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 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

1 

ارزش اقتصادي، رويكردي براي مديريت تقاضاي آب در مصارف 

صنايع توليد مواد شيمياييصنعتي مطالعه موردي   
 1331  1 شماره , 82  دوره  آب و فاضالب

 1331  3، شماره 82دوره  آب و فاضالب ارزيابي تجارت آب مجازي در بخش صنعت استان زنجان 8

اندازه گيري و تحليل تراز تجاري آب مجازي در بخش كشاورزي  3

 استان زنجان

تحقيقات اقتصاد و توسعه 

 كشاورزي ايران
،7، شماره 74دوره   1332 

7 

تعيين روش مناسب قيمت گذاري آب در بخش كشاورزي مطالعه 

 موردي استان فارس
31شماره  87دوره  اقتصاد كشاورزي و توسعه  1332 

2 

ارزيابي اثر شبكه آبياري و زهكشي سفيدرود بر بازده نهايي آب 

 آبياري در استان گيالن
 1332 دوره بيست و چهارم، شماره 32 اقتصاد كشاورزي و توسعه

1 

بررسي تاثير انرژي هاي تجديدپذير بر سرانه رشد اقتصادي واقعي 

 ايران
 1332 دوره 2، شماره 13،  پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران

4 

نقش ابزارهاي اقتصادي در مديريت يكپارچه منابع آب مطالعه 

موردي نظام قيمت گذاري آب آبياري در حوضه هاي آبريز غرب 

 ايران

تحقيقات اقتصاد و توسعه 

 كشاورزي ايران
 1332 دوره 74، شماره 3، 

2 

بررسي ارتباط بين انتشار دي اكسيد كربن و ارزش افزوده و 

 مصرف انرژي در بخش هاي منتخب نيروگاهي و پااليشگاهي
 علوم محيطي

 .8، شماره17دوره 

 
1332 

3 
براي محصول برآورد ميزان تمايل به پرداخت مصرف كنندگان 

 ارگانيك مرغ سبز به روش دومرحله اي هكمن
،11، شماره 7دوره  اقتصاد و الگو سازي  1337 



 تعيين عوامل موثر بر ريسك قيمت ذرت دانه اي در ايران 11
فصلنامه اقتصاد كشاورزي و 

 توسعه
،23، شماره 83سال   1337 

11 

تعرفه شبيه سازي اثر سناريوهاي مختلف قيمت گذاري بر نظام 

 آب شهري
،1، شماره81دوره  آب و فاضالب  1337 

18 

الگوي تجارت آب مجازي در فعاليتهاي اقتصادي استان گيالن 

ستانده گسترش يافته-كاربرد جدول داده  
.3دوره سيزدهم، شماره  فصلنامه علوم محيطي  1337 

13 

اندازه گيري و تجزيه رشد بهره وري كل عوامل توليد ارقام 

در ايران مختلف برنج  
،113شماره ، 84دوره  پژوهش و سازندگي  1333 

17 

يين مناطق هم ريسك عملكرد سيب زميني از لحاظ ريسك 

 سرمازدگي در ايران كاربردي از اقتصادسنجي فضايي
 1333 .22-14ويژه نامه، صص  اقتصاد كشاورزي

12 

اندازه گيري و تجزيه رشد بهره وري كل عوامل توليد چغندر قند 

 در ايران
،1، شماره 83دوره  مجله چغندرقند  1338 

11 

تعيين دامنه وابستگي فضايي ريسك سيستماتيك عملكرد گندم 

 ديم در ايران كاربرد الگوهاي خودرگرسيون فضايي

تحقيقات اقتصاد و توسعه 

 كشاورزي ايران
 1338 ،3، شماره 77دوره 

14 

بررسي تغييرات ترجيحات مصرف كنندگان براي گوشت قرمز و 

 گوشت مرغ در ايران

اقتصاد و توسعه تحقيقات 

 كشاورزي ايران
 1331 ،8شماره   ،73-8دوره 

 برآورد ارزش اقتصادي آب در مصارف شهري استان خوزستان 12
فصلنامه اقتصاد كشاورزي و 

 توسعه
،41شماره ، 13سال   1331 

13 

آزمون جمع سازي بنگاههاي توليد كننده گندم در ايران با 

ميانگيناستفاده از فرضيه مقياس گذاري   
،1، شماره 2جلد  اقتصاد كشاورزي  1331 

 تحليل رفتار قيمت جوجه يكروزه گوشتي در ايران 81
فصلنامه اقتصاد كشاورزي و 

 توسعه
،42شماره  ،13 دوره  1331 

81 
برآورد سري زماني موجودي سرمايه در بخش كشاورزي براي 

1332-23دوره زماني   

فصلنامه اقتصاد كشاورزي و 

 توسعه
 1324  ،11شماره  ،11سال 

 بررسي عوامل موثر بر ريسك توليد پسته در شهرستان زرند 88
فصلنامه اقتصاد كشاورزي و 

 توسعه
،13، شماره 11سال   1324 

83 

اجتماعي بر روي ريسك گريزي  -مطالعه تاثير عوامل اقتصادي

 كشاورزان در استفاده از سموم شيميايي
 1321  ،1، شماره 81جلد  مجله علوم و صنايع كشاورزي

87 
اندازه گيري رشد بهره وري كل عوامل توليد بخش كشاورزي و 

 بررسي سهم آن از رشد ارزش افزوده بخش
،1، شماره 1جلد اقتصاد كشاورزي  1321 

82 
اندازه گيري كارايي فني مرغداران در استان سيستان و بلوچستان 

 كاربرد داده هاي تركيبي
ايرانمجله علوم كشاورزي  8، شماره 8-34جلد    1322 

81 
تعيين تابع تقاضاي آب در بخش كشاورزي مطالعه موردي پسته 

 كاران شهرستان زرند
،1، شماره 81جلد  مجله علوم و صنايع كشاورزي  1322 

84 
تاثير كاهش سطح آبهاي زير زميني بر ميزان رفاه اجتماعي توليد 

 كنندگان

فصلنامه اقتصاد كشاورزي و 

 توسعه
73شماره ، 13سال   1327 
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 سال چاپ شماره مجله عنوان مجله عنوان مقاله رديف

 1322 7، شماره 18 دوره نشريه انرژي ايران بر نرخ تورم در ايران( نفت)اندازه گيري اثر شوك قيمتي انرژي 1

 1332 .1 شماره سوم، سال آب و توسعه پايدار اندازه گيري و تحليل جايگاه تجارت آب مجازي در بخش صنعت و معدن ايران 8

 

 

 :كتب تألیف شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه 7
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 عنوان كتاب رديف
موضوع و رشته 

 كتاب

محل 

 انتشار
 انتشارات

سال 

 چاپ

نوبت 

 چاپ

1 
وري بخش كشاورزي در برنامه هاي پنجساله ارزيابي عملكرد اهداف بهره 

 توسعه
اقتصاد -بهره وري  اول 1337 مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي تهران 

8 
مروري تاريخي بر نتايج مطالعات انجام شده مربوط به بهره وري با تاكيد بر 

 بخش كشاورزي ايران
اقتصاد -بهره وري  تهران 

اقتصاد ريزي و  موسسه پژوهشهاي برنامه

 كشاورزي
 اول 1324


