
 :مقاالت مرتبط با حوزه فعالیت گروه -

 :مرتبط با حوزه فعالیت گروه ISI مقاالت چاپ شده در مجالت -1

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

1 

Household waste management in Mashhad: 

characteristics and factors influencing demand for 

collecting services 

 

Pakistan Journal of 

Biological Sciences 
11 7112 

7 

Status 

and conservation of the Asiatic black bear in Nikshahr 

County; Baluchistan District of Iran. 

: 

Journal of Natural History 27 7112 

3 

Evaluating 

yield quality and quantity of garlic as affected by 

different farming systems and garlic 
clones 

Pakistan journal of biological 

sciences 
13 7112 

2 

Vegetation 

mapping of the Mond Protected Area of Bushehr 
Province (South-West Iran) 

 

Journal of 

Integrative Plant Biology 
01(2) 7112 

0 
Assessing the students’ 
attitudes towards sustainable agriculture 

 

Eurasian Journal of 

Agricultural & 
Environmental 

Sciences 

3(7) 7112 

6 Developing organic agriculture in 

field crops in Iran: prospects and perspectives 

Green Farming 1 7112 

2 
The Status and Conservation of Asiatic Black Bear in 
Nikshahr, 

Balochestan District of Iran.; 

Journal of Natural History 27 7112 

2 
A Quantitative Assessment of Plant Agrobiodiversity 

Threat; case study of Gachsaran. 

 

Environmental Sciences 6(2) 7112 

2 Towards learning organization in agricultural 
higher education in Iran. 

Educational Research (3)1 7111 

11 

Evaluation of improving 

conditions on recreational values of natural 
ecosystems.  

 

World applied science journal 

 
12 

(Special issue of 

Tourism and 

Hospitality) 

7111 

11 Mechanisms and 

instruments of sustainable development 

Development in Practice (3)77 7117 

17 

An input–output energy 

analysis in intensive agro-ecosystems: A case study of 
greenhouse cucumber production in 

Varamin County, Tehran Province, Iran 

Environmental Sciences (1)11 7113 

13 
A multidisciplinary study of rural homegardens in 

Basht, South western 
Iran 

Middle-East Journal of 

Scientific Research 
13 7113 

 

 

 

 

 

 



 :مرتبط با حوزه فعالیت گروه پژوهشي داخلي -علمي  چاپ شده در مجالت مقاالت -2

 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

1 
برنامه ریزی فروش لیزینگی در بنگاه های تولید فناوری ماشین های 

 (استان خراسان رضوی: مطالعه موردی)کشاورزی

 1322 72(1) اقتصاد و توسعه کشاورزی

7 
استان خراسان رضوی برای کاهش آثار رفتار اقتصادی کشاورزان گندم کار 

 کاربرد ارزش گذاری مشروط: منفی علف کش ها بر محیط زیست

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی 

 ایران

(3)21 1322 

 ارزیابی موانع تبدیل به کشاورزی ارگانیک در کانادا 3
 1322 2(7) علوم محیطی

2 
موثر بر ارزش تفرجی منطقه کاربرد روش دو مرحله ای هکمن در بررسی عوامل 

 کوهستانی درکه

 1322 1(1) پژوهش های محیط زیست

0 
عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار 

 ارگانیک گلخانه ای در استان خراسان رضوی

 1321 2(3) علوم محیطی

6 
کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل موثر بر مالکیت ماشین های 

 کشاورزی در استان خراسان رضوی 

 1321 0(7) اقتصاد کشاورزی

2 
ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان 

 هرمزگان

 1321 71 مجله علمی شیالت ایران

2 
عوامل برهم زننده اکوسیستم های رودخانه ای حوزه بررسی برخی از مهم ترین 

 آبخیز رودخانه تاالر استان مازندران

 1323  علوم محیطی

 خط مشی های کاهش مصرف سموم علف کش  2
 1323 3(1) علوم محیطی

11 
مقایسه اثرات گیاه پوششی و کود شیمیایی بر عملکرد سیر و وضعیت علف های 

 هرز 

 1320 2(13) علوم محیطی

11 
: ارزیابی تهدید فرسایش ژنتیکی برای تنوع زیستی کشاورزی مطالعه موردی

 گچساران 

 1322 6(2) علوم محیطی

17 
ارزیابی مدیریت طرح جدید جمع آوری پسماندهای شهری در شهر 

 (3منطقه:مطالعه موردی )تهران

 1322 6(3) علوم محیطی

13 
آفات در میان شالیکاران تحلیل علل عدم پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی 

 استان های گیالن و مازندران

 1322 2(1) علوم محیطی

 (تهران: مطالعه موردی ) واکاوی ویژگی ها و الگوی فراغت در گردشگری شهری 12
 1322 36(00) محیط شناسی

10 
بررسی اثر مصرف تلفیقی کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر تولید 

 در شرایط خاک شور استان قم ).Brassica L)کلزا

 1322 7(7) بوم شناسی کشاورزی

 بررسی تنوع زیستی کشاورزی شهرستان گچساران و تاثیر عوامل اقلیمی بر آن 16
 1322 7(1) بوم شناسی کشاورزی

12 
ارتباط کارایی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان 

 هرمزگان

 1321 71 مجله علمی شیالت ایران

12 
کلیمایی منطقه آبسرد دماوندبه منظور احداث باغ و مزرعه -ارزیابی وضعیت پدو

 نمونه اکولوژیک

 1321 1 کشاورزی بوم شناختی

12 
کلیمایی منطقه آبسرد دماوند به منظور احداث باغ و مزرعه -رزیابی وضعیت پدو

 اکولوژیک

 1321 1 کشاورزی بوم شناختی

71 
اجتماعی بر تنوع زیستی گونه های سبزی و  -عوامل اقتصادیارزیابی تاثیر 

 صیفی؛مطالعه موردی شهرستان ورامین

 1321 1 کشاورزی بوم شناختی



 کشاورزی پایدار: تقلیل گرایی و کل گرایی در مواجهه با محیط زیست  71
 1321 1 فلسفه و محیط زیست

77 
استان های مازندران و واکاوی وضعیت مصرف انرژی در کشت بوم های رایج در 

 گیالن، مطالعه موردی شهرستان بابلسر و الهیجان

 1321 7 کشاورزی بوم شناختی

73 
برآورد ارزش تفریحی منطقه موهستانی توچال با استفاده از الگوی اقتصاد 

 سنجی دو مرحله ای همکن

 1327 32 محیط شناسی

72 
چالش های محیط زیستی مدیریت پایدار سرزمین رهیافتی برای برون رفت از 

 بخش کشاورزی

 1327 2 محیط زیست و توسعه

70 
دیدگاه : ارزیابی تاثیر سامانه های آبیاری بر پایداری کشاورزی، مورد مطالعه

 های کارشناسان ملی توسعه سامانه های آبیاری

 1323 2 کشاورزی بوم شناختی

76 

بوم -در پهنه زراعیبرآورد توابع واکنش اقلیمی عملکرد گیاهان زراعی دیم 

-01:صفحات, 0نسخه , کشاورزی بوم شناختی,  "شناختی شمال غرب ایران

63 ,1322. 

 1322 0 کشاورزی بوم شناختی

 

 :كتب تألیف شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه

 كتاب عنوان رديف
موضوع و رشته 

 كتاب
 نوبت چاپ سال چاپ انتشارات محل انتشار

1 Vermarktung von Schalen-und Trockenobst 

aus dem Iran nach Deutschland 

 آمار
 

MOENCHENGLADBACH 1222 اول 

 اول 1322 معارف تهران گردشگری  بوشهر استان گردی طبیعت اطلس 7

 اول 1322 معارف تهران محیط زیست خارکو وحش حیات پناهگاه مدیریت طرح 3

 اول 1322 جهاد دانشگاهی مشهد مشهد کشاورزی  ارگانیک کشاورزی بر درآمدی 2

0 
  ludwisburg منطقه زیشت محیط بر نیترات کود تاثیرات

 آلمان

 کشاورزی
 آلمان

 اول  

 اول   آلمان تجارت .للمان کشور به خشکبار صادرات مشکالت و تولید سیستم 6

 

 :كتب ترجمه شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه -2

 نام نويسنده عنوان كتاب رديف
كشور و 

 انتشارات

انتشار 

 ترجمه
 نوبت چاپ سال انتشارترجمه

1 

 تایید استانداردها، ارگانیک؛ کشاورزی

 بازرسی و گواهی صالحیت،

 دامغانی، مهدوی

. ر کوچکی،. ع ،.ع

 لیاقتی،. ه قربانی،

. م فرزانه،. س

 .جهان

 اول 1322  ایران

 کشاورزی در اخالق 7

. ک ،..ه ویسی،

. ه خوشبخت،

 .لیاقتی

 اول 1322  ایران



 


