباغداران و تول یدر سردخانه برا یشود، ماندگار یرا شامل م یویک لویهر ک یبرا

سهم سود بازار از  نیشتریاست که ب یدر حال نینبرده اند. ا ییبهره ا چیه ییدوران کرونا متیق شیافزا نینداشته و از ا

  ت.بوده اس یویدرکنندگان کعمده فروشان و دالالن و صا اریبوجود امده در اخت یمتیق طیشرا

 

   تحلیل اقتصادی، کرونا، مرکبات، کیوی، صادرات. واژگان کلیدی:
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با محوریت تغییر الگو کشت محصول  شناسایی مولفه های ریسک پذیری انارکاران کاشمر

 ارگانیک انار

 محمد نوروزیان1، سید مهدی حسینی2* و احمد اکبری3

 رانیا بلوچستان، و ستانیس دانشگاه ،یکشاورز اقتصاد گروه دکترا یدانشجو1

  رانیا بلوچستان، و ستانیس دانشگاه ،یکشاورز اقتصاد گروه اریاستاد2  

  رانیا بلوچستان، و ستانیس دانشگاه ،یکشاورز اقتصاد گروه استاد 3 

E-mail :shseyedmahdi46@gmail.com 

 

 چکیده

 ییهاخسارت زا، با مخاطره یعیطب یدادهایوجود رو لیبه دل یکشاورز تیهرگونه فعال نکهیامروزه با توجه به ا
 یضرور یبخش، امر نیدر ا یگذار هیسرما تیامن بیضر شیو افزا سکیر زانیکاهش م یبرا یزیروبروست، برنامه ر

شهرستان کاشمر با استفاده از روش تقرب تابع  رکارانانا سکیبر ر رگذاریعوامل تاث ییمطالعه با هدف شناسا نیاست. ا
انار  131از  یتصادف یریگبا استفاده از روش نمونه یصورت گرفته است. نمونه آمار تیالج یونیو مدل رگرس تمیالگور

مصرف کود  الت،یتحص یهانشان داد که عامل جیشده است. نتا آوریجمع 1398شهرستان در سال  نیکاران ا
محصول انار با  مهیدر گردش و ب هیسرما ،یاریزمان آب تینوع نژاد درخت، اهم ک،یبه کشت ارگان یدعالقمن ،یوانیح
عامل  ک،یعدم شناخت بازار محصوالت ارگان یمولفه ها نیانارکاران کاشمر رابطه مثبت داشته است. همچن سکیر

داشته  یمنف یاثرگذار سکیبر ر یکیارگان زو عدم ثبات آن و کاهش درآمد کشاور متینوسانات ق ،یحرارت و سرمازدگ
 ک،یشناخت بازار از محصول ارگان الت،ینشان داد عامل تحص زین تیالج یبه دست آمده از برآورد با الگو جیاست. نتا
 هیو سرما یعالقمند الت،یتحص یهامولفه نیاند. از بدار شده یدر گردش معن هیو سرما کیبه کشت ارگان یعالقمند

 تیریکه به منظور کاهش مد شودیم شنهادیراستا پ نای در. دارد مثبت اثر کارانانار سکیر تیریمد ردر گردش ب
انار کاران  نیب ییتا مصرف کننده نها متیارتقاء داده و اختالفات ق یمحصوالت کشاورز مهیب شافزای کارانانار سکیر

 یبرا ارانهیو دادن مشقافات  جی)آموزش و ترو کیبه کشت ارگان یعالقمند شیرا به حداقل ممکن کاهش داد با افزا

 را کاهش داد. کارگانی کارانانار سکیر تیریوام کم بهره( ، مد یدر گردش)اعطا هی( و سرما کیمحصوالت ارگان دیتول

 

   مدل الجیت، بازارالگوریتم ژنتیک، انار ارگانیک، : یدیکل گانواژ
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اهر شهرستان مید گندم مزارع رکشتیز سطح با یفن ییکارا ارتباط  

   3، جواد حسین زاد2، قادر دشتی*1جبرئیل واحدی

 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز1
 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز2

 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز 3

E-mail: j.vahedi2017@gmail.com 

 چکیده

وری و کارایی واحدهای کشاورزی از جمله محصول گندم را بیش از پیش تولید لزوم پرداختن به بهرهمحدودیت منابع 
درصد سطح زیرکشت گندم دیم استان آذربایجان شرقی را به  11کند. نظر به اینکه شهرستان اهر بالغ بر نمایان می

دیم و ارتباط آن با سطح زیرکشت در دهد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی فنی گندم خود اختصاص می
آوری جمع 1398-99کار در سال زراعی کشاورز گندم 226شهرستان اهر انجام شد. برای این منظور اطالعات الزم از 

گردید. نتایج تخمین تابع تولید کاب داگالس مرزی تصادفی به همراه تابع عدم کارایی نشان داد، عوامل تولید بذر، کود 
 5/64کاران مورد مطالعه داری دارد. متوسط کارایی فنی گندمشین آالت بر میزان تولید گندم تاثیر معنیحیوانی و ما

کش، استفاده از کود فسفاته، داشتن فرزندان با درصد برآورد گردید. مواردی نظیر سطح زیرکشت، استفاده از علف
داری بر کارایی کشاورزان در مزرعه اثر معنی تحصیالت دانشگاهی، انجام به موقع عملیات زراعی و وجود آفت سن

گردد که رابطه مثبت بین کارایی فنی و اندازه مزرعه )سطح زیرکشت( گندم کار داشتند. بدین ترتیب استنباط میگندم
دیم منطقه مورد مطالعه وجود دارد. از این رو اتخاذ تدابیری که سبب افزایش سطح زیرکشت کشاورزان گردد به ارتقای 

 تواند کمک نماید.ارایی فنی و نهایتا سودآوری محصول میک
 

 تابع مرزی تصادفی، سطح زیرکشت، کارایی فنی، گندمکلیدی:  اژگانو
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شده خشک ریانج یصادرات بازار ساختار یبررس   
 محمد خداوردیزاده1*

 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه1

E-mail: mo.khodaverdizadeh@urmia.ac.ir 

 

 چکیده

 خشک ریانج یصادرات بازار ساختار یبررس هدف با حاضر پژوهش کشور یرنفتیغ صادرات در خشکبار تیاهم به نظر
 استفاده ندالیهرف و تمرکز نسبت یها شاخص از بازار ساختار نییتع جهت. است رفتهیپذ صورت جهان و رانیا شده
 مورد دوره یط رانیا صادرات بازار ساختار داد نشان جینتا. باشدیم 2115-2118  قیتحق نیا ¬مطالعه مورد دوره. شد

 ساختار. شود یم صادر تنامیو کشور به تنها شده خشک ریانج درصد 51 از شیب و باشد یم مسلط بنگاه نوع از یبررس
 نوع از که 2117 و 2116  یها سال جز به یبررس مورد یها سال تمام یط شده خشک ریانج یجهان صادرات بازار

 شده خشک ریانج درصد 51 از شیب سالها نیا یط یعنی. باشد یم مسلط بنگاه نوع از باشد، یم بسته چندجانبه انحصار

 ن،یچ ا،یاسپان آلمان، ونان،ی فرانسه، ران،یا افغانستان، کا،یامر ه،یترک هایکشور. شود یم صادر هیترک کشور توسط جهان
 یصادرات متیق محاسبات. اند بوده مطالعه مورد دوره یط شده خشک ریانج یجهان صادرکنندگان نیبزرگتر کنگ هنگ

 یدارا دارند کم سهم که هاییکشور به نسبت یجهان صادرات در باال سهم داشتن رغم یعل رانیا کشور که داد نشان
 جهت که شودیم شنهادیپ. باشدیم یجهان یابیبازار ندیفرا در ضعف امر نیا علت که باشدیم نییپا یصادرات متیق

 صادراتدر  است بهتر نیهمچن. ابدی شیافزا یتجار شرکا تعداد شیافزا با یصادرات تنوع ران،یا یزن چانه قدرت شیافزا
 .کرد نظر دیتجد کنند یم کردن وارد به اقدام مجدد، صادرات هدف با که ییکشورها به شده خشک ریانج
 

 .ندالیهرف بازار، ساختار صادرات، شده، خشک ریانج ران،یا :یدیکل گانواژ
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 برآورد تنوع زراعی محصوالت زراعی استان خراسان رضوی

 صفیه السادات مظفری1، اعظم رضایی2*

 کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه علوم 1

 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان2

E- mail:  mazam.rezaee12@gmail.com 
 

 

 چکیده

کشاورزی در ایران به دلیل وجود تنوع آب و هوایی، پراکندگی و کوچکی مزارع در بیشتر نقاط کشور، فعالیتی با ریسک 

کند تا با کاربرد و شیوه های مدیریتی گوناگون،  ماهیت ریسکی فعالیت های کشاورزی، کشاورزان را وادار میباالست. 
اثرات نامطلوب عوامل ریسکی طبیعی و اقتصادی را بر نوسانات عملکرد و درآمد، اداره و مهار کنند. هدف از این مطالعه 

ی می باشد. برای این منظور شاخص شانون و شاخص یکنواختی ارزیابی تنوع زراعی محصوالت زراعی استان خراسان رضو
محاسبه شد. اطالعات و آمار مورد نیاز از سازمان  97-98برای محصوالت زراعی استان خراسان رضوی برای سال زراعی 

کشت شده  98-97نوع محصول زراعی در سال  43جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی اخذ گردید. با توجه به آمار 
( و کمترین تنوع 2.6ست. نتایج نشان داد که بر اساس شاخص شانون بیشترین تنوع زراعی مربوط به شهرستان کاشمر)ا

باشد. براساس شاخص یکنواختی نیز بیشترین مقدار مربوط به شهرستان ( می1.8هم مربوط به شهرستان صالح آباد )
باشد. با توجه به پهناوری استان و پتانسیلهای ( می1.28) ( و کمترین میزان مربوط به شهرستان صالح آباد1.76کاشمر)

آید الزم است در این زمینه تحقیقات بیشتر صورت موجود  و بحث پایداری کشاورزی و حمایت از کشاورزان به نظر می
 های مربوطه صورت گیرد.گرفته و حمایتهای بیشتری از سوی سازمان

 

 ر، شاخص شانون، شاخص یکنواختی.تنوع زراعی،توسعه پایدا کلیدی: گانواژ

 

 


