
بنديزمانبرنامه
پوسترهاي

ساالنه اقتصادکشاورزيسه ازدهمین کنفرانس دو

1400خرداد 12-11

کردستاندانشگاه 
علوم هاي شیراز، فردوسی مشهد، با همکاري دانشگاه

خوزستانکشاورزي و منابع طبیعی ساري و 



کشاورزيهاي توسعه ها و برنامهتحول در سیاستيپوسترهاارائه برنامه 
11/3/1400سه شنبه 

18:00تا 17:30ساعت  
نویسندگانعنوان مقاله

مرزبانافشین،*فتحیرستمکشورآرژانتینازتجاربی: آناثراتوکشاورزيکالنهايبرنامه
مهرجردي،زارعمحمدرضا،*امیرتیموريسمیهآبدر،کریمیانزهراایراندرکشاورزيپایداريهايشاخصبندياولویتوتعیین

بشرآباديمهرابیحسین
ي،محمددیحم، *ینیزاده رايمحمد جواد مهدکشاورزيبخشرشدبرداخلیگذاريسرمایهواقتصادبودنبازدرجهتأثیر

ازحمایتصندوقمالیمنابعوهاواماثربخشیگذاري،سرمایههاياولویتبررسی
1404افقتاکرماناستانکشاورزيبخشتوسعه

ي، گلناابادیرضا بماني، عزت آبادیمحمد عبداله، *رضا صداقت
محمدرضا پورخاتون

،مهرکینامکیس، *يدیکارگر ده بدینوایراندراقتصاديرشدبرزیستمحیطکیفیتوسرمایهاشتغال،نقش
ارینورمحمد آبایراندرکشاورزيتحقیقاتاقتصاديآثارارزیابیمطالعاتبرمروري

پروهاننازیفر، محمود حاجی رحیمی، *حامد قادرزادهکردستاناستانهايشهرستاندرغذاییامنیتوضعیتمقایسۀ
یبهرامیعلاقتصاديرشدبراقلیمتغییراثر

فتحیفاطمه،*گروسیانفاطمهایراناقتصاديرشدبرکشاورزيهايزیربخشافزودهارزشتاثیر
تیغی،سحرتبار،منوچهريسپیده،*خانزاديآزادایرانهاياستاندرکشاورزيبخشافزودهارزشبراقلیمتغییراثراتتحلیل
یلیاسماعمایشکشاورزيبخشبرتمرکزبااقتصاديتوسعهورشددرزناننقشبررسی

مورديمطالعه(اپیاستارتحالتدرروستاییگردشگريبامرتبطهايمولفه
)زابلشهرستانبلوچستانوسیستاناستان

سامان ی، محمود احمد پور برازجاني، محمددیحم، *یزدانیمهیفه
ی،ائیض

غریبی،درهزنديبهارهحداد،میثم،*یوسفیاننازنینایرانکشاورزيبخشدربرقتقاضايتابعبرآورد
رشدبرآنهايبخشزیروکشاورزيبخشصادراتبلندمدتومدتکوتاهآثار

کشاورزي
يریبشرا ام

تکنیکازاستفادهباکردستاناستانهايشهرستانیافتگیتوسعهسنجش
نقلوحملوآموزشبهداشت،کشاورزي،هايبخشبرتأکیدبا(تاپسیس

یمیکرلهیجل

ایرانزراعیمحصوالتکاراییومقیاسهايمزیتباکفاییخودشاخصارتباط
شلتوكوجوگندم،: مورديمطالعه(

یفاطمه الماس

مطهره ، زیاتابک کاظم پور کهر، *یعیحامد رف، عباس زارعدیسایرانزراعتبخشزیردربیکاريوتورمارتباطتحلیلبررسی
،کبودتبار

حسن آزرم، *ينوروزنیحسایراندرغذاییامنیتبرکشاورزيبخشازدولتحمایتتولیدوریسکاثر



کشاورزيبازاریابی و تجارتتحول در يپوسترهاارائه برنامه 
11/3/1400سه شنبه 
18:00تا 17:30ساعت  ساعت  

نویسندگانعنوان مقاله
ي،ابوالفضل محمودي، اوریغالمرضا ، *يزکاریابوذر پرهمتفاوتزمانیهايافقدرمگسالدامپروريوکشاورزيشرکتسهامقیمتبینیپیش
يریکاظم ام، *یمحتشمتکتمزرشکهايفرآوردهمصرفیترجیحاتدربازارامیختهعناصرنقش

استانهزارجریبمنطقه: مورديمطالعه(داروییگیاهانمصرفبهتمایلبرمؤثرعواملبررسی
)مازندران

جوالیی،رامتین،*رضاییاعظمکیاسر،سعیديراحله
بیدآباديشیرانیفرهاد

پذیريتفکیکآزمونباهمراهایراندرشهريدرخانوارهايغالتسبدمصرفیتقاضايبرآورد
)FDLAIDS, NBR, CBS, ROTTERDAM, LAIDSتابعیهايفرممقایسه(

ينوروزنیحس

يمحسن سنجردیس)1393-1399(ایرانچايصادراتبررسی
سماءیرسول آممازندراناستاندرمرکباتفروشمسیرهايوداخلیبازاریابیبررسی
، عدالت سلیم اودلو*عاطفه کریمیایرانکشورزدهچشمماهیتخموارداتیهدفبازارهاياولویتبنديوبررسی
*محمدرضا حامدي، محمد خداوردیزادهایرانشدهخشکانجیرصادراتیهدفبازارهايتعیینونسبیمزیتبررسی

ياسدیبنیمصطفایرانبارترهومیوهبازاردرقیمتنوساناتبرتحلیلی
سماءیرسول آمصادراتیبرترالگوهايشناساییوجهانوایرانکیويومرکباتصادراتوضعیتتحلیل
رضا صداقتي، محمددیحم، *يدستجردینرگس توکل1380- 98زمانیدورهطیایرانپستهصادراتبرموثرعواملبررسی
ی،محمد رضوان، *هیلسکوکاليرزادیشهیسم، بستاندالهیایرانشهريخانوارهايدرلبنیهايفرآوردهتقاضايبررسی

،یکرباسرضایعل، *ینوقابیبانیشحهیملزعفرانتأمینزنجیرهتهدیدهايوفرصتهاتحلیل
یکرباسرضایعل،*يجعفرمیمراصفهانگزبازاریابیوتأمینزنجیرهاقتصاديتحلیل

راد،یانیکیعل،*یرضا مقدسی، عباسبایفرایراندرکشاورزيمحصوالتتجارتبرتجاريآزادسازيآثار
محتشمی،تکتمبستان،یداهللا،*نوقابیشیبانیملیحهتجاريشرکايوایرانکشاورزيمحصوالتصادراتبرمؤثرعواملوکاراییبررسی

محمد پیري، *وحید بختورمشتریانخریدرفتاربرمیوهرويگذاريبرچسبتأثیر
یمهرابنیحس، *انیئینبقهیصدي، رابريفائزه عسکرکرماناستاندرآویشنداروییگیاهبازاریابیچالشهاياولویتبنديوشناسایی

ي،بشرآباد
سنجشواقتصاديمختلفهايبخشتفکیکبهکشورصادراتسیستماتیکریسکگیرياندازه

هابخشاینصادراتریسکجبرانوضعیت
ینیفیادتیسررضایامدیس

سماءیرسول آمنهاییقیمتازبازاریابیعواملسهموکیويبازاریابیحاشیهتابعتخمین
شجاعیافرا،*فلسفیانآزادهکلیبرشهرستاندرداروییگیاهانمصرفبهتمایلبرموثرعوامل

کنارياسفنجاريرضاامیري،زهرا،* عاشريالنازروسیهبازاربهکشاورزيمحصوالتصادراتتوسعههايچالشبندياولویتوشناسایی
یجانیفاطمه علایرانداروییگیاهانصادراتهدفبازارهايبررسی



اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزيتحول در يپوسترهاارائه برنامه 
11/3/1400شنبه سه

18:00تا 17:30ساعت  ساعت  
نویسندگانعنوان مقاله

حامدصالح،ایرج،*محمدباقريفرشتهآبیاريسنتیونوینهايروشدرذرتوجوگندم،محصوالتدرمصرفیآبنهادهجزئیوريبهرهمقایسه
رفیعی

علیرضاکرباسی،،*زادههنديهنگامهغذاییوکشاورزيکارهايوکسبصاحبانمنديرضایتمیزانبرمؤثرعوامل
مریمنوقابی،شیبانیملیحه

دشتابیدهقانی
حسینجواددشتی،قادر،*کاوخانیزهراایرانهاياستانطیورگوشتیصنعتدرمقیاسازناشیهايصرفهوتکنولوژيتغییرروندتحلیل

زاد
فاطمهدشتی،قادر،*ساعیساداتفریناایرانگوشتیهايمرغداريتولیدعواملکلوريبهرهکاراییمحاسبه

ثانی
طه،*احمدآبادياللهیعینمحرمزنجاناستانمهمکشاورزيمحصوالتباصنوبرکاريدرآمدمقایسه

شجاعیمحمدکالگري،محسنمجیدي،
*یزدانیفهیمهمحمدي،حمیدباغی پستهمحصولریسکمدیریتبراقلیمیهايمولفهتاثیر

کرباسیعلیرضا،*نوقابیشیبانیملیحهکشاورزيکارهايوکسببیمهپذیرشبرمؤثرعواملتحلیل
ارینورمحمد آبزمینیسیببیدآفتبهمقاومتراریختهزمینیسیبتولیدفنیدانشاقتصاديآثارارزیابی
حمید،*راینیزادهمهديجوادمحمدکشتبهینهالگويتعییندرآبمصرفکاهشومحیطیزیسترویکردباخاکستريفازيریزيبرنامهمدلکاربرد

محمدي
دیارجانحسنیفرزانه،*ناظرانیبهناز)اهوازشهرستان: مورديمطالعه(فنیکاراییبراراضیپراکندگیاثر

محمدشاهنوشی،ناصر،*محمديحسینایراندرذرتوبرنجتولیدووارداتبرنفتیهايشوكتاثیربررسی
ملکان

سماءیرسول آمباغمدیریتدرتولیدمهارتودانشتحلیلکیوي؛ومرکباتاقتصاد
محمدشاهنوشی،ناصر،*محمديحسینایراندرمرغگوشتتولیددرعمدههاينهادهقیمتبینیپیش

ملکان،
حاجیمحمود،*ذوقیسلطانیاحمدهمداندشتآبمنابعوکشتالگويمدیریت

رحیمی،
یرجبمیمرایراندرگندمتأمینزنجیرههايریسکتحلیل
ازآذربایجانوارداتیسیبزمینیمصرفکنندگانعقالییرفتاربررسیجهتآشکارشدهترجیحاتناپارامتريآزمون
ایران

ورديالهریحانه،*امینیمریم

سماءیرسول آمایرانشمالدرپرنقالتولیدعواملوريبهرهبررسی
محمدافراسیابی،محمدزاده،فريمحبوبهشیرازشهردرآفاتتلفیقیمدیریتتحتخیاربرايکنندگانمصرفپرداختبهتمایل

،*طرازکارحسن
*رضاییاعظممظفري،صفیهرضويخراساناستانزراعیمحصوالتزراعیتنوعبرآورد
،*محتشمیتکتمنجفی،مهديحیدریهتربتمنطقهمورديمطالعه: کشاورزانتوسطبیولوژیکیکودهايکاربردبرمؤثرعواملبررسی

: مورديمطالعه(شمارشی رگرسیونازاستفادهباکشاورزيمحصوالتزراعیتنوعبرموثرعواملبررسی
)خويشهرستان

دیارجانحسنیفرزانه،*ناظرانیبهناز

احمديعلیرضااشتهارددشتزیرزمینیآبمنابعآبیاريراندمانافزایشتأثیر



اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزيتحول در يپوسترهابرنامه ارائه ادامه 
11/3/1400شنبه سه

18:00تا 17:30ساعت  ساعت  
ملکی،محمدرضا،*مرادزاغهآسوایراندرمتغیرنرخکوددهیتوسعهدربازدارندهعواملبرمروري
جواددشتی،قادر،*هالنواحديجبرئیلاهرشهرستاندیمگندممزارعزیرکشتسطحبافنیکاراییارتباط

زاد،حسین
،*کرباسیعلیرضادشتابی،دهقانیمریمرضويخراساناستاندرکاروکسبصاحبانتوسطتسهیالتازاستفادهبرموثرعوامل

نوقابیشیبانیملیحهزاده،هنديهنگامه
یاسمین،*آبادينجفمردانیمصطفیخوزستاناستانگتوندمنطقهدربرنجتولیداقتصاديوفنیکاراییتعیین

اوحدي،نسرینزباري،
یادگاري،اعظم،*باقريابوالقاسم)اصفهاناستان: موردييمطالعه(ترکیبیهايدادهرویکردازاستفادهباجومحصولتولیدتابعبرآورد
راعیمهدي،*سردهاییفکاريبهزادPESTELالگويازاستفادهباکشورمرغگوشتتأمینزنجیرهکاروکسبفضايتحلیل

شاهنوشی،ناصردهقی،
ی،دشتابدهقانیمریم،*کرباسیعلیرضاکشاورزيهايتعاونیدرعضویتبهدانشجویاننگرشبرموثرعواملبررسی

ادهزهنديهنگامهنوقابی،شیبانیملیحه
شیرزاديسمیه،بهادريمحمدصبامرادي،ریسکمعرضدرارزشیک پرتفوي؛کاربرددرگذاريسرمایهریسکارزیابی

*لسکوکالیه
،*نیارقمجديرسولکوهستانی،حسیناردبیلاستانجهادکشاورزيسازماندرسازمانیکارآفرینیباسازمانساختاربینارتباطبررسی

زادهکریمحسینظریفیان،شاپور



منابع طبیعی و محیط زیستاقتصاد تحول در برنامه ارائه پوسترهاي
12/3/1400شنبه چهار

16:00تا 15:45ساعت  

نویسندگانعنوان مقاله

*کلبعلیالهاممرادآبادي،امیرزادهسمیراایراندرCO2انتشارمیزانبراقتصاديکالنهايشاخصوگردشگريتأثیر
اکبري،علیحاجنیلوفر،*اردکانیفتاحیاحمدزیستمحیطبربومزیستتغییراتاثراتبررسی

رضوانیمحمدبستان،یداهللا
اللهیآیتفائزه،*شادمانفروغکشوردرزیستمحیطاقتصاداجراییتحوالت
عاطفهیداللهی،جابر،*فیروزجائینجارعبداهللامازندراناستانکشاورزيمحصوالتبراقلیمتغییراقتصادياثرارزیابی

عموئی،
یزدانیسعید،*آبادفیضکیانیزهرا)آبیفقرشاخصهايمؤلفهوزنتعییندرشانونآنتروپیکاربرد(نمکدریاچهآبریزحوضهپایداريسنجش

*پوررستگاريفاطمهداغی،قاسمیانسپیدهحیدریه¬تربترودمعجنآبشاراقتصاديگذاري¬ارزش
کمانگرعلیرضا،* اسماعیلیشیماروستایینواحیپایدارمعیشتبرکامیارانشهرستانزیویهسداحداثاثراتتبیینوتحلیل
المیراقادرزاده،حامد،*ذوقیسلطانیاحمدایرانزاییبیابانبرزیستیمحیطواقتصاديهايشاخصتأثیر

صیادچمنی،
آزرم،حسنفتحی،فاطمه،*کنعانیمریمایرانکشاورزيبخشدرزیستمحیطکیفیتبرمؤثرعواملتحلیل

يخالديموسویامه هانهامدلتوسعهوطراحیبررسی: کشاورزيدراقتصاديزیستهايمدل
جنگلاکوسیستمخدماتازحفاظتبرايروستاییجوامعپرداختبهتمایلبررسی
)مازندراناستانسیلدیدهخسارتروستاهاي: مورديمطالعه(سیالبازجلوگیريجهت

حسینی،ساره،*امیرنژادحمید

سلوط،عطائیکمال،*تورانیفاطمهایرانشمالمناطقهايتاالبوآبیهاياکوسیستمازحفاظت
رحیمی،الههدایت،*پورمقدمامینفقربرآناثراتواقلیمتغییراتبرمروري

*خلیلیانصادقوکیانیدهکیانیمحمدپذیري امنیت غذایی ایران در شرایط محدودیت عرضه آب، غذا و انرژيبررسی آسیب

کشاورزيکرونا و اقتصاديبرنامه ارائه پوسترها
12/3/1400شنبه چهار

16:00تا 15:45ساعت  

نویسندگانعنوان مقاله
جواهري،اژینوفائی،الهام،*پندارمهديکشاورزيبخشبر19-کوویدبیماريتاثیرات
سماءیرسول آم)گرمسیرينیمههايمیوهومرکبات(باغبانیمحصوالتدرکرونااپیدمیاقتصاديتحلیل


