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دوام  هاي کم  اثرات اجتماعي خشکسالي - ۱

مطالعــة : بـر ســاکنان جوامـع روســتايي  

موردي دهستان دودانگـه در شهرسـتان   

بهزاد عادلي، حميدرضا مـرادي  / بهبهان

، ۴ شـمارة  ۱۸؛ سال ، و مرضيه کشاورز

   .۱۵۱-۱۳۳ ، صص۱۳۹۴ زمستان

بررسي اثرات کشت زعفران بـر درآمـد    - ۲

 در استان لرسـتان  بردارانو اشتغال بهره

، ۱رة شـما ، ۱۸حميدرضا کرمـی؛ سـال   / 

  .۴۳-۲۱، صص۱۳۹۴بهار 

بر ناپايداري  تبررسي تأثير رواني مهاجر - ۳

: منــاطق روســتايياقتصــادي  –اجتمــاعي

ــ ــ ةمطالعـ ــوردي منطقـ ــتان ةمـ /  سيسـ

ــداني،   ــثم بن ــي، مي محمودرضــا ميرلطف

ي؛ سعيده شهرکي، و اعظم بردبـار گلـو  

ــال  ــمار، ۱۸سـ ــاييز ۳ة شـ ، ۱۳۹۴ ، پـ

   .۶۴- ۴۷صص

بررســي عوامــل مــؤثر بــر الگــوي رفتــار  - ۴

: هاي کشـاورزي نيروي انساني در فعاليت

ــتان   ــتاهاي شهرس ــوردی روس ــة م مطالع

ــدوآب ــی/ ميان ــو و افشــار عل ــر تقيل اکب

، ۱۳۹۴ ، پـاييز ۳ شمارة، ۱۸؛ سال کبيري

  .۴۵- ۲۱صص 

عوامل مؤثر بر درآمـد شـاغالن   بررسی  - ۵
ــتا ــراندر ا ييروس ــوان  /ي ــه گري  ،يفاطم

؛ سـال  ناصر شاهنوشـي  وحليمه جهانگرد، 
  .۱۹- ۱، صص ۱۳۹۴، بهار ۱ شمارة، ۱۸

-بررسي عوامل مؤثر بـر نگـرش بهـره    - ۶

: آبخيـزداري  برداران نسبت بـه فعاليـت  
مطالعة مـوردي حـوزة آبخيـز کلسـتان     

ــارس ــتان ف ــواد  / اس ــي، ج ــمانه راع س
، ۱۸ع؛ ســـال شـــهرکي، و ابـــراهيم زار

  .۱۶۸-۱۵۱ ، صص۱۳۹۴، بهار ۱ة شمار
ــه  - ۷ ــی مؤلف ــايبررس ــر  ه ــذار ب  تأثيرگ

 استان بافقالي كارآفرين زنان موفقيت
مهديـــه قاســـمی و اميـــر / مازنـــدران
ــدپور ــال احم ــمارة، ۱۸؛ س ــاييز۳ ش  ، پ

   .۲۰- ۱، صص ۱۳۹۴
-بررسي نگرش کشاورزان نسبت به راه - ۸

: هــاي ســهامي زراعــيانـدازي شــرکت 
ــد،   ــتان مياندربن ــوردي دهس ــة م مطالع

ــتان کرمانشــاه  ــه مــرام،  فا/ شهرس طم
-اصغر ميرککيومرث زرافشانی، و علی

ــاييز۳ شــمارة، ۱۸؛ ســال زاده ، ۱۳۹۴ ، پ
   .۸۳-۶۵ صص

ــا    - ۹ ــذايي ب ــت غ ــعيت امني ــي وض بررس
مطالعة  :استفاده از شاخص تنوع غذايي

نماية اصلي بر اساس كد بازيابي 

  بازيابي



  مژگان قلمبر     ۱، شمارة ۱۹سال فصلنامة روستا و توسعه،  �۱۸۸

  

ــاطق روســتايي شهرســتان  مــوردي من
مـريم تنهـايي،   / مرودشت، استان فارس

ابراهيم زارع، فرهاد شيراني بيدآبادي، و 
 ۴ة شــمار، ۱۸؛ ســال  ن جــواليیرامتــي

  .۳۵- ۱۷، صص ۱۳۹۴ زمستان

ــي  -۱۰ ــي ويژگ ــوزش بررس ــاي آم ــاي ه ه
ــاورز  ــي کش ــام   -ترويج ــور در نظ مح

لطيـــف / تـــرويج کشـــاورزي ايـــران
محمدزاده، حسـن صـديقي، و عنايـت    

، ۱۳۹۴، بهـار  ۱ة شمار ۱۸ی؛ سال عباس
  .۱۳۱- ۱۱۱ صص

 ومـل  عوا ،يزراعـ  نظام تحوالتتبيين  - ۱۱
ــا ــة : آن جينت ــوردي شهرســتان مطالع م

حسن افراخته و / ترکمن، استان گلستان
 شـمارة ، ۱۸؛ سـال  عبدالمجيد قرنجيک

   .۱۷۲-۱۵۳ ، صص۱۳۹۴، تابستان ۲
سـنجش پايـداري    هـاي  شـاخص تبيين  -۱۲

ي عرفـي در مراتـع   هـا  ساماناقتصادي 
مطالعة مـوردي مراتـع ييالقـي    : ييالقي

مرتضي مفيدي / سهند، شهرستان مراغه
احمـد عابـدي    چالن، حسـين بـاراني،  

سروستاني، جواد معتمـدي، و عليرضـا   
 ، پـاييز ۳ رة، شـما ۱۸نه؛ سال دربان آستا

  .۱۷۱-۱۵۱ صص، ۱۳۹۴
هـاي  هاي فراروي سازمانتحليل چالش -۱۳

محيطــي اســتان  نهــاد زيســت مــردم
ــتان ــف   / کردس ــي، يوس ــد جالل محم

حجــازی، احمــد رضــوانفر، و مهــدی  
 ، پـاييز  ۳ شـمارة ، ۱۸؛ سـال  پورطاهری

   .۱۰۷- ۸۵، صص ۱۳۹۴
تحليل شاخص مخـاطرة خشکسـالي و    - ۱۴

ــر مکــان  ــأثير آن ب ــتاييت ــي روس : گزين
 غريـب / اسـتان قـزوين   مطالعة موردی

دوسـت، و  نيـا، سيدياسـر حکـيم   فاضل
، بهـار  ۱ة شمار، ۱۸ر؛ سال سارا ساالرپو

   .۱۵۰-۱۳۳ ، صص۱۳۹۴
تحليلي بر عملکـرد تـرويج و آمـوزش     -۱۵

ــا   کشــاورزي در اســتان ــاي کشــور ب ه
 رسول مالکي / ز مدل موريساستفاده ا
، صـص  ۱۳۹۴ ، پاييز۳ة شمار، ۱۸؛ سال 
۱۳۱ -۱۵۰.   

سالة توسعة روسـتايي  تدوين برنامة پنج -۱۶
ريــزي راهبــردي و بــا رويکــرد برنامــه

ــارکتي ــ: مش ــتاي مطالع ــوردي روس ة م
 /يـزد  صدرآباد دهستان رسـتاق اسـتان  
الـدين  حسين خادمي، عبدالرضـا رکـن  
د؛ سـال  افتخاري، و زهره هاتفي مجومر

ــمار، ۱۸ ــتان ۲ة ش ــ۱۳۹۴، تابس  ص، ص
۸۹-۱۱۰.  

ــاورزان در   -۱۷ ــازگاري کش ــار س درک رفت
مطالعـة مـوردي   : برابر تغييرات اقليمـي 

منــاطق روســتايي شهرســتان چــرداول، 
رضــا جمشــيدي، علــي / اســتان ايــالم 
ــانســيدهدايت ــوري زم ــادی، و اهللا ن آب
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ة شمار، ۱۸؛ سال محمدصادق ابراهيمی
  .۸۸- ۶۵ ، صص۱۳۹۴، تابستان ۲

 بـه  روسـتايي  جوانـان  گـرايش  سنجش -۱۸
 آن بر مؤثر عوامل و روستا در سکونت

صـــحرا / قصرشـــيرين روســـتاهاي در
ــوبی ــر يعق ، ۱۸؛ ســال  اســعدی و جعف

   .۱۶- ۱، صص ۱۳۹۴ ، زمستان۴ة شمار
شناسايي عوامل مؤثر بر توسعة تشـکل   -۱۹

ــران در بخــش کشــاورزي اســتان  آب ب
/ خوزستان از ديدگاه کشـاورزان عضـو  

سن ممبنی، فاطمه پناهی، و شـقايق  مح
ــری  ، زمســتان۴ شــمارة ۱۸؛ ســال  خي
  .۵۵- ۳۷، صص ۱۳۹۴

هــاي شناســايي موانــع توســعة شــرکت - ۲۰
تعاوني عشايري استان ايالم از ديـدگاه  

محمدباقر آرايش و / ها اعضای تعاوني
ة شـمار ، ۱۸ي ؛ سـال  محمدرشيد طاهر

  .۷۴- ۵۷ ، صص۱۳۹۴ ، زمستان۴
در توســعة هــا عملکــرد مــؤثر دهيــاري -۲۱

هاي روستايي از ديدگاه دهياران؛ چالش
/ سطالعة موردي اسـتان فـار  م: رو پيش

حسين خوشـبخت، هوشـنگ ايروانـی،    
ی؛ فمی، و ياسر محمدحسين شعبانعلی

، صـص  ۱۳۹۴، بهـار  ۱ة شـمار ، ۱۸سال 
۹۳ -۱۱۱.  

وکارهاي عوامل بازدارندة توسعة کسب -۲۲
پـــرورش کـــرم ابريشـــم در نـــواحي 

/ ســـرامعهروســـتايي شهرســـتان صـــو
؛  محمدرضا محبوبی و افـروز امـدادی  

، ۱۳۹۴ ، زمســـتان۴ شــمارة ، ۱۸ســال  
  .۱۳۱-۱۱۱ صص

روسـتايي   ةعوامل بهبود مديريت توسع - ۲۳

مـوردي   ةمطالعـ  :از ديدگاه مردم محلي

وکيـل حيـدري   / رشه شهرستان مشگين

 ، زمســتان۴ شــمارة، ۱۸؛ ســال  ســاربان

   .۱۰۹- ۹۱ ، صص۱۳۹۴

ــزش مشــار  -۲۴ ــر انگي ــؤثر ب ــل م کت عوام

ــاي کشــاورزي شــهروندان در طــرح ه

ــا ــتيبانعاجتمـ ــوردی   : پشـ ــة مـ مطالعـ

زهره طبرسا، حسـين  / شهرستان گرگان

شعبانعلي فمي، خليل کالنتري، و مائده 

ــاتفی ــال ه ــمار۱۸؛ س ــتان ۲ة ، ش ، تابس

   .۳۸- ۱۹، صص ۱۳۹۴

توليد  پيشگيري از رفتار بر مؤثر عوامل -۲۵

 روسـتايي  خانوارهـاي  خـانگي  پسماند

الموتي و  پروانه صفري / زوينق شهرستان

، بهــار ۱ شـمارة ، ۱۸علـي شـمس؛ ســال   

  .۷۰- ۴۵، صص ۱۳۹۴

ــارکت     -۲۶ ــدم مش ــر ع ــؤثر ب ــل م عوام

شاليکاران استان مازنـدران در طـرح   

امير احمدپور،  /سازي اراضييکپارچه

، ۱۸؛ سـال  نیسعيد فعلي، و شهره سلطا

  .۱۸- ۱، صص ۱۳۹۴، تابستان ۲ة شمار
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يـين الگـوي   در تع کاربرد رهيافت فازي -۲۷
بهينة کشت در راستاي نيل بـه اهـداف   

ــتايي  ــدار روس ــعة پاي ــربخش : توس زي
شــهرزاد  / زراعــت، شهرســتان آمــل  

ــين جــواليي، فرشــيد   ميرکريمــي، رامت
دی؛ سـال  اشراقي، و فرهاد شيراني بيدآبا

-۱۰۹، صـص ۱۳۹۴ پاييز ،۳ة شمار، ۱۸
۱۲۹. 

شناختی و انسـاني  کاربرد معيارهاي بوم - ۲۸
های روسـتايي  گاه تيابي سکون در مکان

ــا ــتيباني    بـ ــامانة پشـ ــتفاده از سـ اسـ
 يمـورد  ةمطالعـ : گيـري مکـاني   تصميم

ــال و    ــتان چهارمح ــاج اس ــتاي ک روس
ــاري ــي  / بختيـ ــاظمي، يحيـ ــرا نـ زهـ
، ۱۸؛ سال پور، و محمد کمانگر اسماعيل
 .۸۹- ۷۵ ، صص۱۳۹۴ ، زمستان۴ شمارة

هاي اقتصادي در بـرآورد  مقايسة روش -۲۹
: قي روستاييارزش تفريحي مناطق ييال

مطالعـــة مـــوردي روســـتاي اخلمـــد، 
غالمرضـا زمانيـان و   / خراسان رضـوی 

، ۱ة شمار، ۱۸از؛ سال سادات همرسمانه
  .۹۲-۷۱ ، صص۱۳۹۴بهار 

ــش -۳۰ ــرکت نق ــايش ــاوني ه ــد تع  تولي
اسـتان   کشـاورزي ة توسـع  درروستايي 

محســن ترامشــلو، ســيدمهدي   / قــم
، ۱۸؛ سـال  فرهاد لشـگرآرا  ميردامادي، و

-۱۱۱ ، صـص ۱۳۹۴ابسـتان  ، ت۲ شمارة
۱۲۷.  

هـاي سـهامی زراعـي در    نقش شـرکت  -۳۱
ــاخص  ــود ش ــازي  بهب ــاي توانمندس ه
مطالعة موردی جنوب : کشاورزان عضو

مهدي ناصـري،  / استان خراسان جنوبي
همـايون فرهاديــان، عنايــت عباســي، و  

، ۲ة شـمار  ،۱۸؛ سـال  نیفرهاد خسـروا 
  .۶۳-۳۹ ، صص۱۳۹۴تابستان 

ادي مـؤثر   اقتصـ  -هاي اجتماعيويژگي -۳۲
ــان روســتايي اســتان   ــر نگــرش جوان ب

هاي سمنان نسبت به اشتغال در فعاليت
، ۱۸؛ سـال  نـامی مهرداد نيک/ کشاورزي

-۱۲۹ ، صــص۱۳۹۴، تابســتان ۲ة شــمار
۱۵۲.  

 
 

  

  
  



 

    
  
  
  

  ۱۶  سالهبرنامة پنج      آ
  ۲۷  ريزي آرماني فازي برنامه    ۶  آبخيزداري

  ۱  )شهرستان(بهبهان     ۲۷  )شهرستان(آمل 

  ۱۲  پايداري اقتصادي      الف
  ۲۵  پسماند خانگي    ۱  اثرات اجتماعی

  ۵  تابع مينسر    ۲۹  )روستا(اخلمد 
  ۲۸  تاپسيس    ۲۸  )شهرستان(اردل 
  ۳  تأثيرگذاري    ۲۹  گذاريارزش
  ۸  شدهتحليل محتواي هدايت    ۲  ارزيابي

  ۱۱  اجتماعي -تحوالت اقتصادي    ۱۶  ارزيابي مشارکتي
  ۱  م خشکساليتداو    ۱۵  ها استان
  ۱۱  )شهرستان(ترکمن     ۳۲، ۲  اشتغال

  ۱۵، ۱۰  ترويج و آموزش کشاورزي    ۱۲  اعتبارسنجي
  ۱۹  برانتشکل آب    ۵  الگوهاي چندسطحي

  ۱۹  هاتشکل    ۲۹  الجيت الگوي
  ۲۸  گيري چندمعياره تصميم    ۹  امنيت غذايي

  ۱۷  وهوايي تغييرات آب    ۲۴  انگيزش
  ۲۹  پرداخت تمايل به    ۱۵  ايران
  ۳۱  توانمندسازي    ۲۰، ۱۷  )استان(ايالم 

  ۲۷  توسعة پايدار روستايي      ب

  ۲۳، ۲۱، ۱۸، ۱۶  توسعة روستايي    ۴  بازار

  ۳۰، ۱۰  توسعة کشاورزي    ۲۲  بازدارنده فني

  ۲۳  توسعة محلي    ۳  بازماندگان روستايي

  ۲۰  ها توسعة شرکت    ۱۹  بخش کشاورزي

  ) ها كليدواژه(نماية موضوعي 
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  ۲  زعفران      ج

  ۱۴  آمارزمين     ۲۰  جامعة عشايری

  ۲۵  زنان روستايي    ۱۱  )دهستان(جعفرباي جنوبي 

  ۷  زنان کارآفرين    ۳۲، ۱۸  جوانان روستايی

    س      چ

  ۱۷  سازگاري    ۱۳  هاي مديريتي چالش

  ۱۳  نهادهاي مردم سازمان    ۱۷  )شهرستان(چرداول 

  ۱۲  ي عرفيها سامان    ۲۸  )استان(چهارمحال و بختياری 

  ۵  سرماية انساني      خ

  ۳۲  )ناستا(سمنان     ۳۱  )استان(ن جنوبي خراسا

  ۱۰  آموزشي -هاي ترويجي سياست    ۲۹  )استان(خراسان رضوی 

  ۳  )منطقه(سيستان     ۱۷  خشکسالي

    ش    ۲۷  خودکفايي

  SPI  ۱۴شاخص     ۱۹  )استان(خوزستان 

  ۹  شاخص آنتروپي      د

  ۹  شاخص بري    ۵، ۲  درآمد

  ۵  شاغالن روستايي    ۱  )دهستان(دودانگه 

  ۲۶  شاليکاران    ۲۱  اريدهي

  ۱  شدت خشکسالی      ر

  ۳۰  هاي تعاوني توليد روستاييشرکت    ۱۶  )دهستان(رستاق 

  ۳۱، ۸  هاي سهامي زراعيشرکت    ۲۵  پيشگيري رفتار

  ۲۴  شهروندان    ۴  رفتار دولت

    ص      ز

  ۱۶  )روستا(صدرآباد     ۲۷  )زيربخش(زراعت 
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    گ    ۷  بافيصنعت قالي

  ۱۸  گرايش به سکونت      ظ

  ۲۴  )شهرستان(گرگان     ۱۳  سازي ظرفيت

  ۲۲  )استان(گيالن       ع

    ل    ۲۶  عدم مشارکت

  ۲  )استان(لرستان     ۱۵  عملکرد

    م      ف

  ۲۶، ۷  )استان(مازندران     ۲۱، ۹، ۶  )استان(فارس 

  ۱۳  محيط زيست    ۳۲  هاي کشاورزيفعاليت

  SWOT(  ۱۶(مدل سوات       ق

  ۶  مدل الجيت    ۱۴  )استان(قزوين 

  ۱۵  مدل موريس    ۲۵  )شهرستان(زوين ق

  ۲۵  مديريت پسماند    ۳۰  )استان(قم 

  ۲۳، ۲۱  مديريت روستايي      ک

  ۱۲  مراتع ييالقي    ۲۸  )روستا(کاج 

  ۱۲  )شهرستان(مراغه     ۷  کارآفريني

  ۲۴  مشارکت    ۱۳  )استان(کردستان 

  ۲۰  هاي تعاونيمشکالت شرکت    ۲۲  کرم ابريشم

  ۲۳  )شهرستان(شهر  گينمش    ۸  )شهرستان(کرمانشاه 

  ۲۹  )شهرستان(مشهد     ۱۰  محوري -کشاورز

  ۲۸  گزيني روستا معيار مکان    ۳۱  کشاورزان

  ۱۴  گزيني روستامکان    ۴  کشاورزي

  ۳  جرتمها    ۲۴  پشتيبانکشاورزي اجتماع

  ۲۲  هاي کارآفرينانهمهارت    ۶  )روستا(کلستان 
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        ۸  )دهستان(مياندربند 

        ۴  )شهرستان(مياندوآب 

          ن

        ۱۰  نظام ترويج کشاورزي ايران

        ۱۱  نظام زراعي

        ۱۷  نظرية انگيزش حفاظت

        ۸، ۶  نگرش

          ی

        ۱۶  )استان(يزد 

        ۲۶  سازي اراضييكپارچه





 

  آ
   ۲۰    آرايش، محمدباقر

  الف
  ۱۷     ابراهيمي، محمدصادق

  ۲۶، ۷                           احمدپور، امير 
  ۱۸       اسعدی، صحرا             

  ۲۸     پور، يحيي اسماعيل
  ۲۷  اشراقي، فرشيد                    
  ۱۱  افراخته، حسن                     

  ۲۲      امدادی، افروز
  ۲۱    ايروانی، هوشنگ

  ب
   باراني، حسين                    

۱۲  
  ۳          بردبار گلوي، اعظم

  ۳      بنداني، ميثم 
  پ

   ۱۹                   پناهی، فاطمه
  ۱۳                  پورطاهری، مهدی

  ت
  ۳۰        ترامشلو، محسن

  ۴          اکبر تقيلو،  علی
  ۹            تنهايي، مريم               

  ج
  ۱۳         جاللي، محمد

  ۱۷         رضاجمشيدي، علي
   ۲۷، ۹             جواليي، رامتين              

  ۵          حليمهجهانگرد، 
  ح

  ۱۳      حجازی، يوسف              
  ۱۴       دوست، سيدياسرحکيم

  ۲۳       حيدري ساربان، وکيل
  خ

  ۱۶  خادمي، حسين                     
  ۳۱            فرهادي، خسروان

  ۲۱    خوشبخت، حسين        
  ۱۹    خيری، شقايق

  د
  ۱۲  دربان آستانه، عليرضا             

  ر
  ۶     نه                      راعي، سما

  ۱۳     رضوانفر، احمد            
  ۱۶    الدين افتخاري، عبدالرضا  رکن

  ز
  ۹، ۶                زارع، ابراهيم               

  ۸     زرافشانی، کيومرث              
  ۲۹      زمانيان، غالمرضا

  س
  ۱۴      ساالرپور، سارا

  ۲۶         سلطاني، شهره               

  ندگان نماية پديدآور
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  ش
  ۵        ناصر، شاهنوشي
۲۴، ۲۱                فمی، حسينشعبانعلی

    
  ۲۵       شمس، علي

   ۶        شهرکي، جواد        
  ۳        شهرکي، سعيده 

  ۲۷، ۹                شيراني بيدآبادي، فرهاد
  ص

  ۱۰     صديقي، حسن
  ۲۵     الموتي، پروانه      صفري 

  ط
  ۲۰     طاهري، محمدرشيد

  ۲۴      برسا، زهرهط
  ع

   ۱۲      عابدي سروستاني، احمد
  ۱       عادلي، بهزاد             

  ۳۱، ۱۰                  عباسی، عنايت      
  ف

  ۱۴    نيا، غريبفاضل
  ۳۱    فرهاديان، همايون

  ۲۶    فعلي، سعيد              
  ق

  ۷     قاسمی، مهديه
  ۱۱     قرنجيک، عبدالمجيد   

  ک
     ۴    کبيري، افشار

   ۲    کرمی، حميدرضا
  ۱      کشاورز، مرضيه        

   ۲۴    کالنتري، خليل
  ۲۸    کمانگر، محمد

  گ
   ۵    فاطمه ،گريواني

  ل
  ۳۰    لشگرآرا، فرهاد

  م
  ۱۵     مالکی، رسول           

  ۲۲    محبوبی، محمدرضا
  ۱۰    محمدزاده، لطيف

  ۲۱    محمدی، ياسر
  ۱     مرادي، حميدرضا      

  ۸         مرام، فاطمه         
  ۱۲    معتمدي، جواد          
  ۱۲    مفيدي چالن، مرتضي  

  ۱۹    ممبنی، محسن
   ۳۰    ميردامادي، سيدمهدي
  ۲۷    ميرکريمي، شهرزاد     

  ۸     اصغر   زاده، علیميرک
  ۳    ميرلطفي، محمودرضا 

  ن
  ۳۱    ناصري، مهدي
  ۲۸    ناظمي، زهرا
  ۱۷    اهللاآبادی، سيدهدايتنوري زمان

  ۳۲    رداد        نامی، مه نيک
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  ه
  ۱۶     هاتفي مجومرد، زهره  

  ۲۴    هاتفي، مائده

  ۲۹    ساداتهمراز، سمانه
  ی

۱۸    يعقوبی، جعفر     
  



 

 


