
 
 
 

 

 

 
 

بيني در استفاده از سه روش پيش .۱
از درياچه بر صيد  ارزيابي تأثير خشکسالي

محمد عمراني و عبدالکريم  / هامون
، ۱۳۸۵تابستان ، ۲، ش۹، سال اسماعيلي

  .۱۹-۱صص 
/ صيد ماهي / خشکسالي : هاکليد واژه

 .ارزيابي/ درياچه هامون

سنجي ايجاد مراکز فناوري امکان .۲
 / روستايي ايران در مناطق اطالعات

الدين مرضيه نوري، عبدالرضا رکن
افتخاري، مهدي طاهرخاني، غالمرضا 

، صص ۱۳۸۵ پاييز، ۳، ش ۹، سال منتظر
۱-۳۵.  

نظام / فناوري اطالعات : هاکليد واژه
/ توسعه روستايي / رساني روستايي اطالع
خراسان / مطالعه موردي / سنجي امکان

 ).استان(رضوي 

بررسي بازارهاي محلي روستاهاي  .۳
استان مازندران از ديدگاه خريداران و 

غالمرضا احمدي، / فروشندگان 
 محمدعلي شريفي، شعبانعلي نوروزي،

، صص ۱۳۸۵ تابستان، ۲، ش ۹سال 
۱۰۵-۱۲۵. 

/ يي بازارهاي محلي روستا: هاکليد واژه
/ کاالها و اجناس ) / استان(مازندران 

 .عرضه و تقاضا
 

رسي تخصيص بهينه عوامل توليد در بر .۴
حسين  / محصوالت زراعي استان کرمان

زمستان ، ۴، ش ۹، سال مهرابي بشرآبادي
 . ۲۱۹-۲۰۳ صص ،۱۳۸۵

کرمان / محصوالت زراعي : هاکليد واژه
 .وريبهره/ توليد ) / استان(

-بررسي جايگاه و نقش مطالعات بين .۵
اي در مطالعه جوامع روستايي با رشته
موسي ، مهدي طالب / د بر ايرانتأکي

، صص ۱۳۸۵پاييز ، ۳، ش ۹، سال عنبري
۳۵-۵۳. 

-جامعه/ مطالعات روستايي : هاکليد واژه
/ توسعه روستايي / شناسي روستايي 

 .مکتب آنال/ اي رشتهمطالعات بين

اي، بررسي رابطه بين متغيرهاي زمينه .۶
 اجتماعي و رضايت از کيفيت سرمايه
 موردي در روستاهاي  مطالعه:زندگي

مسعود ماجدي، عبدالعلي / استان فارس 
، ۱۳۸۵، زمستان ۴، ش۹زاده، سال لهسايي
 .۱۳۷-۹۱صص

رضايت از / سرمايه اجتماعي : هاکليد واژه
فارس / روستاها / مطالعه موردي / زندگي 

 ).استان(

بررسي علل مهاجرت روستاييان به  .۷
هاي نامهشهرها در ايران با تحليل پايان

 علي) / ۱۳۵۹-۸۳مقطع زماني (تحصيلي 

 ازيابيباصلي بر اساس کد نماية 
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مهاجرت / مهاجرت : هاکليد واژه
 .مهاجرت شهري/ ها نامهپايان/ روستاييان 

بران در بررسي موانع مشارکت آب .۸
/  هاي آبياري و زهکشيمديريت شبکه

يان، الدين نجفي، عبدالرسول شيروانبهاء
 .۷۳-۵۳، صص ۱۳۸۵پاييز ، ۳، ش ۹سال 

/ شبکه آبياري / بران آب: هاکليد واژه
مديريت / مشارکت / شبکه زهکشي 

 .آبياري

بررسي نابرابري اشتغال شهري ـ  .۹
روستايي استان آذربايجان غربي در فاصله 

، سال ادريس مرسلي / ۱۳۴۵-۷۵هاي سال
 .۱۰۳-۷۷، صص ۱۳۸۵، تابستان ۲، ش۹

اشتغال / اشتغال شهري : هاواژهکليد 
) / استان(آذربايجان غربي / روستايي 

 .عدالت اقتصادي

تبيين پايداري توسعه روستايي به  .۱۰
 ولي، مجتبيمنصور شاه/ کمک نهادها 

 شيرازي، سال دهقانپور و زهرا نامجويان
 .۷۶-۴۷صص ، ۱۳۸۵، تابستان ۲، ش۹

 /توسعه پايدار/ محيط زيست : هاکليد واژه
 .کشاورزي پايدار

يين رابطة بين اندازة واحدهاي تب .۱۱
برداري کشاورزي و شاخص عمقي بهره

شدن کشت در ايران با تأکيد بر جامعه 

، ۹پور، سالمحسن ابراهيم/ روستايي 
 .۴۹-۲۱، صص ۸۵، بهار ۱ش

/ برداران کشاورزي بهره: هاکليد واژه
عملکرد در هکتار / محصوالت کشاورزي 

 .ن کشتعمقي شد/ 

ها، رهيافت: تحقيقات مشارکتي .۱۲
محمدباقر كمالي، / تجربيات و پيشنهادها 

، صص ۱۳۸۵ زمستان، ۴، ش ۹سال 
۲۱۹-۲۵۱. 

مشارکت / تحقيق مشارکتي : هاکليد واژه
پژوهش / توسعه روستايي / روستايي 
 .توسعه کشاورزي/ مشارکتي 

ها و ويژگي: ايتحقيق مزرعه .۱۳
، ۴، ش ۹، سال  کاشانيعليرضا / کارکردها
 .۹۱-۵۵، صص ۱۳۸۵زمستان 

) / تم(اي تحقيق مزرعه: هاکليد واژه
تم / ترويج کشاورزي / تحقيق ايستگاهي 

 ).ايتحقيق مزرعه(

تحليل انتظارات روستاييان شهرستان  .۱۴
 / کرمانشاه از شوراهاي اسالمي روستا

زن، اميرحسين عبدالحميد پاپ: نويسندگان
، ۸۵، زمستان ۴، ش۹ل بيگي، ساعلي

 .۵۵-۳۷صص 
/ شوراهاي اسالمي روستايي : هاکليد واژه
 .روستاييان) / شهرستان(کرمانشاه 

تحليل رگرسيوني عوامل مؤثر بر  .۱۵
طهماسب / زميني پايداري کشت سيب

، حميد موحد مقصودي، هوشنگ ايرواني
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پايداري / زميني کشت سيب: هاکليد واژه
/ تحليل رگرسيوني / فريدونشهر  / کشت

 .کشاورزي پايدار

هاي تحليل عوامل مؤثر بر ارزش .۱۶
سيامک / خانوادگي جوانان روستايي 

، صص ۸۵پاييز ، ۳، ش۹ سالشهابي، 
۱۷۱-۲۰۱. 

هاي ارزش/ جوانان روستايي : هاکليد واژه
 اصفهان/ مطالعه موردي / خانوادگي 

 ).استان(

گذشته، : تحوالت تعاون در ايران .۱۷
مصطفي : نويسندگان/ حال و آينده 

وزارت :  تهران، جعفر عسگري،مهاجراني
جهادکشاورزي، مرکز تحقيقات و بررسي 

 ،۱۳۸۵، بهار ۱، ش۹مسائل روستايي، سال
 شجاعي، بررسي کتاب از علي شاه

 .۱۶۹-۱۶۷، صصص۲۹۹
 .ايران/ تعاون : هاکليد واژه

 هاي نسلي در روستاهاي ايرانتفاوت .۱۸
 ،۲ ش،۹ سال،زادهنورالدين رضوي/ 

 .۴۶-۱۹، صص ۱۳۸۵تابستان 
-جامعه/ هاي نسلي تفاوت: هاکليد واژه

/ ارتباطات روستايي / شناسي روستايي 
/ توسعه روستايي / اوقات فراغت 

 ).ايران(روستاها 

/ هااصول و رويه: توسعه روستايي .۱۹
 :مازلي، لندن. مالکوم جينويسندگان 

. ۱۷۴-۱۷۰، صص۲۷۷، ص۲۰۰۳، سيج
، بررسي کتاب از ۸۵، بهار ۱، ش۹سال 

 .مهدي گنجيان
 .توسعه روستايي: کليد واژه

: نويسنده / توسعه روستايي پايدار .۲۰
، ۱۹۹۸ن، المي مک: لندن،رداندرو شپ

، ۳، ش۹، سال ۲۰۵-۲۰۳، صص۲۹۴ص
 .ز مهدي گنجيان، بررسي کتاب ا۸۵پاييز 

 . روستاييپايدار توسعه: کليد واژه

توسعه و تحقيق مشارکتي براي  .۲۱
. مديريت پايدار کشاورزي و منابع طبيعي

شناخت تحقيق و : جلد اول. کتاب مرجع
جوليان : ويرايشگران / توسعه مشارکتي

بکر، آن براون،  گونزالوز، توماس
 دچاوز، اليزابت الن، هيدليزاديندوکمپي

ـ ي ريواکا وي، جير، مونيکا کاپيراجبرف
 :کاميناد و روني ورنوي، فيليپين، الگونا

زميني ـ مؤسسه المللي سيبمرکز بين
هاي کاربران درباره تحقيق و توسعه ديدگاه

، ۴، ش ۹سال  ص،۲۶۱، ۲۰۰۵ کشاورزي،
 .بررسي کتاب از ميترا معظمي، ۸۵زمستان 

تحقيق / توسعه مشارکتي : هاکليد واژه
 .منابع طبيعي/  پايدار  کشاورزي /مشارکتي

جايگاه ترويج در توسعه با تأکيد بر  .۲۲
احمد عابدي سروستاني، سال  / مشارکت

 .۱۶۵-۱۳۷، صص ۸۵بهار ، ۱، ش۹
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توسعه / ترويج کشاورزي : هاکليد واژه
 .آموزش کشاورزي/ مشارکتي 

جايگاه زنان روستايي در فرآيند توسعه . ۲۳
اهللا نوري، رامين غفاري، هدايت/ پايدار 

 .۹۹-۷۳، صص ۸۵پاييز ، ۳، ش۹سال
توسعه پايدار / زنان روستايي : هاکليد واژه
چهارمحال و / مطالعه موردي / روستايي 
 .مناطق روستايي) / استان(بختياري 

ضرورتي در فرآيند : دانش بومي .۲۴
، سال ابوالقاسم عربيون/ توسعه و ترويج 

 .۱۳۵-۸۱، صص ۱۳۸۵بهار ، ۱، شماره ۹
ترويج / دانش بومي : هاکليد واژه
/ توسعه پايدار روستايي / کشاورزي 

 .ارزيابي مشارکتي روستايي

دهي روستاهاي بندي و اولويترتبه .۲۵
استان تهران جهت تبديل دفاتر پستي به 

 با  فناوري اطالعات و ارتباطاتدفاتر
هدف توسعه روستايي و با استفاده از 

 / ي تاکسونومي عدديبندروش طبقه
، سال ، محمدرضا هدايتيوفاعباس رياحي

 .۳۷-۱، صص۸۵، زمستان ۴، ش ۹
تي سي آي /فناوري اطالعات: هاکليد واژه

)ICT ( /ريزي توسعه روستايي برنامه /
 .ارتباطات روستايي/ تاکسونومي عددي 

هاي توسعه کشاورزي در سياست .۲۶
: نعلي شکوري، تهرا: نويسنده / ايران

سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني 
، هفت، ۱۳۸۴، )سمت(ها دانشگاه

، ۳، ش۹، سال۲۰۳-۲۰۲، صص۲۹۵ص
 .شجاعي، بررسي کتاب از علي شاه۸۵پاييز

 .توسعه کشاورزي: کليد واژه

/  عدم تداوم فناوري آبياري باراني .۲۷
، ۳، ش۹اهللا کرمي، سالمجيد جاللي، عزت

 . ۱۵۳-۱۳۱، صص۸۵پاييز
) / روستا(بيلو / آبياري باراني : هاکليد واژه

 .مطالعه موردي/ مريوان 

/  کتاب راهنماي مطالعات روستايي .۲۸
وک، تري مارسدن و لپل ک: ويرايشگران

 .ص۵۱۱، ۲۰۰۶سيج، : موني، لندن. اچ پاتريک
. ۱۳۸۵، تابستان ۲، ش۹سال . ۱۳۲-۱۲۷صص

 . بررسي کتاب از مهدي گنجيان
توسعه /  مطالعات روستايي :هاکليد واژه
 .روستايي

هاي مختلف کشور از بندي استانگروه .۲۹
هاي دامپروري به منظور منطقي نظر ظرفيت

احمد / کردن ارائه خدمات پشتيباني 
رضوانفر، هادي ويسي و فاطمه شفيعي، 

 .۱۹-۱، صص۸۵، بهار ۱، ش۹سال
/ يافتگي توسعه/ دامپروري : هاکليد واژه

 .ايتوسعه منطقه/ تاکسونومي 

مجموعه (ها شناسي سازمان مردم.۳۰
: سوزان رايت، مترجم: ويرايشگر) / مقاالت

وزارت جهاد : پيروز ايزدي، تهران
کشاورزي، سازمان تحقيقات و آموزش 
کشاورزي، مرکز تحقيقات و بررسي مسائل 

. ۱۳۴-۱۳۲ص، صص۱۲۱، ۱۳۸۵روستايي، 
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 .مجموعه مقاالت/ شناسي مردم: هاکليد واژه

هاي موردنياز براي انتخاب  مهارت.۳۱
مديران مراکز تحقيقات کشاورزي و منابع 
/ طبيعي با تأکيد بر جهادکشاورزي 
، ۹محمدتقي شريعتي، بهروز دري، سال

 . ۲۰۳-۱۷۷، صص۸۵، زمستان۴ش
/  مديريت /مديران تحقيقاتي : هاکليد واژه

مراکز تحقيقات / وزارت جهادسازندگي 
 .مراکز تحقيقات منابع طبيعي/ کشاورزي 

مسائل : نظام تحقيقات کشاورزي ايران .۳۲
زاده، محمود ابوالقاسم شريف/ ها و رهيافت

حسيني، خليل کالنتري، علي اسدي، 
 . ۱۳۱-۹۹، صص۸۵، پاييز۳، ش۹سال

/  نظام تحقيقات کشاورزي: هاکليد واژه
 / هاي کشاورزيپژوهش / کشاورزي پايدار
 .توسعه کشاورزي

بر  (۱۳۸۵ نمايه فصلنامه روستا و توسعه، .۳۳
شجاعي، تأليف علي شاه) / اساس کد بازيابي

 . ۲۵۷، ص۸۵، زمستان۴، ش۹سال

اي توسعه محور، محور  نهادهاي رسانه.۳۴
بررسي و تبيين ارتباط بين : توسعه روستايي

هاي تلويزيوني شبکه سازگاري برنامه
/ استاني و توسعه روستايي در استان اردبيل 

پور و طاهر روشندل اربطاني، آرين قلي
 . ۱۷۷-۱۳۷صص، ۸۵، زمستان۴، ش۹سال

ها رسانه/ هاي تلويزيوني برنامه: هاکليد واژه
 ).استان(اردبيل /  توسعه روستايي /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عه توس/ روستا / ها نمايه: هاکليد واژه
 .روستايي

 


