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مقاالت چاپ شده علمی پژوهشی
( .1کرباسی علیرضا)  - 1379نقش سیستمهای آبیاری تحت فشار در تخصیص بهینه منابع آب  .مجله علمی پژوهشی
علوم کشاورزی ایران
( .2کرباسی علیرضا)  - 1378تخصیص بهینه اراضی در نظامهای مختلف بهره برداری اراضی آستان قدس
رضوی  ،فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه
( .3کرباسی علیرضا)  - 1378تخصیص نیروی کار بخش کشاورزی در برنامه سوم توسعه  ،فصلنامه علمی و
پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه
( .4کرباسی علیرضا) - 1380.ارزیابی اقتصادی سیستمهای آبیاری قطره ای در استان خراسان  ،فصلنامه علمی و
پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه
( .5کرباسی علیرضا)  - 1380ارزیابی اقتصادی سیستمهای آبیاری تحت فشار در استان خراسان  ،فصلنامه علمی و
پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه
( .6کرباسی علیرضا)  - 1381نقش اجرایی رژیم حقوقی رودخانه هیرمند در تعدیل خشکسالی سیستان  ،فصلنامه
اقتصاد کشاورزی و توسعه
( .7کرباسی علیرضا)  - 1382بررسی ریسک گندمکاران خراسان  ،مجله تحقیقات نوین کشاورزی و دامپزشکی
( .8کرباسی علیرضا)  - 1382بررسی ارتباط بین بخشهای کشاورزی و صنعت – فصلنامه پژوهشهای اقتصادی
ایران – دانشگاه عالمه طباطبایی
( .9کرباسی علیرضا)  - 1382مدل سازی اندازه گیری ریسک ذرت کاران استان فارس  .فصلنامه علمی و پژوهشی
اقتصاد کشاورزی و توسعه
( .10کرباسی علیرضا)  - 1382بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه کشاورزان استان سیستان و بلوچستان  ،فصلنامه
اقتصاد کشاورزی و توسعه
( .11کرباسی علیرضا  ,تهامی پور) - 1385 .بررسی کاربرد داده های مقطعی برای تعدیل شاخص کارایی فنی بدست
آمده از داده های ترکیبی  ،مجله علوم کشاورزی ایران
( .12اکبری ,کریم کشته  ,کرباسی ،علیرضا ,هاشمی)  -1384بررسی اعتبارات اعطایی به تعاونیهای زیر پوشش
وزارت تعاون – بانک و کشاورزی
 ( .13اشرفی  ,صدرالشرافی  ,کرباسی ،علیرضا )  - 1384بررسی حاشیه بازاریابی انگور کشمش ایران –
پژوهشهای بازرگانی
( .14هاشمی تبار ,کرباسی ،علیرضا ,اکبری )  - 1384بررسی ارتباط دام با کارایی فنی زارعان در استان سیستان و
بلوچستان – روستا و توسعه
 ( .15تهامی پور  ,سهرابی ,کرباسی ،علیرضا )  -1384تأثیر کاهش سطح آبهای زیرزمینی بر رفاه اجتماعی
تولیدکنندگان – اقتصاد کشاورزی و توسعه
 ( .16کرباسی ،علیرضا  ,دانشجوی بورس ) - 1384 -بررسی ریسک تولید کنندگان زیره – مجله علوم و فنون
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد
 ( .17کرباسی ،علیرضا ,کریم کشته  ,هاشمی تبار ) - 1384 -بررسی مزیت نسبی گندمکاران استان گلستان – اقتصاد
کشاورزی و توسعه
 ( .18خاکسار ,کرباسی ،علیرضا ) - 1384-نرخ بازده سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی ایران – اقتصاد
کشاورزی و توسعه
 ( .19کرباسی ،علیرضا  ,حسنی ) - 1385-بررسی ارتباط بین صادرات درجه و اعتبار صادراتی – پژوهشنامه
اقتصادی
 ( .20تهامی پور ,کرباسی ،علیرضا ) - 1385 -بررسی تخصیص بهینه آب در استان کرمان – مجله علوم و فنون
کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد
 ) .21موذني سعیده سادات,كرباسي علیرضا) -1387 -اندازه گیري انواع کارایي با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده
ها مطالعه موردي پسته کاران شهرستان زرنداقتصاد كشاورزي و توسعه

( .22كرباسي علیرضا,تهامي پور مرتضي) - 1385 -اندازه گیري كارایي فني مرغداران در استان سیستان و
بلوچستان كاربرد داده هاي تركیبي علوم كشاورزي ایران( ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزي)
( .23کرباسی علیرضا,بهرامي) - 1385-برآورد تابع تقاضاي كود و سم محصول گوجه فرنگي (مطالعه موردي:
استان خراسان) كرباسي فهیمه علوم كشاورزي و منابع طبیعي
( .24کرباسی علیرضا,اكبرزاده جواد) - 1387-برآورد تابع عرضه و تقاضاي صادرات زعفران ایران با سیستم
معادالت همزمان اقتصاد كشاورزي و توسعه
( .25مهدي پور اسماعیل,صدراالشرافي سیدمهریار,كرباسي علیرضا) - 1384 -بررسي بازاریابي محصول سیب
زمیني در ایران علوم کشاورزي
( .26شیراني بیدآبادي فرهاد,عباسیان مجتبي,كریم محمدحسین,كرباسي علیرضا) - 1386-بررسي بهره وري
تعاونیهاي طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردي منطقه سیستان اقتصاد كشاورزي و
توسعه زمستان
( .27كرباسي علیرضا,پیروي مهدي) - 1387-بررسي تاثیر آزاد سازي تجاري بر کشاورزي ایران اقتصاد كشاورزي
(اقتصاد و كشاورزي)
( .28كرباسي علیرضا,پیري مهدي ) -1388-بررسي رابطه میان آزادي تجاري و رشد اقتصادي در ایران (یک تحلیل
هم جمعي دانش و توسعه )
( .29كرباسي علیرضا,رستگاري پور فاطمه) - 1387-بررسي عوامل موثر بر توزیع اندازه مزرعه در ایران
اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي)
( .30كرباسي علیرضا,كریم كشته محمدحسین,هاشمي تبار) - 1384-محمود بررسي مزیت نسبي تولید پنبه آبي در
استان گلستان اقتصاد كشاورزي و توسعه
( .31كرباسي علیرضا،دانشور محمود) -1379 -بررسي وضعیت اشتغال در بخش كشاورزي استان خراسان در
برنامه سوم توسعه اقتصاد كشاورزي و توسعه
( .32كرباسي علیرضا,اثني عشري هاجر,عاقل حسن) - 1387-اقتصاد و پیش بیني اشتغال بخش کشاورزي در ایران
توسعه كشاورزي (علوم و صنایع كشاورزي)
( .33اثني عشري هاجر,كرباسي علیرضا) - 1388-تاثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزي ایران
پژوهشهاي اقتصادي
( .34عباسیان مجتبي,كریم كشته محمدحسین,كرباسي علیرضا) -1386-تحلیل اقتصادي حاشیه بازاریابي خرماي
مضافتي (مطالعه موردي استان سیستان و بلوچستان)علوم كشاورزي و منابع طبیعي)
( .35كرباسي علیرضا,رستگاري پور فاطمه) -1388 -تحلیل مزیت نسبي تولید گندم درسیستان اقتصاد و توسعه
كشاورزي (علوم و صنایع كشاورزي)
( .36كریم كشته محمدحسین,هاشمي تبار محمود,كرباسي علیرضا)  -1384-تخمین توابع عرضه و تقاضاي صادرات
میگو با استفاده از سیستم معادالت همزمان (مطالعه موردي ایران) پژوهشهاي اقتصادي
( .37تهامی پورمرتضي,كرباسي علیرضا,دانشوركاخكي محمود)  -1385-تعیین تابع تقاضاي آب در بخش كشاورزي،
مطالعه موردي :پسته كاران شهرستان زرند علوم و صنایع کشاورزي
( .38كرباسي علیرضا,شمس الدیني سكینه,رستگاري پور فاطمه) - 1388-تعیین مزیت نسبي محصوالت عمده
زراعي در استان كرمان فاطمه اقتصاد كشاورزي و توسعه
 ) .39كرباسي علیرضا,پیري مهدی ) - 1387-رابطه بین سطح قیمت محصوالت كشاورزي و نااطمیناني تورمي در
ایران :پژوهشنامه بازرگاني
( .40خاكسارآستانه حمیده,كرباسي علیرضا) - 1384-محاسبه نرخ نهایي بازده سرمایه گذاري در تحقیقات كشاورزي
ایران اقتصاد كشاورزي و توسعه تابستان
( .41اشرفي مرتضي,كرباسي علیرضا,صدراالشرافي سیدمهریار) -1386-مزیت نسبي تولید و صادرات کشمش ایران
اقتصاد كشاورزي و توسعه
( .42موذني سعیده سادات,تهامي پور مرتضي,كرباسي علیرضا) -1386-مطالعه تاثیر عوامل اقتصادي  -اجتماعي بر
روي ریسك گریزي كشاورزان در استفاده از سموم شیمیایي مطالعه موردي :منطقه ورامین اقتصاد و توسعه
كشاورزي (علوم و صنایع كشاورزي)
( .43مهدی پور اسماعیل,صدراالشرافي سیدمهریار,كرباسي علیرضا) -1385-مقایسه روش هاي برنامه ریزي خطي
متعارف ،تقریبا بهینه و فازي در تعیین جیره غذایي طیور مهدي پور علوم کشاورزي

( .44کرباسی ،علیرضا  ،نوری) - 1387-بررسی عوامل موثر بر بهره وری زیره سبز آبی در استان خراسان -
نشریه پژوهش و سازندگی
( .45کرباسی ،علیرضا ،پیری) -1387 -تعیین مزیت نسبی تولید و صادرات زردآلو (مطالعه موردی آذربایجان
شرقی) -نشریه پژوهش در علوم کشاورزی
( .46کرباسی ،علیرضا ،نوبخت) - 1388 -بازرا سهام و رشد اقتصادی  :آزمون علیت نشریه پژوهش اقتصادی
( .47کرباسی علیرضا,صبوحی صابونی محمود ,رستگاری پور فاطمه)بررسی عوامل موثر برضایعات نان در
خانواده های روستایی و شهری سیستان -اقتصاد کشاورزی
( .48کرباسی ،علیرضا  ،محمود صبوحی ،ابراهیم مرادی) .1389 ،بررسی تغیرات و همگرایی رشد بهره وری تولید
پنبه در استانهای کشور ،تحقیقات اقتصاد کشاورزی.
( .49کرباسی ،علی رضا  ،مهدی پیری) .1388،بررسي رابطه میان آزادي تجاري و رشد اقتصادي در ایران یك
تحلیل هم جمعي ،دانش و توسعه.
( .50کرباسی ،علیرضا و فریبا کوهپیما ) .1389 ،رابطه ي بلندمدت میان درآمد خانوار روستایی و متغیرهاي
کالن اقتصادي در ایران ،اقتصاد کشاورزی.
( .51کرباسی ،علی رضا  ،ندا اسد فلسفه زاده)  .1389عوامل مؤثر بر تنوع زراعی محصوالت کشاورزی ،اقتصاد
کشاورزی.
( .52فاطمه علی خانی ،مسعود همایون فر ،کرباسی ،علی رضا  ،مهدیه مسنن مظفری) .1389 ،اثر سیاست های
اقتصادی بر سی صادرات کشاورزی و صنعتی ایران ،پژوهشهای اقتصادی.

( .1مهدی اسفندیاری ،مرتضی یعقوبی ،وحید شهابی نژاد و کرباسی ،علی رضا) .1391 ،کارایی شالی کاران منطقه
کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت :کاربرد مدل تحلیلی پوشش داده ها ،فصلنامه روستا و توسعه.
( .2مرتضي یعقوبي  ،دكترجواد شهركي ،كرباسي ،علیرضا) .1390 ،ارزیابی سودآوری و کارایی واحدهای
پرورش میگو مطالعه موردی منطقه ی گواتر شهرستان چابهار ،تحقیقات اقتصاد كشاورزي.
( .3کرباسی علی رضا و معصومه کاتب ) .1390 ،بررسي اقتصادي روابط بین زیر بخشهاي زراعت و دام در
استان فارس ،اقتصاد و توسعه كشاورزي.
( .4معصومه ظریف ،ماشااله ساالرپور و کرباسی علی رضا) .1390 ،ارزیابي تجارت بخش كشاورزي ایران با
استفاده از مدل جاذبه و داده هاي تركیبي ،اقتصاد و توسعه كشاورزي.
( .5کرباسی علی رضا  ،سامان ضیائی و عباس عبدشاهی) .1388 ،تعیین عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه گندم :مقایسه
رویکردهای اقتصاد سنجی کالسیک و بیز ،اقتصاد کشاورزی.
( .6کرباسی علی رضا و بهزاد حسنی شیروانشاهی) .1389 ،بررسي ارتباط بین صادرات ،درجه و ضمانت
اعتبارات صادراتي ،پژوهشهای اقتصادی.
( .7کرباسی علی رضا و فاطمه رستگاری پور) .1388 ،تحلیل مزیت نسبي تولید گندم در سیستان ،اقتصاد و توسعه
كشاورزي.
( .8هاجر اثنی عشری و کرباسی علی رضا) .1388 ،تأثیر مالیات و صادرات بر اشتغال بخش کشاورزی ایران،
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی.
( .9کرباسی علی رضا  ،هاجر اثنی عشری و حسن عاقل) .1387 ،پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی ایران ،مجله
اقتصاد درتوسعه ی كشاورزي.
( .10کرباسی علی رضا  ،تکتم کنعانی و مهدی خیاطی) .1388 ،بررسي عوامل موثر بر مشاركت كشاورزان با
كارشناسان ناظر گندم در شهرستان زابل (رهیافت رگرسیون خطي فازي) ،اقتصاد و توسعه كشاورزي.
( .11حمیده خاکسار آستانه و کرباسی علی رضا) .1389 ،بررسي سرمایه گذاري در تحقیقات و ترویج كشاورزي
ایران ،اقتصاد و توسعه كشاورزي.
( .12هاجر اثنی عشری و کرباسی علی رضا و مهدیه مسنن مظفری) .1389 ،بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره
وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران ،مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی.
( .13کرباسی علی رضا  ،حسن احمدی) .1389،بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش
ایران ،فصلنامه دانش و توسعه.
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مقاالت علمی ومروری
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.5

(مهدی پیری ،رسول محمد رضایی ،کرباسی علی رضا) .1389 ،بررسی ساختار بازار و تحلیل بازارهای هدف
زردآلوی ایران ،بررسی های بازرگانی.
(کرباسی علی رضا و مرتضی یعقوبی) .1390 ،بررسي بازارهاي تعاونیهاي صنایع دستي استان سیستان و
بلوچستان .تعاون.
(کرباسی علی رضا و نسرین اوحدی) براورد کارایی اقتصادی تعاونیهای تولید کشاورزی مطالعه موردی
شهرستان سیرجان ،تعاون.
(مرتضی یعقوبی ،جواد شهرکی و کرباسی علی رضا)  .1389بررسي كارایي تعاونیها و واحدهاي غیرتعاوني
پرورش میگوي شهرستان چابهار با استفاده از تكنیك تحلیل پوششي داده ها(کاربرد مدل  CCRو  .)FDHتعاون.
(کرباسی علی رضا  ،مرتضی یعقوبی و شهال شهابی)  .1388بررسي مشكالت طرحهاي تعاوني نیمه تمام در
استان سیستان و بلوچستان ،تعاون.

مقاالت ارائه شده در کنفرانسها
 -1ترویج و تولید و کارایی  .هشتمین سمینار ترویج در تبریز 1375
 -2عوامل مؤثر بر پذیرش و نگرش بیمه محصوالت کشاورزی  .همایش توسعه و امنیت سرمایه گذاری بیمه کشاورزی
ایران 1380
 -3بررسي نظامهاي دامي زراعي در منطقه سیستان  .سومین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران – مشهد 1379
 -4بررسي اقتصادي سیستم آبیاري تحت فشار ایران .سومین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران – 1379
 -5بررسي عوامل موثر بر پذیرش بیمه  .سومین كنفرانس اقتصاد كشاورزي ایران – مشهد 1379
 -6بررسي اقتصاد كاربرد سموم و كود شیمیایي در كشاورزي ایران  .دومین همایش ملي استفاده بهینه از كود و سم در
كشاورزي – 1379
 -7نقش برنامه ریزي هدف در تخصیص منابع واحد كشاورزي  .اولین كنفرانس بهینه سازي مشهد – 1379
 -8كاربرد برنامه ریزي فازي در بهینه سازي فعالیت كشاورزي  .دومین همایش مجموعه فازي و كاربرد هاي آن –
دانشگاه سیستان و بلوچستان 1381
 -9نقش ابزارهاي اقتصادي در تعدیل بحران آب  .اولین كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب دانشگاه زابل
1380

 -10بررسي اثرات اجتماعي – اقتصادي خشكسالي منطقه سیستان  .اولین كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران
آب دانشگاه زابل 1380
 -11نقش اجرایي رژیم حقوقي رودخانه هیرمند در تعدیل خشكسالي سیستان .اولین كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله
با بحران آب 1380
 -12احداث بوستان جدید انگور یاقوتي با استفاده از پساب تصفیه شده در جهت كشاورزي پایدار ( مطالعه موردي در
شهرستا زابل )  .اولین كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب دانشگاه زابل 1380
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تألیفات
 .1کرباسی ،علیرضا و همکاران (.)1381زعفران  .انتشارات قطب علمي زراعت دانشگاه فردوسي مشهد
 .2کرباسی ،علیرضا و همکاران(. )1381زیره  .انتشارات قطب علمي زراعت دانشگاه فردوسي مشهد
 .3کرباسی ،علیرضا و همکاران( .)1381زرشك .انتشارات قطب علمي زراعت دانشگاه فردوسي مشهد
 .4کرباسی ،علیرضا( .)1384مجموعه پاسخهاي سواالت كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي(جلد اول) .انتشارات
پردازش
 .5کرباسی ،علیرضا(. )1388بازاریابی محصوالت کشاورزی.انتشارات دانشگاه زابل
 .6کرباسی ،علیرضا (.)1388اقتصاد سنجی (جلد اول).انتشارات پردازش
 .7کرباسی ،علیرضا (.)1388اقتصاد سنجی (جلد دوم).انتشارات پردازش
 .8کرباسی ،علیرضاو مسنن مظفری ( .)1388مجموعه سئواالت آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی.انتشارات
پردازش
 .9کرباسی ،علیرضا(. )1388مجموعه سئواالت آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی .انتشارات پردازش
 .10کرباسی ،علی رضا ( )1391سیاستهای توسعه کشاورزی .انتشارات دانشگاه تربت حیدریه.
 .11کرباسی ،علی رضا ( )1391سیاستهای کشاورزی(مبانی و ارزش ها) انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 .12کرباسی ،علی رضا ( )1391اقتصاد توسعه کشاورزی انتشارات دانشگاه تربت حیدریه.
 .13حسین محمدی ،علی رضا کرباسی و تعالی مقدم( )1392اقتصاد سنجی کاربردی انتشارات دانشگاه فردوسی
مشهد.
 .14علی رضا کرباسی ،فهیمی فرد ( .)1390زبان انگلیسی برای دانشجویان اقتصاد ،مدیریت و حسابداری،
انتشارات نور علم.
1- karbasi alireza& at all - saffron (crocuse sativus) production and processing- science
publishers
2- karbasi alireza& at all-cumin (cuminum cyminum) production and processing

