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ــاونيشــرکت شناســيآســيب - ۱  هــاي تع
اي استان کرمانشـاه؛  محصوالت گلخانه 

ی، شهير گراوندي، و گيبیعل نيحسريام
ــال    ــري؛ س ــرا اطه ــمارة، ۱۷زه ، ۲ ش

   ۱۹ -۱ ، صص۱۳۹۳تابستان 
تسريع انتقال «ارتباط ميان موفقيت طرح  - ۲

ــه ــاتييافت هــاي و ويژگــي »هــاي تحقيق
ــتان    ــرح در اس ــري ط ــاورزان مج کش

حسـين  عامريان، اميـر کرمانشاه؛ ليال بني
سـال  زاده؛ اصغر ميـرک بيگي، عليعلي
ــاييز  ،۳ شــمارة، ۱۷  صــص ،۱۳۹۳پ

۱۴۳ -۱۶۳  
پايـدار   ةتوسـع ها بر تأثير دهياري بررسي - ۳

ــتايي ــتان در  روسـ ــد؛ شهرسـ بويراحمـ
 شـمارة ، ۱۷سـال  مصطفی احمدوند؛ 

   ۴۲- ۲۳صص ، ۱۳۹۳،پاييز ۳
ات خرد هاي اعتبارررسي تأثير صندوقب - ۴

بر توانمندسازي زنـان روسـتايي اسـتان    
ــاه؛ ــومرث    کرمانش ــري، کي ــان فقي مژگ

؛ سـال  بيگـي زرافشاني، اميرحسين علـي 
  ۲۲- ۱ ، صص۱۳۹۳، پاييز ۳ شمارة، ۱۷

ــره  - ۵ ــوع به ــأثير ن ــر بررســي ت ــرداري ب ب
ــع شهرســتان ســوادکوه؛   وضــعيت مرات

ــا   ــفيان، رضـ ــده يوسـ ــاش، مائـ تمرتـ

 تظري؛ـمنـ محمدرضا طاطيان، و فاطمه 
 ،۱۳۹۳،پاييــــز۳شـــمارة ، ۱۷ســـال
  ۸۲- ۶۹ صص

وري نيروي بررسي عوامل مؤثر بر بهره - ۶
کار کشاورزي، توزيع درآمد و فقـر در  
مناطق روسـتايي ايـران؛ مصـطفي بنـي     

 ، ۱۷اســدي، حجــت ورمزيــاري؛ ســال 
  ۲۳-۱، صص ۱۳۹۳، زمستان ۴ شمارة

بررسي عوامل مؤثر بر تمايل باغـداران   - ۷
هـاي  به مشـارکت در تشـکيل تعـاوني   

گـردو در شهرسـتان تويسـرکان؛     توليد
، ۴ شمارة ، ۱۷محمد عبدالملكي؛ سال 

   ۶۹ -۴۹ ، صص۱۳۹۳زمستان 
ررسي فرضية توزيع درآمـد كـوزنتس   ب - ۸

-۸۶در نواحي روستايي ايران در دورة 
ــي؛ ۱۳۵۰ ــطفي بن ــديمص ــت اس ، حج

، بهــار ۱ شــمارة، ۱۷ســال  ورمزيــاري؛
   ۱۶-۱ ، صص۱۳۹۳

در يري فقــر خانوارهــاي عشــابررســي  - ۹
ــل   ــايي عوام ــالي و شناس دورة خشكس

 ؛اســـتان فـــارسکننـــدة آن در تعيـــين
؛ مجيـد صـوفي   ،عبدالرسول شـيروانيان 

ــال  ــمارة ، ۱۷س ــتان ۴ ش ، ۱۳۹۳،زمس
  ۱۱۰ -۹۳ صص

نماية اصلي بر اساس كد بازيابي 

  بازيابي



  مژگان قلمبر     ۱، شمارة ۱۸سال ه، فصلنامة روستا و توسع �۱۷۲

  

بررســي مــديريت ضــايعات و بقايــاي   -۱۰
ــاغي  ــوالت ب ــوردی  : محص ــة م مطالع

روستاي منصورآقايي شهرستان روانسر؛ 
بيگـي،  ليفاطمه پورقاسم، اميرحسين ع

 شـمارة ، ۱۷و كيومرث زرافشاني؛ سال 
  ۶۷-۴۵ ، صص۱۳۹۳، تابستان ۲

بررسي نگـرش روسـتاييان نسـبت بـه       - ۱۱
كاربري فناوری اطالعـات و ارتباطـات   
ــزي   ــش مرك ــتايي بخ ــعة روس در توس

آبـاد؛ فاطمـه سـورانی،     شهرستان نجف
، ۱۷خليل کالنتری، علی اسـدی؛ سـال   

   ۴۳-۲۱ صص ،۱۳۹۳، تابستان ۲ شمارة
هـاي  بررسي و نظرسنجي دربارة مؤلفه  -۱۲

توانمندسازي زنـان روسـتايي و تبيـين    
مطالعـة مـوردي   : عوامل مـؤثر بـر آنهـا   

روستاهاي شهرسـتان اصـفهان؛ حميـد    
 شـمارة ، ۱۷برقی ، يوسف قنبری؛ سال 

  ۵۳-۳۷ صص ،۱۳۹۳، بهار ۱
هـاي  پايش تحوالت فضايي سكونتگاه  -۱۳

هــا و روسـتايي منـاطق مــرزي؛ چـالش   
در کارکرد جامعـة روسـتايي   ها ظرفيت

؛ رضـا خيرالـدين،   شهرستان مرزي بانه
 شــمارة ، ۱۷ســال مهــدي رازپــور؛  

   ۴۸-۲۵ صص ،۱۳۹۳،زمستان ۴
تحليل اثرات اجراي طرح صدور اسناد   - ۱۴

ــتان    ــتايي در اس ــاکن روس ــت ام مالکي
ــل   ــته كرباليـــي، خليـ ــتان؛ فرشـ لرسـ

 شـمارة ، ۱۷كالنتري، علي اسدي سـال  
   ۱۲۶-۱۱۱ صص ،۱۳۹۳، بهار ۱

ســازي تحليـل اثـرات طـرح يکپارچـه      -۱۵
دســت ســد اراضــي كشــاورزي  پــايين

گلــبالغ، شهرســتان بيجــار؛ عنايــت    
عباســـي، احمـــد باســـامي، همـــايون 

ــان؛  ــال فرهاديـ ــمار، ۱۷سـ  ،۲ة شـ
   ۱۶۴- ۱۴۳ صص ،۱۳۹۳ تابستان

هـاي مختلـف   تحليل انتخـاب سياسـت    -۱۶
کـاران  گـاه گنـدم  يارانة کود بر اساس ديد

ــتان؛   ــة سيس ــريمنطق ــوز،  پ ــاز جانس ن
 عليرضا کرباسي، علي سـردار شـهرکي  

ــال  ــمارة، ۱۷س ــتان ۲ ش ، ۱۳۹۳، تابس
  ۱۴۲-۱۲۳ صص

اي پيونــدهاي   تحليــل مــدل ناحيــه     -۱۷
فضايي در شهرستان فيروزكوه؛  -مكاني

الـدين  نسرين آذربـاد، عبدالرضـا ركـن   
افتخاري، محمـد سـلماني، سيدحسـن    

، ۱ شـمارة ، ۱۷مطيعي لنگرودي؛ سـال  
  ۸۸-۷۳ ، صص۱۳۹۳بهار 

تحليــل مشــارکت اعضــاي شــوراهاي   -۱۸
ــديريت روســتا مطالعــة : اســالمي در م

موردي بخش مرکزي شهرستان کاشمر؛ 
مقـدم،  همايون فرهاديان، مريم تـاجري 

، بهار ۱شمارة ، ۱۷عنايت عباسي؛ سال 
   ۳۵-۱۷ صص، ۱۳۹۳
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تحليل مشكالت انارکاران با استفاده از   -۱۹
: چندشاخصـه  گيـري هاي تصميمروش

موردي دهستان زيرتنگ سياب؛ مطالعة 
ي مهـد  ،يافتخـار  نيالدرکن عبدالرضا
ونـد؛ سـال   نـه يآد لي، اسماعيپورطاهر

 صــص ،۱۳۹۳، تابســتان ۲ ةشــمار، ۱۷
۸۷-۱۰۳  

تعيين متغيرهاي تأثيرگـذار بـر انگيـزة      - ۲۰
مطالعـة مـوردي   : هـا  فعاليت در تعاوني

 يتوليـد کشـاورز   يهـا  مديران تعاوني
ــمي  ــائزه هاش ــران؛ ف ــتان ته ــرج  ،اس اي

حميد موحـد محمـدي؛   ، محمدي ملک
 صـص  ،۱۳۹۳، بهار ۱ ةشمار، ۱۷سال 

۵۵-۷۱  
داری های مرتـع ديدگاه اعضای تعاونی  -۲۱

داري در هاي مرتعدربارة موفقيت طرح
استان گلستان؛ محمـدجواد زارع يكتـا،   
محمد چيـذري، محمدحسـين رزاقـي،    

، بهـار  ۱ شـمارة ، ۱۷فاطمه طيبي؛ سال 
  ۱۱۰-۸۹ ، صص۱۳۹۳

ــن  -۲۲ جش ســطوح پايــداري توســعة   س
ــژن    ــرج؛ بي ــتان ک ــتايي در شهرس روس
ــيدمهدي   ــد، ســ ــمت كبودونــ حشــ

اله حسـيني،  ميردامادي، سيدجمال فرج
ــبان ــه پاس ــال فاطم ــمارة، ۱۷؛ س ، ۲ ش

  ۸۶-۶۹ ، صص۱۳۹۳تابستان 

ــت     - ۲۳ ــر موفقي ــؤثر ب ــل م ــايي عوام شناس
هاي توليـد کشـاورزي در اسـتان    تعاوني
ي، اميـر احمـدپور، ويـدا مختـار    ايالم؛ 

 شـمارة  ، ۱۷سـال   عليرضا پورسـعيد؛ 
   ۱۲۲-۱۰۵ ، صص۱۳۹۳، پاييز ۳

سازي رفتار کشاورزان بـا اعمـال   شبيه  -۲۴
سياست کاهش مقـدار آب بـر الگـوي    

ريـزي  کشت با استفاده از روش برنامـه 
؛ وحيــــد )PMP(رياضــــي مثبــــت 

 ونـد، رامتـين   مـريم حسـن   ونـد،  حسن
فرهاد شيراني بيدآبادي؛ سـال  جواليي، 

 صــص ،۱۳۹۳زمســتان  ،۴ ةشــمار ،۱۷

71-92   
رساني طراحي الگوي ارتباطي و اطالع  -۲۵

سازي زنان عضو صـندوق   براي توانمند
اعتبارات خُـرد روسـتاي لپـويي اسـتان     

منصـور  فارس با پارادايم توحيدمحور؛ 
ــان؛  شــاه ــه ملکي ــي، عاطف  ، ۱۷ســال ول

  ۶۸- ۴۳صص ،۱۳۹۳، پاييز۳۱شمارة
-عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مقابلـه   -۲۶

اي اســتفاده از غــذاهاي کمترمــرجح   
قيمــت در شــرايط عــدم امنيــت  وارزان
مطالعة موردي مناطق روسـتايي  : غذايي

سـيده محدثـه ضـيائي، فرشـيد     گرگان؛ 
اشراقی، فرهاد شيرانی بيـدآبادی، علـی   

، پـاييز  ۳ شمارة، ۱۷سال  زاده؛کرامت
  ۱۴۲- ۱۲۳، صص ۱۳۹۳
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آموختگان عوامل مؤثر بر گرايش دانش  -۲۷
ي کشــاورزي بــه خــدمت در هــا رشــته

عنوان سربازان مراکز جهاد کشاورزي به
ـ ابـراهيم  مهديسازندگي؛  ، ژاد مغـانلو ن

 پور، سروه احمـدی؛ محمدرضا سليمان
ــال  ــمارة ، ۱۷س ــتان ۴ ش  ،۱۳۹۳،زمس
 ۱۳۳-۱۱۱ صص

-هـاي توليـد ورمـي   فعاليت در تشکل  - ۲۸

کمپوست، راهکاري براي توانمندسازي 
مطالعـة مـوردي اسـتان    : زنان روستايي

ــارس؛ كــورش رضــائي ــيال ف مقــدم ، ل
، پاييز ۳ شمارة ، ۱۷سال نعمت پور؛ 

 ۱۰۳- ۸۳ ، صص۱۳۹۳

محاسبة خط فقر خانوارهاي روسـتايي    -۲۹
-۱۳۹۰ايران بـر اسـاس بعـد خـانوار،     

؛ ابرهيم نگهداري، خسرو پيرايي، ۱۳۸۵
غالمرضا كشاورز حداد، علي حقيقـت؛  

ــال  ــمارة ، ۱۷س ــتان ۴ ش  ،۱۳۹۳،زمس
  ۱۷۲-۱۵۵ صص

ــهؤم  -۳۰ ــاديلف ــاي اقتص ــرکت ه ــاي ش ه
ــاورزي  ــد كش ــاوني تولي ــدگاه  تع از دي

؛ راهكارهـا  ها وچالش :اندركاراندست
مجتبي پـالوج، مهـرداد تيمـوری؛ سـال     

 صــص ،۱۳۹۳زمســتان  ،۴ ةشــمار ،۱۷
۱۳۵-۱۵۴  

واکـاوي راهکارهــاي فنـي نوســازي     -۳۱
ــاغ ــايب ــدخت   ه ــران؛ مه ــاي در اي چ

محمـدی،  منصوري واجاري، ايرج ملک
 شـمارة ، ۱۷سال سيدمهدی ميردامادی؛ 

  ۱۲۲-۱۰۵ ، صص۱۳۹۳، تابستان ۲

هـاي   سياسـت  واكاوي ميـزان نيـاز بـه     -۳۲
ــدار  ــاورزي پاي ــوردي  : كش ــة م مطالع

متخصصان و كارشناسان اسـتان    ديدگاه
همدان؛ كريم نادري مهدي، سيدمحمود 
حسيني، خليل كالنتري، علـي اسـدي؛   

 ، صـص ۱۳۹۳، بهار ۱ شمارة، ۱۷سال 
۱۲۷-۱۵۶  
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  ۲۴                                           آب

  ۱                                 يشناسسيبآ

   الف
  ۲                        ارتباط                 

  ۲۵                  رساني ارتباطات و اطالع
  ۳                                        ارزيابی

  ۱۵                                 زايیشتغالا
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  ۳                       )شهرستان(بويراحمد 
  ۵                                  برداری  بهره
  ۶                         وری نيروی کاربهره

  ۱۵                           )شهرستان(بيجار 

  پ
  ۲۵                       محور -ارادايم توحيدپ

  ۱۵        پيامدها                                 
  ۲۸     ی و اقتصادی        پيامدهای احتماع

  ۴      ای               مقايسه -پژوهش علی
  ۱۷   فضايی                      -پيوند مکانی

  ت
  ۲۹                 گيري -تابع استون

  ۲                     تحقيق
  ۲۲                  اي تحليل خوشه
    ۲۲ ، ۱۵                      تحليل عاملي

  ۱۳                         فضايي تحوالت
  ۲                     ترويج

  ۳۱                ترويج و آموزش چايكاري
      ۲            هاي تحقيقاتي تسريع انتقال يافته

  ۲۸                    تشكل
  ۲۱،  ۱                          تعاوني  

 ۳۰                            تعاوني توليد
  ۷                                 هاي توليد تعاوني

   ۱                  اي تعاوني محصوالت گلخانه
  ۲۱                  داري تعاوني مرتع

  ۲۱                  تعاوني منابع طبيعي
  ۲۳،  ۲۰           هاي توليد كشاورزي تعاوني

  ۵                               تعداد دام
  ۷               مشاركت   به  اغداران تمايل ب

  ۲۸  ، ۲۵،  ۴                توانمندسازي
   ۱۲                            توانمندسازي زنان

  ) ها كليدواژه(نماية موضوعي 
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  ۸،  ۶          توزيع درآمد
  ۸                     توزيع درآمد كوزنتس

  ۳                         توسعة پايدار
  ۲۲                   توسعة پايدار روستايي

  ۱۱،  ۳                   توسعة روستايي
  ۱۴                توسعه و عمران روستايي

  ۳۱                        توليد چاي
  ۲۸        ورمي كمپوست             توليد

  ۷           )          شهرستان(تويسركان 
  ۲۰                                 )    استان(تهران 

  ٍث 

   ۱۴                                ثبت مالكيت

  ج
  ۱۷                       یجمعيتهای جريان

  چ
  ۳۱                                  اري ايکچ

  ح
  ۲۱                       حفظ و احيای مراتع      

   خ
     ۹                       عشايریخانوارهاي 

   ۲۴            )          رستانشه( آبادرمخ

  ۹                           شکسالی      خ

  د
  ۲۷های کشاورزی  آموختگان رشتهدانش

  ۳                                   هياری   د

  ر
    ۸      رشد اقتصادی                          

                          ۱۷                       روابط شهر و روستا
  ۱۰                       ) شهرستان( روانسر

  ز
  ۲۵                                         زنان

  ۲۸،  ۱۲،  ۴             يی      زنان روستا
  ۱۹                 )دهستان(سياب زيرتنگ 

  س
  ۱۵                                سد گلبالغ 

  ۲۷                           باز سازندگیسر
   ۱۳                  روستايي هایسكونتگاه

  ۱۴                    سند دار کردن اماکن 
  ۵       )                شهرستان(وه سوادک

  ۳۲       کشاورزی            هايسياست
  ۱۶                          )منطقه(سيستان 

  ش
  ۲۶ای      قابلههای راهبردهای مخصشا
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  ۱۸             اهای اسالمی            شور

  ص
  ۲۵،  ۴        اعتبارات خرد       صندوق 

  ض 
  ۱۰            ت و بقايای باغی            عايضا

  ۸ضريب جينی                                         

  ع
  ۶                                       دالتع

      ۲۶                        ييغذا منيتعدم ا
  ۱۳     ایهای توسعة منطقهعوامل و کنش

  ف
  ۲۸،  ۲۵،  ۹                  )استان(فارس 

  ۸            فرضية توزيع درآمد كوزنتس
  ۱۲              هاي اقتصادي        فعاليت

  ۹                                           فقر
  ۶               وستاييفقر ر

  ۲۹                       فقر روستايي ايران
  ۲۹                                 فقر مطلق
  ۲۹                                 فقر نسبي

  ICT( ۱۱(فناوري اطالعات و ارتباطات 
  ۱۷                   ) شهرستان(فيروزكوه 

  ك
  ICT                               ۱۱كاربري

  ۱۸                         )شهرستان(كاشمر 
 ۲۲                            )شهرستان(كرج 

  ۴،  ۲،  ۱                    ) استان(كرمانشاه 
  ۲                                        كشاورزان
  ۳۲ ، ۳۰                            كشاورزي

  ۱۶                                            كود

  گ 
  ۲۷                                       گرايش

  ۷                                            گردو
  ۲۶                           )شهرستان(گرگان 
  ۱                                          گلخانه

  ۲۱                             ) استان(گلستان 
  ۱۶                                          گندم

  ل
  ۲۵            )                    روستا(لپويی 

  ۱۴                               )استان(لرستان 

  م
  ۵                    مالكيت

  ۲۴                 محصوالت زراعي
  ۱۹                مدل تاپسيس

  ۲۶                          يتيالجيت تربمدل 
  ۱۷                          اي مدل ناحيه

  ۲۰                  مديران
  ۱۸                مديريت روستا
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  ۱۰               مديريت ضايعات
  ۲۷                     مراكز جهاد كشاورزي

  ۲۱                 مرتع
  ۱۹             مسائل ومشكالت باغداران

  ۱۸                                     مشاركت
  ۱۶                 معيارهاي برتري تصادفي

  ۲۶                         مناطق روستايي
  ۱۳               مناطق مرزي

  ۱۰            )روستا(نصور آقايي م
            ۲۳                         موفقيت

  ۳۰                       هاي اقتصادي ؤلفهم

  ن
  ۱۱                      )شهرستان(آباد  نجف
           ۳۰                            برداري بهره نظام

  ۱۰                                نظرية بنياني
  ۱۱                          نگرش روستاييان

  ۳۱                     هاي چاي نوسازي باغ
  ۳۲                                   زسنجينيا

  و
  ۵          ضعيت مرتع                      و

  ه 
  ۳۲               )                      استان(همدان 

  

  ي

  16                                       يارانه

  ۱۵                   سازي اراضي يكپارچه



 

  آ
  ۱۹      عيلوند، اسما آدينه

  ۱۷      آذرباد، نسرين

  الف
  ۲۷                  نژاد مغانلو، مهدي ابراهيم

  ۲۳               احمدپور، امير

  ۳       احمدوند، مصطفي

  ۲۷                احمدي، سروه

   ۱۴،  ۱۱ ، ۳۲                     اسدي، علي 

  ۲۶                اشراقي، فرشيد

  ۱          اطهري، زهرا

  ب
  ۱۵                ي، احمدباسام

  ۱۲      برقي، حميد

  ۸،  ۶                    اسدي، مصطفي بني

  ۲                 عامريان، ليال بني

  پ
  ۲۲      پاسبان، فاطمه

  ۳۰               پالوج، مجتبي

  ۲۳               پورسعيد، عليرضا

  ۱۹      پورطاهري، مهدي

  ۱۰      پورقاسم، فاطمه

  ۲۹               پيرايي، خسرو

  ت
  ۱۸      مقدم، مريم تاجري

  ۵       تمرتاش، رضا

  ۳۰               تيموري، مهرداد

  ج
  ۱۶                جانسوز، پريناز

  ۲۴      جواليي، رامتين

  چ
  ۲۱      چيذري، محمد

  ح
  ۲۴      وند، مريم حسن

  ۲۴      وند، وحيد حسن

  ۳۲                          حسيني، سيدمحمود

  ۲۲    كبودوند، بيژن حشمت

  ۲۹                يقت، عليحق

  خ
  ۱۳      خيرالدين، رضا

  نماية پديدآورندگان 
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  ر

  ۱۳               رازپور، مهدي

  ۲۱               رزاقي، محمدحسين

  ۲۸             مقدم، كوروش رضايي

        ۱۹،  ۱۷  الدين افتخاري، عبدالرضا     ركن

  ز

  ۲۱             يكتا، محمدجواد زارع

  ۱۰،  ۴                     زرافشاني، كيومرث

  س

  ۱۶                         سردار شهركي، علي

  ۱۷               سلماني، محمد

  ۲۷             پور، محمدرضا سليمان

  ۱۱               سوراني، فاطمه

  ش

  ۲۵               شاه ولي، منصور

  ۲۶،  ۲۴      بيدآبادي، فرهاد شيراني

   ۹              شيروانيان، عبدالرسول

  ص

  ۹                مجيدصوفي، 

  ض

  ۲۶            ضيائي، سيده محدثه

  ط

  ۵          طاطيان، محمدرضا

  ۲۱      طيبي، فاطمه

  ع

  ۱۸،  ۱۵         عباسي، عنايت

  ۷           عبدالملكي، محمد

    ۱۰،  ۴، ۲،  ۱         بيگي، اميرحسين  علي

  ف

  ۲۲    حسيني، سيدجمال اله فرج

  ۴        فقيري، مژگان

  ۱۸،  ۱۵          ونفرهاديان، هماي

  ق

  ۱۲      قنبري، يوسف

  ك

  ۲۶                كرامت زاده، علي

  ۱۶                كرباسي، عليرضا

  ۱۴                كرباليي، فرشته

  ۲۹              كشاورز حداد، غالمرضا

  ۳۲،  ۱۴ ، ۱۱              كالنتري، خليل

  گ
      ۱              گراوندي، شهير
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  م
  ۲۳                مختاري، ويدا

  ۱۷    مطيعي لنگرودي، سيدحسن
  ۳۱ ، ۲۰          محمدي، ايرج ملك

  ۲۵      ملكيان، عاطفه
  ۵        منتظري، فاطمه

  ۳۱              واجاري، مهدخت منصوري
  ۲۰    موحدحميدي، حميد

  ۳۱،  ۲۲     ميردامادي، سيدمهدي            
  ۲                اصغر ، علي زاده ميرك

  ن
  ۳۲                ي، كريمهدنادري م

  ۲۸                پور، ليال نعمت
  ۲۹                        نگهداري، ابراهيم   

  و
  ۸،  ۶             ورمرزياري، حجت

  ه
  ۲۰                اشمي، فائزهه

  ي
  ۵       يوسفيان، مائده

  



 

 


