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 فهرست مطالب

 ها شدۀ روستاییان از فروش زمین به غریبه ادراک احساسات تجربه 

 راد مهرداد توکلی
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 گذاری فرهنگی در مدیریت شهری؛ مورد مطالعه: مدیریت شهری تأملی بر صور سیاست
 (1368 –1396تهران )

 الدین قادری، حسین ایمانی جاجرمی، مسعود گلچین، مجتبی بیات صالح
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 هادی برغمدی، سیمین زمانی
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  مورد هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان بر پایداری اجتماعی روستاها  46اثرات طرح(
 مطالعه: نواحی روستایی شهرستان هامون(

  فر، سیروس قنبری، جواد بذرافشان مهدی نادریان

455 

 سیاسی در استان کردستان-پدیدۀ نابرابری اجتماعی برساخت 
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 مازندرانی معصومه شفعتی، محمدجواد زاهدی
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 های توسعۀ  گیری از آن در برنامه زا و بهره مروری بر رهیافت توسعۀ روستایی نودرون
 روستایی ایران

 سروش مرزبان، داریوش حیاتی
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 گذاری فرهنگی پدیده حاشیه نشینی در اهوازمشیخط یابی مدل 

 کیا شهال باقری میاب، محمدصادق کریمی
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  حصارکشی: تحلیلی بر دوگانگی نشانگان حصار و حصارکشی در میان مردم سوادکوه
 مازندران

 اهلل فریدنیا نژاد، عزتمنوچهر علی
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  شهر در زمینۀ تغییرات اقلیمی مشکیندرک و راهبرد سازگاری جوامع محلی شهرستان 

 اصغر طهماسبی، حامد قادرمرزی، فردین رحیمی، سمیه عزیزی
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