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.نموده استمجوز اخذ یاز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم12/2/90مورخ3349/90به استناد نامه شمارهفصلنامهاین .پژوهشی است- درجه علمی 



  فهرست
 

  در شرايط مزرعه) Thrips tabaci(به تريپس پياز ) Phaseolus vulgaris(بررسي مقاومت ده ژنوتيپ لوبيا قرمز 
  1...........................................................و شهريار جعفري مهسا روزبهاني، جهانشير شاكرمي، عبداالمير محيسني، محمدحسن كوشكي

  
در  Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)اي  اي با دقت ثابت از جمعيت كنه تارتن دولكه ي دنبالهگير نمونه

  مزارع لوبيا
  11....................................................................................................................................و محمدحسن كوشكي عبداالمير محيسني

  
 Beauveriaبه قارچ بيمارگر  Andrallus spinidens Fabricius (Hem.: Pentatomidae)هاي ايمني سن شكارگر پاسخ

bassiana Boisdual  
  25.........................................................................................ي و حسن هد يحسين فيروزبخت، آرش زيبايي، محمد مهدي سوهان

  
  شهر اصفهان زرين در منطقه Eurytoma amygdaliزنبور مغزخوار بادام شناسي و نيازهاي دمايي  زيست

  39...........................................................................................................و حمزه ايزدي يعل محمدي، جهانگير خواجه فاطمه خان
  

 Beauveriaاي سالم و تيمار شده با قارچ بيمارگر در تغذيه از كنه تارتن دولكه Orius nigerواكنش تابعي سن شكارگر  

bassiana  روي گياه خيار  
  51........................................................................................................ علي اصغر كوثري، احد صحراگرد و رضا طاليي حسنلويي

  
در مزرعه و  Eurygaster integriceps Putonگياهي تجاري روي سن گندم  كش شيميايي و دو عصارهاثر كشندگي سه حشره

  آزمايشگاه
  65................................................ فتحي اصغرپور و عليقدير نوري قنبالني، هوشنگ رفيعي دستجردي، مهدي حسن، دپريسا هنرمن

  
 از مزارع گندم شهرستان گاليكش، استان گلستان، ايران) Hem.: Miridae(اولين گزارش از خسارت دو گونه سن برگي 

  79..............................................................................................سليمان خرمالي، رضا حسيني، عبدالقادر هيوه چي و مهري ضيغمي

 

  در استان ايالم Taeniothrips inconsequens (Uzel) (Thy.: Thripidae) شناسايي دشمنان طبيعي تريپس افرا
  83....................................................................................................................................................................... مجيد ميراب بالو

  



  أ
 

  راهنماي نگارش مقاله
 

هاي مختلف تحقيقات آفات پژوهشي منتشر نشده خود در زمينه -توانند مقاالت علمياستادان، پژوهشگران و دانشجويان محترم مي
گياهي را براساس دستورالعمل زير تهيه و جهت بررسي و چاپ، به صورت الكترونيك به آدرس وب سايت يا به آدرس پست 

گونه تعهدي نسبت به چاپ يا استرداد مجله هيچ. يا به صورت بسته پستي به آدرس پستي مجله ارسال دارندالكترونيك مجله 
  . مقاالت ارسالي ندارد

 
  :روش نگارش

شماره   B Zarيا باالتر با خط  Word 2003متر از هر طرف با استفاده از نرم افزار سانتي 5/2با حاشيه  A4ـ مقاله بايد روي كاغذ 1
  . نوشته شوند 11شماره  Times New Romanتمامي كلمات انگليسي با خط . و به صورت تك ستوني تايپ شود 12

و فاصله دو ) line 1.5( 5/1ضخيم نوشته شود، فاصله سطرها  12و  16هاي آن، به ترتيب با خط ـ عنوان مقاله و هر يك از بخش2
  . بخش از همديگر دو خط باشد

هاي علمي بكار رفته كه فاقد معادل فارسي هستند، به صورت فارسي و اصل واژگان به صورت انگليسي در زير و واژهها ـ عبارت3
  . نويس همان صفحه آورده شوند

  . پيروي كنند (SI)ـ كليه واحدهاي بكار رفته در متن بايد از سيستم واحدهاي بين المللي 4
  . اي با دو عنوان فارسي و انگليسي در انتهاي متن درج شوندها در صفحات جداگانهها و شكلـ كليه جدول5
، موقعيت علمي، محل كار، آدرس و شماره تلفن در )به ترتيب اولويت(ـ عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان 6

  . اي در ابتداي مقاله نوشته شودصفحه جداگانه
  . نوشته شوند) ايتاليك(فهرست منابع بايد به صورت خوابيده  ـ اسامي علمي به كار رفته در متن و در7
  .صفحه باشد 15ها ها و شكلـ حداكثر تعداد صفحات مقاله با احتساب جدول8
را كه به امضاي كليه ) گان(مقاالت در روند بررسي وداوري قرار مي گيرند كه نگارنده مسئول مكاتبات فرم تعهد نامه نگارنده - 9

  ).فرم تعهد در تارنماي مجله موجود است(ت، همراه با مقاله ارسال كند آنان رسيده اس
 

  :هاي مختلف مقالهترتيب بخش
هاي ي، عنوان و چكيده انگليسي به همراه واژهـهاي كليدي فارسي به همراه واژهـعنوان، چكيده فارس: هر مقاله به ترتيب شامل

  . ، سپاسگزاري و منابع مورد استفاده است)يا نتايج و بحث(ها، نتايج، بحث كليدي انگليسي، مقدمه، مواد و روش
 

  : عنوان
الزم است عنوان مقاله در وسط صفحه . كلمه تجاوز نكند 25عنوان مقاله بايد مختصر و گويا و بيانگر محتواي اصلي مقاله باشد و از 

  . و مركز سطر نوشته شود
 

  : چكيده فارسي
  . كلمه تجاوز نكند 250بيانگر اهداف، مواد و روش تحقيق با تاكيد بر نتايج حاصل از پژوهش باشد و از  چكيده مقاله مختصر و

 
  : هاي كليدي فارسيواژه
شايسته است از اصطالحات موجود . واژه باشند 5تا  3هاي مهم پژوهش بوده و بين هاي كليدي بايد در برگيرنده كلمات و واژهواژه

  . هاي كليدي استفاده نشودعنوان واژهدر عنوان مقاله به 
  



  ب
 

  عنوان و چكيده انگليسي
واژه  5تا  3پس از چكيده انگليسي . به زبان انگليسي بايد متناظر با عنوان و چكيده فارسي باشند) Abstract(عنوان مقاله و چكيده 

) هاي كليدي استفاده نشودبه عنوان واژهترجيحاً از اصطالحات موجود در عنوان مقاله (به زبان انگليسي ) Keywords(كليدي 
  . گنجانيده شود

 
  : مقدمه

هاي پژوهش، به اندازه كافي به مطالعات و در اين بخش، ضمن شرح مختصري درباره موضوع پژوهش و همچنين تبيين دقيق فرضيه
  . شود روشن بيانصورت كامالً شود و در انتهاي مقدمه، اهداف پژوهش بههاي اجرا شده قبلي اشاره ميپژوهش

 
  : هامواد و روش

گيري و تجزيه هاي نمونههاي مورد استفاده، نوع طرح آماري بكار رفته، روشاين بخش شامل شرح كامل و دقيق مواد و روش
هاي جديد و ابداعي بايد به صورت گويا و قابل تكرار تشريح شوند و در صورت در ضمن، مواد و روش. استها آماري داده

  . هاي ديگران، فقط به ارائه اصول و ذكر منابع اكتفا شودس از روشاقتبا
 

  : نتايج
هاي مختلف از قبيل شكل، جدول و يا توضيحات الزم بيان شود و از ارائه هاي پژوهشي به روشدر اين بخش، نتايج حاصله و يافته

  : درضمن براي تنظيم جدول، شكل يا معادله به صورت زير عمل شود. ها به صورت تكراري خودداري شودداده
 براي تنظيم عنوان . ها به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه و در باالي جدول نوشته شودعنوان تمامي جدول :جدول

سي آورده شود و سپس در زير عنوان فارسي، ها، پس از ذكر كلمه جدول و شماره آن، خط تيره و بعد عنوان فارجدول
ها به زبان انگليسي بوده و كليه هاي جدولعنوان كليه سطرها و ستون. عنوان انگليسي همانند عنوان فارسي ذكر شود

ها كليه خطوط عمودي و افقي حذف شده و فقط خطوط افقي در تنظيم جدول. اعداد متن جدول به انگليسي تايپ شوند
  . ها و خط افقي انتهاي جدول رسم شودوين ستوندو طرف عنا

 ها در زير شكل و به دو زبان عنوان تمامي شكل. ها با عنوان شكل ذكر شوندها و عكستمامي نمودارها، شكل :شكل
ها نيز پس از ذكر كلمه شكل و شماره آن، خط تيره و بعد عنوان در تنظيم عنوان شكل. فارسي و انگليسي نوشته شود

در ارائه . نوشته شود و سپس عنوان فارسي به دقت به انگليسي ترجمه شده و در زير عنوان فارسي ذكر شود فارسي
نمودارها، ضمن نامگذاري محورهاي نمودار به زبان انگليسي، واحدهاي مربوطه در داخل پرانتز نوشته شده و كليه اعداد 

  .روي محورها نيز بايد به انگليسي درج شوند
 ي ـرمول نويسـي در سيستم فـها بايد با دقت كافه معادالت يا فرمولكلي :معادلهWord گذاري تايپ و به ترتيب شماره

شماره معادله بايد از انتهاي سمت راست خط حاشيه و در امتداد خط حاوي معادله در ... ، )3(، )2(، )1(شوند، مانند 
 . داخل پرانتز قيد شود

 
  :بحث

ه از پژوهش، تجزيه و تحليل علمي شده و با توجه به اهداف پژوهش، ميزان پاسخگويي نتايج به اين در اين بخش نتايج بدست آمد
علمي و عملي  هادر انتهاي اين قسمت، پيشنهاد. اهداف مورد قضاوت قرار گرفته و به دقت با نتايج ديگران مقايسه و بحث شود

  .مناسب جهت استفاده ساير محققين ارائه شود
  .بيان شود "نتايج و بحث"تواند به همراه نتايج و با عنوان ا به ضرورت مياين قسمت بن* 
  
  



  ت
 

  : سپاسگزاري
ها و افراد حقيقي و حقوق كه به نحوي در انجام شود، از سازمانكه حداكثر در چهار سطر تنظيم مي در صورت لزوم، در اين بخش

 . شوداند، سپاسگزاري ميپژوهش مؤثر بوده

  
  : منابع مورد استفاده

  : چگونگي استناد منابع در متن مقاله
براي استناد به يك منبع در انتهاي يك جمله، نام . الزم است به كليه منابعي كه در نوشتن مقاله از آنها استفاده شده است، استناد شود

شكارگر خانواده  يهاكنه كيفونست يدر بررس: به همراه سال انتشار منبع در داخل پرانتز نوشته شود، مانند) گان(خانوادگي نگارنده 
Phytoseiidae يهارخانوادهيمتعلق به ز ديتوزئيف يهاگونه از كنه 14تعداد  النياستان گ Amblyseiinae  وPhytoseiinae  از
در صورتي كه چند منبع در انتهاي يك جمله معرفي شوند، براي ). Hajizadeh, 2007( شدند ييو شناسا يآورهفت جنس جمع

 ,Hajizadeh, 2007; Sahragard and Rafatifard: شود، ماننداستفاده " ; "طه جداسازي آنها از يكديگر از ويرگول نق

به ) .et al(اگر تعداد نگارندگان يك منبع بيشتر از دو نفر باشند، ابتدا نام خانوادگي نويسنده اول و سپس همكاران ). (2010
چنانچه در شروع . )Hosseini et al., 2008(نوشته شود و پس از آن سال انتشار منبع ذكر شود، مانند ) ايتاليك(صورت خوابيده 

شود و سپس اسامي فارسي به التين و سال انتشار منبع به ميالدي در جمله به منبعي استناد شود، ابتدا اسامي افراد به فارسي نوشته
در آزمايشي كه به منظور  )Hajizadeh, 2007(حاجي زاده : شده و در ادامه آن مطلب مورد نظر ذكر شود، مانند داخل پرانتز قيد

 Sahragard and(فرد ، صحراگرد و رفعتي... انجام داد النياستان گ Phytoseiidaeشكارگر خانواده  يهاكنهشناسايي 

Rafatifard, 2010( حسيني و همكاران  ،... شناسي واثر حرارتزيستHosseini et al., 2008) ( عوامل موثر بر تشخيص
DNA شكار در معده شكارگر را مطالعه كردند.  
 

  :تنظيم منابع
كليه منابع مورد استفاده اعم از فارسي و التين در پايان مقاله به زبان انگليسي برگردانده و به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي  

در نوشتن منابع، ابتدا نام خانوادگي و سپس حرف اول نام تمامي . اولين نگارنده و در صورت لزوم، نگارندگان بعدي مرتب شوند
منابع با نام مكرر، از سال . شوندنوشته مي  (Bold)اسامي نگارندگان و سال انتشار منبع به صورت ضخيم . دنگارندگان نوشته شو

انتشار قديم با اولويت به ترتيب يك نگارنده، دو نگارنده و چند نگارنده و در صورت لزوم با در نظر گرفتن نام خانوادگي 
پس از عدد ... و  a ،b ،cمنابع با نام نگارندگان و سال انتشار يكسان با حروف . دشون نگارندگان دوم به بعد از قديم به جديد مرتب

نام و غيرقابل ذكر منابع بي. در داخل پرانتز قيد شود (In Farsi)در انتهاي منابع فارسي عبارت . سال در پرانتزاز هم متمايز شوند
رونيكي كه تنها در تارنماها موجودند، بايد در تنظيم آن سند قيد روز و ماه بازخواني يك سند در منابع الكت. نيستدسترسي مجاز 

ذكر شوند، اما نام كتاب،  (Bold)نام مجالت علمي بايد به صورت كامل  و با قلم ضخيم . Retrieved June 10: شود، مانند
هاي زير ظيم منابع در نمونه مثالچگونگي تن. نوشته شوند) Regular(ها و مقاالت غير از مجالت علمي با قلم نازك عنوان پروژه

  :ارائه شده است
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